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Dedic această carte prietenilor și colegilor de pe ambele maluri ale fluviului 
Nistru, cu care am activat pe tărâmul diplomației populare în soluționarea 
conflictului de pe Nistru din anul 1992 și până în prezent, creând cu adevărat 
poduri de încredere peste Nistru: Vasile Vartic, Mihail Perebinos, Anna 
Ganenco, Ravili Șakirov, Nicolai Galeliuk, Grigore Ciuntu, Ilia Trombițki, 
Tatiana Siniaeva, Alexei Andreev, Iurii Zatîca, Vitalii Craciun.

Deasemenea, cartea este scrisă la vremea când se împlinesc 25 de ani de 
la începutul conflictului armat pe Nistru (02 martie 1992) și 25 de ani de la 
semnarea acordului privind încetarea  acțiunilor armate (25 iunie 1992). 

La 5 martie 2018 se împlinesc 20 de ani de la înregistrarea și începutul 
activității Asociației Obștești ˮRenaștereaˮ.

Responsabilitatea privitor conținutului volumului publicat revine exclusiv 
autorului.
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Отзыв
на книгу «Радуга над Днестром»

Книга Николая Гросу «Радуга над Днестром» написана на стыке двух эписто-
лярных жанров - публицистики и мемуаров, и является событием в литературе, 
касающейся темы конфликта на Днестре. И это не преувеличение - несколько 
серьёзных причин заставляют меня утверждать это.

В книге говорится о событиях и феноменах, о которых пишет пресса и не 
очень говорится на форумах, посвящённых разрешению приднестровского кон-
фликта, о событиях, про которых  не рассказывают в своих воспоминаниях  
участники и свидетели противостояния 1992 года и последующего процесса пе-
реговоров между Кишинёвом и Тирасполем.  Автор рассказывает об уникальном 
опыте решения очень многих проблем – прекращения огня, обеспечения свобод-
ного передвижения людей и транспорта, реализации сельхозпродукции, обеспе-
чения безопасности жителей и пр. путем народной дипломатии. В мае-июле 
1992 года, когда на Днестре шли бои, мэры нескольких сёл правобережья (район 
Штефан Водэ) и левобережья (Слободзейский район) в зоне нижнего (на терри-
тории Молдовы) течения Днестра, вопреки «логике войны», вразрез с позициями 
«центральных» властей, ищут пути примирения и сотрудничества между насе-
лёнными пунктами, находящимся на правом и левом берегах Днестра. Рассказы о 
тех событиях, о встречах, о дискуссиях, порой очень непростых, о компромиссах, 
общих решениях и их претворении в жизнь читаются  как детектив, на одном 
дыхании.

Опыт взаимодействия в годы конфликта не пропал зря. В 1996 создаётся 
ассоциация сел правого и левого берегов Днестра, по 7 населённых пунктов с ка-
ждой стороны, получившей название «Круглый стол 7+7». С правого берега в 
круглом столе участвовали местные администрации сёл Копанка, Грэдиница, 
Талмаза, Чобручи (район Штефан Водэ), Рэскэец, Пуркарь и Олэнешть. С лево-
го берега – администрации сёл Кицкань, Слободзея, Чобручи (район Слободзея), 
Коротна, Красное, Глиное и Незавертайловка. Поражает мудрость, терпение и 
воля к взаимодействию местных руководителей с обоих берегов Днестра, кото-
рые в условиях разделённой страны, отсутствия нормального диалога на уровне 
Кишинёва и Тирасполя, а также в сложившемся  к тому времени формате пере-
говоров по урегулированию конфликта, решили задачи, непосильные правитель-
ствам и парламентам.  Совместные праздники , в т. ч. Храмы сёл, спортивные 
состязания на обоих берегах реки, выставки достижений сельского хозяйства, 
семинары, круглые столы по проблемам образования, здравоохранения  и охраны 
окружающей среды - вот неполный перечень того, что делали сообща админис-
трации и население сёл с обоих берегов Днестра  в рамках «Круглого стола 7+7». 
Что мы знаем об этом? Как мы используем этот бесценный опыт общения и 
сотрудничества на местном уровне в процессе разрешения конфликта, затянув-
шегося на четверть века? Вопросы, на которые у нас, увы, нет положительных 
ответов. Книга даёт возможность узнать об уникальном опыте, опыте народ-
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ной дипломатии, представляющем повышенный  интерес не только для тех, кто 
вовлечён в процесс разрешения конфликта, но и для широкого читателя, для всех, 
кто хочет видеть Молдову единой, мирной и процветающей.

Уникальной эту книгу делает и то, что автор является непосредственным 
участником всех событий, описанных в ней. Он не только участник, но и в боль-
шинстве случаев инициатор и вдохновитель тех процессов и событий, которые 
мы называем народной дипломатией. Народной дипломатией на Днестре. Поэ-
тому мы не только можем быть уверены в точности и аккуратности приведен-
ных данных, но и имеем уникальную возможность погрузиться вместе с автором 
в атмосферу того времени, переживать вместе с ним все неподдельные эмоции, 
которые переполняли его и его коллег с обоих берегов Днестра в те непростые 
моменты нашей истории. Николай Гросу – сам тот человек, про которого надо 
писать книги. Всю жизнь он отдал своему родному селу Талмаза, проработав в 
нём на разных постах свыше 60-ти лет - был и экономистом, и председателем 
местного коллективного хозяйства, и мэром села ( в описываемое в книге вре-
мя). При этом Николай Гросу активно участвовал в жизни своей страны - был 
депутатом первого парламента, закладывал основы независимой Молдовы. По-
знакомился я с ним в Страсбурге, где г-н Гросу достойно представлял местную 
публичную власть Молдовы на форумах Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы. За свои заслуги перед страной и людьми Николай Гросу 
был удостоен звания Кавалера Ордена Республики. К тому, что говорят и пишут 
люди такого масштаба, внимание всегда особое. Книга даёт возможность по-
учиться человеческому общению, работоспособности, честности, самоотвер-
женности у особенного человека.

У этой книги есть ещё одна особенность, которая выводит её из ряда про-
ходных изданий. Она написана с уважением  к тем, кого большинство молдав-
ских СМИ называют «сепаратистами». Николай Гросу пишет о людях, с кото-
рыми общался, работал, отмечал праздники до и после трагических событий 
1992 года. О людях с правого и левого берега Днестра, к которым, несмотря на 
конфликт, он не изменил своего отношения. Николай Гросу не ищет виновных, 
правых и неправых. Он ищет пути воссоздания  единства страны, единства тка-
ни человеческого общения, взаимодействия между людьми с обоих берегов реки, 
которые столетиями жили и работали вместе. Он ищет и предлагает пути вос-
соединения территорий и судеб, для разделения которых  нет и не может быть 
достаточного оправдания. Книга вызывает доверие, не раздражает, а провоци-
рует взаимное любопытство и интерес. Любопытство к тем, с того берега. У 
нас к – левобережцам, у них – к правобережцам. Я бы эту книгу рекомендовал в 
первую очередь людям молодым, тем, кто вырос в условиях разделённой страны. 
Пусть они читают и узнают, что было по-другому. Лучше. Лучше для всех.

Тональность книги – спокойная, доброжелательная, примирительная и кон-
структивная, даёт реальную надежду на то, что разъединение будет преодоле-
но, и опыт таких людей как Николай Гросу и его коллег в этом сыграет немало-
важную роль. Этот опыт, я уверен, может быть полезен и для других стран, для 
преодоления других неразрешенных конфликтов.
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Народная дипломатия не заменит дипломатии классической (если мож-
но говорить о таковой в условиях внутреннего конфликта), не заменит усилий 
правительств, однако может значительно изменить условия процесса разреше-
ния  конфликтов - уменьшить потери и ущерб, ускорить примирение, улучшить 
жизнь населения. Книга Николая Гросу – об этом.

Алексей  Тулбуре,
Директор Института устной истории Молдовы,
Депутат Парламента (1998-2001)
Постоянный Представитель Молдовы в Совете Европы (2002-2006)
Постоянный Представитель Молдовы в ООН (2006-2008)
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Adnotație:
ˮSintetizarea practicii în activitățile organizațiilor nonguvernamentale în

sporirea încrederii între oamenii de pe cele două maluri ale râului Nistruˮ  

În loc de introducere

Nu m-am gândit în acei ani, de la început de ̓90, să fiu implicat în toate evenimentele 
ce s-au desfășurat în acel sfîrșit al secolului XX. Dar implicarea mea în viața activă în 
ultimii 25 de ani în calitate de primar 13 ani, deputat în primul Parlament al Republi-
cii Moldova și activitățile în sectorul asociativ, mi-a lăsat în memorie multe amprente 
nevăzute și neștiute de oamenii cu care m-am însoțit pe drumul vieții, fiind singura și 
cea mai mare bogăție a mea. De aceea, acum, coborându-mă în jos pe cealaltă parte de 
scară a vieții, am încercat să pun pe hîrtie o parte din tâlcurile mele și grijile oamenilor 
în acel sfert de secol, de a aduce la cunoștința lor activitățile pe care le desfășuram întru 
apropierea celora de pe malurile râului Nistru despărțiți de război.

Conflictul armat de pe Nistru, inclusiv de la Tighina din ̓ 92, a generat o influiență 
negativă asupra relațiilor de bună vecinătate a populației din localitățile din zona de 
securitate. Istoria acestuia este, în același timp, și istoria mai multor încercări nereușite 
de realizare a lui. Pe parcursul celor 25 de ani diferendul transnistrean a adus, pe lângă 
tensiuni politice și probleme în viața oamenilor simpli de pe cele două maluri ale râului 
Nistru. Vădit s-au răcit relațiile de odinioară. Populația din partea locului de pe ambele 
maluri este umbrită de o careva neîncredere, chiar și în relațiile de rudenie, păstrată și 
în vremea de astăzi. Există un vacuum solid în relațiile dintre cele două maluri artificial 
formate și susținut de elitele din Chișinău și Tiraspol care, călcând haosul politic, trag 
foloase fabuloase.

Din partea guvernanților de 25 de ani, parcă, se fac încercări de a soluționa 
consecințele conflictului, însă piatra discordiei rămîne nemișcată. Se strecoară o îndo-
ială că poate, cu adevărat, se fac tărăgănările acestea ca să nu fie soluționată problema 
conflictului, ca pe urmă să se spună – iată am propus variante, dar ei nu vor. Aceste 
vorbe au fost pronunțate de pe ambele părți în repetate  rînduri.

… A trecut  un sfert de secol, însă vremea se duce ca apa pe Nistru. Procesul de 
negocieri n-a obținut un caracter permament ceea ce a complicat modul de găsire a unei 
soluții politice și n-a devenit o modalitate oficială de găsire a unui compromis reciproc 
acceptabil. Aceasta este realitatea, dar este și altă gîndire la această realitate, să zicem, 
că nu s-a reușit să se dezlege dialogul politic, dar pe problemele economice de interes 
comun, cele umanitare, culturale, se putea multe înțelegeri de obținut, fapt ce mărture-
sesc cele cinci înțelegeri din ultima vreme a anului 2017.  Nu s-a vrut.  În consecințe 
au avut de pierdut toți și tot. Economia țării a degradat totalmente, o mare parte din 
populație de pe ambele maluri a plecat în lume pentru a supraviețui, cealaltă parte răma-
să în țară suferă din cauza sărăciei.

Acești ani de separare au adus numai un impact negativ asupra dorinței de reîntre-
gire a țării, ei au adus nu numai la o viață mai proastă, dar au generat și tensiuni sociale, 
afectînd încrederea între cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului. Parcă mai ieri aceasta 
s-a întîmplat, însă a trecut  un sfert de secol de înstrăinare, oamenii de pe ambele maluri 
s-au dizobișnuit de a conviețui împreună.  S-a format noua generație tînără, care s-a 
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născut și s-a educat după anul 1992 în atmosfera necredibilă a populației de pe ambele 
maluri. O generație întreagă de tineri, care nu cunosc trecutul prietenos al oamenilor țării 
Moldova și viețuiesc separat sub plescăitul monoton al apei bătrînului Nistru. Și pentru 
ca din nou să revină la acea bună vecinătate de cîndva se cer din nou eforturile cuiva pen-
tru a depăși neîncrederea nu numai în masele populației, dar și între Chișinău și Tiraspol 
la cel mai înalt nivel.  În iulie 2017 s-au împlinit 25 de ani de la semnarea de către Mol-
dova și Rusia a ˮAcordului cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului 
armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldovaˮ. S-ar părea de înțeles că este un 
prilej de a sărbători această dată – s-a oprit războiul cu vărsări de sînge, oamenii s-au mai 
liniștit, pe cer e soare. Este un act incontestabil, dar în sufletele și în memoria populației, 
care a avut și are încă de suferit nu e senin. Au rămas și sunt și la vremea actuală obstaco-
le serioase în dezvoltarea societății noastre, populația de pe ambele maluri se confruntă 
cu o mulțime de probleme și dificultăți – lipsa de circulație liberă, operațiile valutare-
bancare și a serviciilor între cele două maluri ale Nistului, telefonizarea și multe altele. 
La nivelul de populație în acest sens este binevenit Programul PNUD, susținut de UE, 
care își propune să sporească încrederea între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului 
pentru ca ei să colaboreze eficient și împreună să-și îmbunătățească viața. În acest sens 
Programul susține autoritățile publice locale, reprezentanții sectorului asociativ, oamenii 
de afaceri și alte părți interesate de pe ambele maluri în desfășurarea activităților comune 
în domeniile cheie ale vieții, cum este antreprenoriatul, societatea civilă, infrastructura 
socială, sănătatea, mediul încojurător, etc.

Nu mi-am pus scopul să mă implic în descrierea detaliată a cauzelor apariției con-
flictului armat de pe Nistru, precum și cauzele principale, care împiedică soluționarea 
lui și nici nu pretind la difinițiile super la situația de conflict. Lucrul acesta rămîne 
să-l facă conducerea țării și adevărații ei politicieni. Cu toate acestea, fiind deputat în 
primul Parlament al Republicii Moldova, îmi sunt cunoscute mai pe larg multe lucruri 
din apariția conflictului, despre care intenționat nu se vorbește. În arhivele personale 
se mai păstrează unele hotărîri ale Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenești, ulterior, 
Parlamentul Republicii Moldova, la care fac referire după caz pentru argumentări fără 
a apela la alte surse. Personal vedeam destul de clar care erau metodele de activități ale 
politicienilor dornici de a reveni la putere și cine stătea în umbra celor provocări în Par-
lament, în preajma acestuia și pe Piața Marii Adunări Naționale din anii 90. 

Pe unele poziții din acea operă, vederea mea proprie este contrară cu acea a unora 
politicieni de pe vremurile celea și din acești contemporani. De fapt dezmembrarea 
Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești s-a produs în iunie 1990, cănd în Sovietul 
Suprem de la vremea ceea au fost comise niște greșeli strategice. Atunci cel mai grav a 
fost adoptarea Hotărîrii Sovietului Suprem unui document ˮCu privire la Avizul Comi-
siei Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului 
Soviet-German de neagresiune și a Protocolului adițional secret din 23 august 1939 pre-
cum și consecințele lor pentru Basarabia și Bucovina de Nordˮ. Prin acesta se ˮanulaseˮ 
efectul pactului Ribbentrop-Molotov, iar R.S.S.M. a fost declarată ˮnelegitimăˮ. După 
o astfel de hotărîre, Delarația de Suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Mol-
dova nr.148-XII din 23.06. 1990 își pierduse efectul ei politic. Prin acele acțiuni te-
merile celor din raioanele din estul și sudul Moldovei privitor la statalitatea Republi-
cii Moldova care apăruse la vremea ceea păreau să fie confirmate. Doar cunoaștem 
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că R.S.S.M. se formează prin unirea Basarabiei, ruptă de la România, cu R.A.S.S.M., 
ruptă din sînul Ucrainei1); Legea URSS din 2 august 1940 cu privire la formarea RSS 
Moldovenești unionale2), Decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS Ucraineană 
și RSS Moldovenească din 14 noiembrie19403) vorbesc de acele evenimente.  Atunci 
în Sovietul Suprem R.S.S.M. prin vot deschis votînd acel Aviz, aruncînd apa din albia 
de scăldătoare, s-a aruncat și pruncul. De fapt acel Protocol adițional secret a fost un 
început de reîmpărțire a hărții lumii și el a fost acceptat de Conferința de la Yalta din 
februarie 1945)4, trecut și prin acea de la Potsdam privind capitularea necondiționată a 
Gremaniei5). Dar și confirmat prin Actul final al Conferinței pentru Securitate și Coo-
perare în Europa de la Helsinki din 1 august 1975, mai cu seamă în capitolul III și VI al 
celui Act privind inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială semnat de toate 
țările europene participante la acea conferință6). Specificare găsim și în Declarația de 
Independență a Republicii Moldova7) .

La inițiativa deputaților care părăsiseră sesiunea Sovietului Suprem din 23 mai 
1990, în satul Parcani, raionul Slobozia liderii OSTK (Consiliul Unit al Colectivelor de 
Muncă) și nomenclatura comunistă organizează ˮcongresul extraordinar al deputaților 
de toate nivelurileˮ din raionele și orașele din stînga Nistrului, precum și din orașul 
Tighina (Bender), care printre altele hotărîri, a decis crearea unei ˮzone economice 
libereˮ sub conducerea unui ˮConsiliu coordonatorˮ creat tot atunci)8. Asta încă nu era 
separarea de RSSM, fiindcă acea zonă economică se instituia în cadrul RSSM, legile 
căreia urmau să se aplice după aprobarea Consiliului coordonator, iar mulți deputați din 
regiunea transnistreană reveniseră în Parlamentul Moldovei, desigur după ce li s-au dat 
garanții de securitate. Doar era știut că ei, deputații din stînga Nistrului după ședințele 
plenare, seara să fie înconjurați și bătuți chiar în apropierea sediului Sovietului Suprem.

Ne ajungea cîte un  picior pe locul moale și nouă deputaților basarabeni, cei din 
clubul ˮViața satuluiˮ, de-aceea, după ședințele plenare, plecînd spre hotelul Codru, în 
care găzduiam, mergeam prin coridoarele duble și triple formate de polițiști, care ne 
asigurau securitatea. Conflictul transnistrean s-ar fi putut termina aici, dacă autoritățile 
de la Chișinău ar fi acceptat acea autonomie economică. Despre acea posibilitate respin-
să vorbesc în cercuri strînse personalitățile-cheie din conducerea țării la vremea aceea. 
Lucrul acesta este știut de toți politicienii. Congresul deputaților nistreni a fost declarat 
ˮanticonstituționalˮ. Prin acele hotărîri de la vremea aceea s-a deschis ușa pentru alte 
acțiuni, care au adus ulterior la conflictul armat de pe Nistru în anul 1992. Poate aceasta  
și este una din supapele diferendului de pe Nistru. 

Autorul tinde să descrie în această cărțulie activitățile Asociației Obștești 
ˮRenaștereaˮ, sau mai corect să fie, activitățile autorului, fiind el președinte acesteia, 
1 Protocolul Adițional Secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, Moscova 1939. 
2 Legea URSS din 2 august 1940 cu privire la formarea  RSS Moldovenești unionale. 
3 Decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS Ucraeneană  și RSS Moldovenească din 14 noiembrie 
1940.
4 Conferința de la Yalta din februarie 1945.
5 Coferința de la Postdam privind Capitularea necondiționată a Germaniei.
6 Actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki din 1 august 1975.
7 Declarația de Independență a Republicii Moldova, Chișinău 1991.
8 Istoria Moldovei, Chișinău,2016, vol.III pag. 534.
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desfășurate în comun cu alte organizații similare, reprezentanți ai administrației publice 
locale din localitățile vecine de pe ambele maluri din valea Nistrului de Jos, chiar din 
momentul desfășurării pe larg a acțiunilor armate din vara anului 1992, cît și pe toată 
perioada acestui sfert de secol, care a parcurs de la acea vreme. Conținutul cărțuliei este 
ușor de înțeles pentru toate categoriile de cititori de pe ambele maluri.

Prima parte a cărțuliei se referă la activitățile diplomației populare, dacă ar fi corect 
să le numim astfel, desfășurate la etapa timpurie din vara anului 1992 pînă în anii 2000. 
Dar lăsăm pe seama cititorului, el poate să determine, dacă acele activități desfășurate au 
avut caracter de diplomație populară, sau cum îi mai spuneam – ˮdiplomație publicăˮ. 
Această descriere într-o formă redusă am făcut-o în cartea ˮPrezentul Trecutuluiˮ ediție  
2009, însă pe urcușul anilor  pînă la 2017, în dinamismul evenimentelor, acel lucru cere 
o dezvoltare mai amplă cu descrierea a noi evenimente cu împrejurările lor, despre care 
la vremea ceea se trecuse cu vederea, dar fiind ele importante ca argumente, printre răn-
durile cărora se vor găsi personalități, care cu sfințenie participau în toate cele activități.

Dat fiind faptul că după anii 2000, mai cu seamă după anul 2009, activitățile de 
diplomație populară se desfășoară în altă formă transpuse în Programul UE-PNUD 
ˮSusținerea Măsurilor de Promovare a Încrederiiˮ, a doua parte a cărțuliei se lărgește cu 
descrierea activităților societății civile și a administrațiilor publice locale din localitățile 
vecine de pe ambele maluri ale rîului Nistru din zona de securitate prin realizarea di-
feritor proiecte ce țin de dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea societății civile, renovarea 
infrastructurii sociale, ocrotirea sănătății, cultură, protecția mediului ambiant, finanțate 
de UE și implementate de Programul Națiunelor Unite pentru Dezvoltare .

Proiectele implementate urmăresc să promoveze contactele inter-umane și coopera-
re între cele două maluri fortificînd încrederea și interesele comune în rîndul populației 
cu implicarea organizațiilor și experților de profil în procesul de indentificare, proiectare 
și implementare a inițiativelor respective. Cîteva cuvinte împotriva uitării tragediei anu-
lui 1992 se înșiră în cel de al treilea capitol, fiindcă uitarea este cel mai mare pericol iz-
bucnirii unui nou conflict, deoarece încă pînă acum nu s-a tras învățămîntul cuvenit din 
acel război fraticid. Năluca dușmăniei încă bîjbîie prin interiorul țării. Activitățile ce țin 
de diplomația populară, cît șe cele de după anii 2000, cît de mici sau puține au fost, ele 
direct și inderect au adus prinosul lor pozitiv în relațiile de buna vecinătate a populației 
de pe ambele maluri ale rîului Nistru. Pe drept se spune că ˮApele mici fac rîuri mariˮ 
ceea ce ar însemna ... ˮforțe mici ca apoi să le reunim pentru a obține o forță și o putere 
mai ca apoi să le reunim pentru a obține o forță  mai mare, care se poate impune și de 
care trebuie să ținem cont”.
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C a p i t o l u l  I.

Diplomația populară - înțelegere reciprocă pentru împăcare și dezvoltare.

Deseori, în popor, se spune că fericirea este atunci cînd pe tine te înțeleg. Parafrazînd 
aceasta la tema din cauză se poate spune ˮ...fericire este cînd populația ambelor maluri 
ale rîului Nistru reciproc se înțeleg, se vizitează, după caz, unii pe alțiiˮ. Și mai mult 
se poate de spus, că ne este o adevărată fericire că conflictul de pe Nistru nu este un 
conflict sau o neînțelegere etnică sau ce ține de religie, cea geografică sau demografică, 
ori ideologică între popoarele de pe ambele maluri.  Este cu adevărat un conflict, o 
neînțelegere a elitelor de conducere și cele politice din ambele părți, cea de pe malul 
drept al rîului Nistru și cea din regiunea transnistreană, apărut mai cu seamă după 
descompunerea Uniunii Sovietice, apoi crescută în cadrul primului parlament.

Colaborarea între cele două maluri ale Nistrului spre care tindem, sau mai drept 
spus, pe care vrem s-o reîntoarcem pe cea de odinioară, nu poate fi corect să fie 
exprimată numai prin puterea organelor de stat. Un rol important aici îi aparține însuși 
populației de pe ambele maluri, celor mai activi lideri ai acesteia, societății civile. Astfel 
de activități ale părților, la îmbunătățirea relațiilor între ele și înțelegerea reciprocă, 
pentru menținerea păcii pe buna vecinătate și asigurarea dezvoltării, se poate de numit 
ˮdiplomație popularăˮ, sau ˮdiplomație publicăˮ ca fiind ˮ...influiențarea atitudinilor 
publice asupra stabilirii și realizării politicii de împăcare a părților, de viețuire în liniște 
și paceˮ. Altă definiție  mai potrivită autorul nu poate aduce, fiindcă activitățile de tot 
genul, apar de acolo de jos, din mijlocul populației în baza inițiativelor ca un element 
al autoadministrării în societate și urmăresc soluționarea pe cale pașnică a problemelor 
de conflict, completînd acel vacuum de anomalie a relațiilor între maluri, artificial 
susținut de elitele de la guvernare din Chișinău și Tiraspol. Aici, la prima vedere apare 
o îndoială. Și iată de ce. Unii ne reproșează, se poate oare prin metodele ˮdiplomației 
populareˮ, sau celei mai numită ˮpublicăˮ să se obțină acea bună încredere, conviețuire 
în pace a maselor largi de populație de pe ambele maluri, cînd guvernanții, politicienii 
de pe ambele părți, înaintînd argumentele lor se contraopun? Și unii și alții își înaintează 
motivația, cum spun ei, că activează din numele popoarelor, care i-au ales și de pe 
pozițiile constituțiilor lor. De facto, și unii, și alții sunt datori (după constituții) să 
respecte legislația structurii statale în care se găsesc.

Da, diplomația populară poate aduce succese atunci cînd activează în ansamblu cu 
diplomația oficială, contribuindu-i acesteia, mai cu seamă în conflicte înrădăcinate în 
conștiința maselor. Dar totodată, nu de pus în capul mesei argumentul că diplomația 
populară de una singură nu are nici un efect. Acele activități, care se desfășoară pe 
ambele maluri prin numeroasele proiecte implementate, prin relații economice reciproce, 
activități cultural artistice, ecologice, de rudenie etc. apropie masele largi de oameni, 
parcă i-ar pregăti pentru participarea lor la masa de negocieri cu diplomația oficială. 
Diplomația populară aduce mortarul cel care se pune în temelia negocierilor oficialilor, 
ca și cum ar fi la o clădire care se construiește. Ba, mai mult, diplomația  populară 
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La acea vreme de iunie 1992 situația la linia de front Tighina din nou se agravase, 
necătînd la înțelegerile de încetare a focului, procesul de reglementare pașnică a con-
flictului se afla în pericol. La acea vreme de jumătate de ̓ 92 se desfășoară o ședință 
a Parlamentului Republicii Moldova, dedicată acestei situații, la care participase și 
deputații Parlamentului din raioanele din stînga Nistrului. La acea ședință, cu partici-
parea deputaților din raioanele din stînga Nistrului, Parlamentul Republicii Moldova 
adoptă Hotărîrea privind unele măsuri de soluționare a conflictului armat din raioanele 
răsăritene ale țării. Parlamentul formează o comisie mixtă din deputați ai poporului din 
Republica Moldova cu participarea și a reprezentanților formațiunilor militare, implica-
te în conflict, de la care se cerea să elaboreze mecanismul de dezangajare a părților aflate 
în conflict și de realizare a controlului asupra executării acordului îndeplinirii acestora. 
Tot în acea vreme se adoptă Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova privind prin-
cipiile de bază pentru reglementarea pașnică a conflictului armat, instaurarea păcii și 
încrederii în raioanele de est ale republicii. După acea ședință, cu dezbateri fierbinți, 
la inițiativa deputaților din clubul parlamentar ˮViața satuluiˮ, nefiind încuviințată de 
conducerea Parlamentului și a fracțiunii parlamentare a Frontului Popular, se formează 
un grup de parlamentari în număr de 35 persoane pentru a se deplăsa la Tiraspol, la o înt-
îlnire cu conducerea și cu deputații Sovietului Suprem al regiunii transnistrene. Cu sosi-
rea, respectînd toate regulile de protocol al securității și de trecere a ˮfrontiereiˮ regiunii 
transnistrene, la Tiraspol către orele 11.00 pe piața din fața Casei Guvernamentale ne 
așteptau zeci de mii de oameni care scandau diferite chemări spre oprirea războiului fra-
tricid, erau și de acelea în care ne numeau ˮfasciștiˮ, ˮucigașiˮ, ˮromâni trădătoriˮ, 
ˮopriți, fraților, războiulˮ, ˮnu ne ucideți!ˮ Așa se începuseră negocierile parla-
mentarilor ambelor părți, cu participarea și a deputaților  Parlamentului RM din partea 
stîngă a Nistrului, a deputaților Sovietului Suprem al regiunii. La masa de prezidiu se 
găsea Grigore Maracuța, președinte al Sovietului Suprem al regiunii și reprezentanții  

are prioritățile ei – buna libertate în activități și discuții, argumentări și orientări, 
participarea maselor largi de populație de pe ambele maluri, care totodată sunt alegători  
și la un moment crucial cu adevărat pot schimba cursul politic. Lipsa de vrăjmășie, 
ce este foarte important, între oamenii de pe ambele maluri este un pilon important în 
această activitate. Aceasta și dă  toate speranțele că conflictul de pe Nistru este ușor 
de rezolvat spre deosebire să spunem, celor din Caucaz . Au fost pierderile umane ale 
populației de pe ambele maluri, au fost – morți, răniți cu consecințe de îmbolnăviri 
grave, dispăruți fără veste, însă se blastămă de lume nu persoana concretă de pe linia de 
front, care a pus degetul pe trăgaci, dar pe acei care nu au reușit să rezolve problemele 
pe calea diplomației oficiale, găsind că războiul este cea mai reușită formă de a-și apăra 
doctrina. Este speranța, că acele relații pașnice existente între populația de pe ambele 
maluri, care creează condiții favorabile, împing pe guvernanți spre negocieri productive 
și rezultative. 

a)  ... primii pași în ˮdiplomația popularăˮ

Luna iunie 1992 este destul de încordată în activități pe tărîmul politic și pe cel de 
pe linia de front. Conflictul armat se extinde pe platourile de la Cocieri, Coșnița. Tirurile 
de artilerie sunt îndreptate asupra mai multor localități din partea dreaptă în afara zonei 
de conflict.
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grupului de deputați  de la Chișinău: Dumitru Moțpan și Anatol Popușoi. Spun gru-
pul de deputați, dar nu delegație, fiindcă pe noi nu ne-a împuternicit cineva și nici nu 
dispuneam de un careva mandat de a fi negociatori. Ba mai mult, cei din conducerea 
Parlamentului de la Chișinău se temeau să nu facem acolo careva declarații suspecte. 
Pe parcursul zilei, pînă la orele 17.00, cu întrerupere la prînz, sub presiunea maselor 
de afară, au durat discuțiile. Toată vorba se ducea spre oprirea imediată a acțiunilor de 
foc, de retragere a forțelor înarmate a ambelor părți în cazarme și de mers la negocieri 
concrete. De pe atunci se ducea vorba spre acordarea unui statut special al raioanelor din 
stînga Nistrului, era vorba de diferite variante ale viitorului statut, fie o zonă economică 
liberă, o autonomie. Însă cele mai multe vorbe se duceau de către deputații Sovietului 
Suprem al regiunii transnistrene și însuși de G.Maracuța în jurul federalizării Republicii 
Moldova dîndu-i statut de Republică Federală cu subiecții - Republica Transnistreană 
Moldovenească și Gagauz-Yri, ca una din cele mai democratice variante de lichidare a 
conflictului. Atunci s-a văzut că trenul nostru plecase cu acele cereri inițiale în ședințele 
plenare ale Parlamentului a deputaților de pe malul stîng de a i se dea regiunii o formă 
descentralizată la bugetul de stat, sau să li se deie un statut de zonă economică liberă, 
ca careva deputați din stînga Nistrului să fie incluși în organele de conducere ale Parla-
mentului și Guvernului care se formau la vremea aceea. Printre deputații din acea parte 
a Nistrului erau persoane din rîndurile populației băștinașe, fiind conducători reușiți și 
știuți în republică în administrația publică locală, de nivelul doi și central, în organele 
de stat în conducerea orașelor din partea locului, conducători de gospodării agricole 
solide. Dar n-au fost acceptate de Parlament nici una, nici alta și nici altele din cerințele 
acelora de peste Nistru. Se motiva vădit că ei nu sunt de ai ˮnoștriˮ. Acele cerințe a 
deputaților Parlamentului din stînga Nistrului, la vremea aceea erau de ei argumentate 
prin ponderea solidă a viitoarei zone economice libere și a orașului Tighina în econo-
mia națională a Republicii Moldova către anul 1991. Este destul de amintit că la vre-
mea aceea volumul producției industriale a regiunii constituia 36%, producția energiei 
electrice - 82%, producția mărfurilor de consum popular - 28%, producția de legume 
-38%, fructe -23%, 14-15%  producție animalieră, 38% conserve din fructe și legume, 
venituri bugetare de toate nivelurile constituiau 24,0% în bugetul republican. În anul 
1991 în regiunea transnistreană se fabrica (calculat pe cap de locuitor) de 1,8 mai multă 
producție industrială decît media pe republică1). Economia intensivă a regiunii asigura 
o bază financiară sigură, ceea ce permitea, pe de o parte să acorde susținerea financiară 
a bugetelor locale ale regiunii, iar pe de altă parte le permitea să atragă mijloace solide 
în bugetul Republicii Moldova.

 Vădită era situația că vremea se scurgea nu în favoarea păstrării integrității teritori-
ale a țării Moldova. Nu în zadar se spune, bate fierul cît e fierbinte.

Fiind neacceptate diverse modalități nepotrivite, pofta separatizării a crescut pînă la 
forma de federlizare a rezolvării conflictului de pe Nistru susținută la etapa actuală de 
unele structuri politice din Moldova.

Neavînd careva înputerniciri la negocieri, scopul nostru era de a pune eforturile 
comune a părților pentru a opri acțiunile armate imediat. Însă focul războiului se răs-
pîndise de acum în Tighina, unde se înregistrau numeroase victime, inclusiv în rîndurile 
populației.
1 V. Nidelciuc, Republica Moldova, Chișinău 1992, pag. 92; 
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 În toiul acțiunilor militare, prima întîlnire a avut loc la podul de peste Nistru din 
satul Răscăieți în ziua de 5 mai 1992. În aceeaș zi de 5 mai 1992, la Tighina își începe 
lucrările Comisia de conceliere, ce are drept obiectiv aplanarea conflictului din raioa-
nele din stînga Nistrului, la care participă delegații ale organelor centrale ale puterii de 
stat și ale separatiștilor. 

Solii de la Slobozia veniseră la locul destinat întîlnirii pe o șalupă, cu o sală de 
ședințe, pregătită cu toate cele necesare. La ora stabilită de părți, se întîlniseră ambele 
grupuri de deputați, din ambele raioane, în frunte cu președinții Comitetelor Executive 
Ștefan-Vodă dl Vasile Vartic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și cel al raio-
nului Slobozeia dl Anatol Budeac. Deasemenea, în componența grupelor făceau parte, 
din partea malului drept Nicolae Grosu, deputat în Parlamentul RM, primar al satului 
Talmaza, de pe malul stîng, deputații parlamentului Vasile Baboi și Ion Luca, cît și alte 
persoane oficiale – deputați de nivelul II, comisarii de poliție și miliție a ambelor raioa-
ne, președinți de gospodării, șefi de alte servicii raionale, reprezentanți ai mass-media, 
primari și șefi ai administrațiilor de stat locale din satele vecine de pe ambele maluri 
ale rîului Nistru - din Ștefan-Vodă, Grădinița, Talmaza, Cioburciu, Răscăeți, Purcari, de 
pe malul stîng - Slobozeea, Cioburciu, Hlinaia, Corotnoe, Caragași, Crasnoe. După un 
schimb de salutări și cunoaștere ambele grupuri au urcat pe șalupă, care își luase cursul 
în susul apei pe Nistru spre Slobozeia, iar părțile își ocupaseră locurile respective la 
masa de negociere pornindu-se la un dialog liber și constructiv. Mai întîi de toate parțile 
au făcut informații reciproce privitor la situația din regiune și în parte pe localități, co-
misarii de poliție și cel de miliție au informat despre situația criminogenă, concentrarea 
de formațiuni paramilitare dislocate în zona respectivă și alte informații utile. Condu-
cătorii de gospodării se opriseră la obstacolele pe care le confruntă în activitățile lor de 
producere și comercializare, legate de trecerea peste Nistru, lucrul cu partenerii și alte 
probleme cu caracter gospodăresc.

Analizînd desfășurarea 
evenimentelor,  care au adus 
la dezlănțuirea luptelor de pe 
ambele maluri ale Nistrului și 
încredințindu-ne că războiul 
nu este cea mai reușită cale 
de rezolvare a problemelor 
și dorind să oprim vărsările 
de sînge, din nou s-au format 
grupuri de deputați de toate 
nivelurile - locale, raionale și 
Parlament din raionul Ștefan-
Vodă și, a doua, din raionul 
Slobozeia, hotărîndu-se să se 
întîlnească la un dialog pen-
tru a nu admite răspîndirea 
războiului și vărsare de sînge 

în localitățile de la Tighina în vale pe Nistru de pe ambele maluri.

În aceeași zi de 5 mai 1992 , la Tighina își încep lucrările

În ziua de 5 mai 1992 la Răscăieți către orele 10.00 
venise șalupa cu solii de la Slobozeia
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Părțile, încă o dată, discutau problemele, care au provocat conflictul și dezmembra-
rea integrității teritoriale a țării. Se discutau și direcțiile, în vederea fiecăruia, de rezol-
vare a conflictului și în primull rînd neadmiterea vărsărilor de sînge și pierderii de vieți 
omenești în zona raioanelor Ștefan-Vodă și Slobozeia. Către orele 14.00 se ajunsese la 
Slobozeia, unde gazdele pregătiseră o masă de prînz la care se prelungiseră dezbaterile 
pe problemele abordate. În rezultatul discuțiilor au fost adoptate două documente im-
portante și destul de curajoase. Primul din cele două documente a fost Aranjamentul 
grupelor de deputați a raioanelor Ștefan-Vodă și Slobozeia  privitor la activitățile aces-
tora în condițiile social-politice complicate, care se crease în Republica Moldova, unde 
se menționa că din dorința și năzuința populației ambelor raioane de a conviețui în pace 
într-o țară, de a-și asigura o bună funcționare  a complexului economic a satelor vecine, 
s-a hotărît ca începănd cu orele 15.00 în ziua de 6 mai 1992 să se deschidă circulația 
de transport și pietoni pe podul de peste Nistru la Răscăieți și peste Turunciuc la satul 
Hlinaia zilnic începînd cu orele 6.00 dimineața pînă la orele 22.00 seara. Lucrătorii de 
poliție și miliție de pe ambele maluri vor asigura controlul și securitatea unităților de 
transport și pietoni în scopul de a nu admite traficul de armament și identificarea per-
soanelor înarmate din zona dată. Responsabilitatea  pentru a nu admite acțiuni teroriste 
la podul de la Răscăieți a fost pusă pe organele de poliție din Ștefan-Vodă, comisar 
D.Oprea, la cel de la Hlinaia peste Turunciuc, pe organele de miliție din Slobozeia, 
comisar A. Stamati . Acel document se termina cu stabilirea scopului ambelor părți: 
categoric sunt pentru consolidarea tuturor forțelor în obținerea deciziilor, care ar putea 
pune sfîrșit conflictului armat și a restabili pacea în Republica Moldova, ca stat suveran 
și integru. 

În cel de-al doilea document, părțile se adresează populației de pe ambele maluri 
ale rîului Nistru, moldovenilor, ucrainenilor, rușilor, bulgarilor, unde secole de-a rîndul 
oamenii au trăit ca într-o familie unică și în pace cu rudele, frații, surorile și niciodată nu 
s-au simțit despărțiți și înstrăinați ca în prezent, să nu se admită împușcări unul în altul. 
Părțile se adresează colectivelor de muncă să dea dovadă de calm, disciplină și organi-
zare, prin toate mijloacele să contribuie la normalizarea situației, deoarece diplomația 
populară pe parcursul istoriei a dat dovadă de obținere și păstrare a bunei înțelegeri și 
rezolvări în orice conflicte.

Ambele documente  au fost semnate de președinții Comitetelor Exacutive Ștefan-
Vodă Vasile Vartic, Slobozeia Anatol Budeac și sigilate cu ștampilele respective,  ul-
terior fiind date publcității. În cadrul acestei întîlniri (prima), deoarece ele au fost mai 
multe pe parcursul anilor de după ̓ 92, părțile au numit împuterniciți din ambele părți  
documentați cu adeverințe temporare  pentru a duce  observări  și a acumula informații 
privitor atitudinii populației din localitățile din zonă și a controla , respectiv una la alta, 
dacă se petrec careva activități militare, concentrări de trupe, alte acțiuni ce pot duce 
la destabilizarea situației. Din partea grupului  de la Ștefan-Vodă cu așa misiune a fost 
împuternicit primarul satului Talmaza, deputat în Parlamentul Moldovei Nicolae Gro-
su, din partea stîngă a fost împuternicit Ion Luca, de asemenea deputat în parlament. 
De menționat, că atitudenea  populației locale față de conflictul dintre ambele maluri 
ale Nistrului era dezamăgitoare. Majoritatea din ea condamna căpeteniile de stat că nu 
reușiseră să rezolve  problemele apărute  pe cale pașnică la masa de negocieri,condamnau 
și blestemau pe acei provocatori din ambele părți, care cu mare sete de sînge au aprins 
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focul armat. Conform acordului dintre părți privitor la stabilizarea situației în localitățile 
raioanelor Ștefan-Vodă și Slobozeia , întîlnirile grupurilor nominalizate se petreceau 
periodic pe parcursul anului 1992 în diferite locuri ale zonei cu participarea , la inițiativa 
conducătorilor de grup , a reprezentanților țărilor garante- Ucraina, Rusia, România și a 
Misiunei OSCE în Moldova.

Să spunem, că dătorită acelor activități, au fost obținute schimbări pozitive cruciale, 
ar fi o reducere a efectului diplomației statale oficiale, nu, dar dătorită diplomației popu-
lare din acele activități, a avut efectul ei pozitiv. Se vedea, că în preajma localităților din 
valea Nistrului mai jos de Tighina nu s-au admis concentrări de forțe armate, focul lup-
telor cu vărsări de sînge și pierderi de vieți omenești nu s-a extins. Lucrul acela îl pre-
luaseră primăriile și sovietele sătești din localitățile de pe ambele maluri. Este locul de 
menționat că acesta a fost un lucru destul de important în aceste activități, care lipsește 
structurilor statale de vîrf de pe ambele maluri în procesul negocierilor și soluționării 
conflictului de pe Nistru. Acesta a fost spiritul decisiv și cutezator, chiar și jertfire de 
sine a conducătorilor de grupe, de structuri raionale participante, care cu mare îndrăz-
neală ei descopereau și condamnau acțiunile, care au dus la dezlănțuirea conflictului ar-
mat. Oameni nevinoveți se ucid pentru că politicienii, căpeteniile de stat nu au avut ca-
pacitatea de a rezolva problemele, care au adus la conflict de pe tribunele parlamentare 
încă în anii 1989, 90 apoi 91, trecîndu-i mai apoi rezolvarea în tranșee. Ei aduceau probe 
și propuneri concrete în vederea măsurilor de nerăspîndire a acțiunilor armate în vale pe 
Nistru. Se îndemnau unii pe alții să nu se cedeze provocărilor și provocatorilor, să nu 
se admită ca cineva din afara raioanelor să-i impună pe localnici la acțiuni armate, sau 
să se admită concentrări de forțe armate în prejma localităților din zonă. Ei au acceptat 
voința istorică, de nu a admite uciderea oamenilor în valea Nistrului mai jos de Tighina. 
Din localitatea Creminciuc, aflată sub jurisdicția Tiraspolului, unde în brigăzile de pro-
ducere a gospodăriei locale se găseau concentrări de forțe armate ale gardiștilor cazaci, 
înzestrate cu rachete, noaptea prin conspirație, de către oameni din populația localnică, 
de către comandanți din populația autohtonă, dar încorporați în forțele armate de acolo, 
se făceau chemări la prudență și se transmiteau noaptea către primarul satului Talmaza 
curieri, care aduceau informații importante și făceau încredințări, că nedîndu-ne pro-
vocărilor nici o rachetă nu va fi lansată de acolo în localitățile de pe malul drept spre 
Talmaza și Cioburciu. Pe bună dreptate acele înțelegeri verbale s-au respectat întocmai. 
O bună parte din localnicii satului Creminciuc și lucrători ai gospodăriei agricole din 
localitate erau băștinași ai satului Talmaza și mișcarea oamenilor între aceste sate era 
destul de intensivă, afară de aceasta, la sezonul de vară 400-500 de tălmăzeni lucrau pe 
plantațiile de legume din gospodăria din Creminciuc. Aceasta era un prilej de circulație 
intensivă a informației bilaterale.

Conform acordului, chiar din a doua zi de 6 mai 1992 a fost deschisă circulația de 
transport și pietoni pe ambele poduri peste Nistru de la Răscăieți și Hlinaia. Traseul, 
care pînă în ziua de 5 mai 1992 era totalmente blocat cu elemente de beton armat, oprită 
orice circulație și mișcare a pietonilor, atunci cînd conflictul armat mai sus pe Nistru 
de la Tighina își lua amploarea, aici în vale pe Nistru se găsiseră oameni de înaltă în-
credere unii în alții pentru a arăta politicienilor, celora care îndată după proclamarea 
suveranității și independenței Republicii Moldova au organizat podul de flori la Prut și 
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nu au încercat să facă tot așa pod de flori și la Nistru, că problemele de conflict se pot 
soluționa  pe cale pașnică.

Concomitent cu acele activități neoficiale de diplomație populară, desfășurate în 
valea Nistrului, pe măsură ce acțiunele militare se desfășurau în continuare, la 25 iunie 
1992 la Istanbul, are loc întîlnirea șefilor de state ale Moldovei, Rusiei, României și 
Ucrainei, la care se examinase situația din estul Moldovei, unde se adoptă o Declarație 
respectivă la obiectul conflictului, semnată de conducătorii acelor state. În Delarație 
se menționa : ”părțile implicate în conflict trebuie să înceteze imediat focul; - la 24 de 
ore de la încetarea focului să se petreacă dezangajarea forțelor; - să se formeze zone și 
coridoare de securitate pentru trecerea liberă a populației civile, a personalului medical, 
a transportului cu ajutoare umanitare, destinate populației din zona afectată; - Parla-
mentul Republicii Moldova va examina și va determina statutul raioanelor din stînga 
Nistrului.”

Convenție cu privire la principiile reglementării pașnice a 
conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova

Perfectat la Moscova în data de 21 iulie 1992

Republica Moldova și Federația Rusă,
năzuind spre încetarea totală și cît mai grabnică a focului și spre reglementarea 
conflictului armat din raioanele nistrene prin mijloace pașnice;
reafirmîndu-și atașamentul față de principiile Statutului ONU și Conferinței 
pentru Securitate și Cooperare în Europa;
salutînd înțelegerea de principiu realizată la 3 iulie 1992 între Președintele Re-
publicii Moldova și Președintele Federației Ruse, au convenit următoarele:

Articolul 1:
1. Din momentul semnării Convenției, părțile în conflict își asumă angajamentul 

de a întreprinde toate măsurile necesare pentru încetarea totală a focului, pre-
cum și a oricăror acțiuni armate, una împotriva celeilalte.

2. Odată cu încetarea focului, părțile în conflict procedează la retragerea unităților 
Forțelor lor armate și a celorlalte formațiuni, a tehnicii de luptă și armamen-
tului, urmînd să încheie acest proces în decurs de șapte zile. Scopul unei ase-
menea dezangajări este crearea unei zone de securitate între părțile, în conflict. 
Coordonatele concrete ale zonei vor fi stabilite printr-un protocol special al 
părților angajate în realizarea prezentei Convenții.

Articolul 2:
1. În scopul asigurării controlului asupra realizării măsurilor prevăzute în arti-

colul l, precum și al asigurării regimului de securitate în zona menționată, se 
instituie o Comisie de control unificată, formată din reprezentanți ai celor trei 
părți angajate în reglementare. Comisia folosește în activitatea sa grupuri de 
observatori militari create în concordanță cu toate înțelegerile anterioare, inclu-
siv cvadripartite. Comisia de control procedează la îndeplinirea sarcinilor ce-i 
incumbă conform prezentei Convenții, în termen de șapte zile din momentul 
semnării Convenției.
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2. Fiecare din părțile angajate în activitatea Comisiei își numește reprezentanții 
în componența acesteia. Locul de reședință al Comisiei de control este orașul 
Bender.

3. În scopul realizării măsurilor sus-menționate, Comisiei de control i se afectează 
contingente militare create pe bază de voluntariat și reprezentînd părțile an-
gajate în îndeplinirea prezentei convenții. Amplasarea acestor contingente și 
folosirea lor pentru asigurarea regimului de încetare a focului și a Securității în 
zona de conflict se înfăptuiesc în conformitate cu deciziile Comisiei de control, 
pe baza de consens. Componența numerică, statutul, condițiile de introducere 
în zona de conflict și de retragere a contingentelor militare se stabilesc printr-
un protocol separat.

4. În cazul nerespectării condițiilor prezentei Convenții, Comisia de control cer-
cetează împrejurările în care s-au produs încălcările și ia de urgență măsurile 
cuvenite pentru restabilirea păcii și ordinii de drept, precum și pentru neadmi-
terea unor asemenea încălcări pe viitor.

5. Activitatea Comisiei de control și a Forțelor afectate acesteia este finanțată de 
toate părțile, pe bază de cote.

Articolul 3:
Orașul Bender, ca loc de reședință a Comisiei de control — și avîndu-se în ve-
dere complexitatea deosebită a situației – este declarat zonă cu regim sporit de 
securitate, care se asigură de către contingentele militare ale părților angajate în 
realizarea prezentei Convenții.
Comisia de control asigură menținerea ordinii de drept în or. Bender în 
interacțiune cu subunitățile de poliție și de miliție, acestea avînd efective limi-
tate.
Activitatea economico-administrativă este asigurată în Bender de către organe-
le existente de autoadministrare din oraș, iar în caz de necesitate – împreună cu 
Comisia de control.

Articolul 4:
Unitățile Armatei a 14-a a Forțelor Armate ale Federației Ruse, dislocate în 
Republica Moldova, vor respecta cu strictețe neutralitatea. Cele două părți în 
conflict își asumă obligația de a respecta neutralitatea și de a se abține de la 
orice acțiuni ilicite față de patrimoniul militar, față de militarii acestei armate și 
membrii familiilor lor.
Problemele privind statutul armatei, procedura și termenele retragerii ei pe eta-
pe vor fi soluționate în cadrul tratativelor dintre Federația Rusă și Republica 
Moldova.

Articolul 5:
1. Părțile în conflict consideră inadmisibilă aplicarea oricăror sancțiuni sau bloca-

de, în acest context, vor fi înlăturate imediat orice obstacole din calea circulației 
mărfurilor, serviciilor și oamenilor, vor fi luate măsurile cuvenite în vederea 
anulării stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Părțile în conflict vor proceda imediat la negocieri în vederea reglementării 
problemelor legate de revenirea refugiaților la locurile de baștină, acordarea de 
ajutor populației din raioanele care au avut de suferit și refacerea obiectivelor 
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economice și a caselor de locuit. Federația Rusă va acorda sprijinul necesar în 
acest sens.

3. Părțile în conflict vor întreprinde toate măsurile pentru accesul neîngrădit al 
ajutoarelor umanitare internaționale în zona de reglementare.

Articolul 6:
Pentru difuzarea informației obiective despre situația din zona de reglementare, 
părțile creează pe lingă Comisia de control un centru de presă comun.

Articolul 7:
Părțile pornesc de la premisa că măsurile prevăzute în prezenta Convenție con-
stituie o importantă parte componentă a procesului de reglementare a conflictu-
lui prin mijloace pașnice, politice.

Articolul 8:
Prezenta Convenție intră în vigoare din momentul semnării.
Acțiunea prezentei Convenții este suspendată prin acordul comun al părților sau 
în cazul în care una din părțile contractante o denunță, fapt care implică înceta-
rea activității Comisiei de control și a contingentelor militare afectate acesteia.

Perfectat la Moscova în data de 21 iulie 1992.
Pentru Republica Moldova MIRCEA SNEGUR
Pentru Federația Rusă BORIS ELȚIN

La Istanbul, în ziua de 25 iunie 1992, se semnează Declarația privind reglementarea 
conflictului armat de pe Nistru
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Ce coincindență exactă după conținut, însă cu o diferență de vreme de o lună și ju-
mătate a acțiunilor diplomației populare  și a celei oficiale a șefilor de state! 

La acea etapă inițială a diplomației populare se reușise cîte ceva de făcut  în plan 
pozitiv, încununîndu-le cu următoarea concluzie: atunci cînd politicienii căutau ieșire 
din conflict prin foc de arme, erau și alți oameni, de altă orientație pe ambele maluri 
ale Nistrului, care chemau masele largi ale localităților din stînga și dreapta rîului la 
înțelepciune,  nu de pe tribunele  parlamentare, ci nemijlocit între oameni, cu acțiuni 
concrete, nemijlocit cu participarea oamenilor.

a) ... formația ˮ Masa rotundă 7+7ˮ

După încetarea acțiunilor armate venise vremea de analize și de lărgire acelor 
activități a diplomației populare, asigurîndu-le o continuitate. La inițiativa președintelui 
Asociației Primarilor și a Colectivităților din Moldova dl Mihai Perebinos și a trei pri-
mari din raionul Ștefan-Vodă Vladimir Șieanov, satul Grădinița, Nicolae Grosu, satul 
Talmaza și Grigore Ciuntu, satul Cioburciu, la o întrunire a acestora într-un loc potrivit 
de pe malul Nistrului, a fost pusă în discuție situația din localitățile vecine de pe ambe-
le maluri ale Nistrului după încetarea acțiunilor armate, despre activitățile diplomației 
populare desfășurate la acea vreme de acțiuni armate. Se căutau soluții de preluare a 
activităților diplomației populare sub diferite forme de colaborare pe domenii între am-
bele maluri, să se revie la acele activități pașnice ale populației, ale organelor administra-
tive locale, ale întreprinderilor, serviciilor locale de pe vremurile limpezi la nivel local,  
fără a implica organele statale. Se căutau soluții de a restabili încrederea între părțile 
Nistrului la nivel local, fugind de capriciile politice. Se căuta să se pătrundă  în relații 
economice, de mediu, de cultură și învățămînt, soluționarea problemelor sociale pe care 
le suporta populația de pe ambele maluri din localitățile raioanelor vecine Ștefan-Vodă 
și Slobozeia, să se contribuie la lichidarea barierelor de contraziceri la nivel local, să se 
revină la activitatea oamenilor de pe ambele maluri de odinioară. Sarcina a fost deter-
minată de a merge cu aceste sugestii la șefii administrațiilor de stat în localitățile vecine 
de pe malul stîng și la primarii localităților de pe malul drept din raionul Ștefan-Vodă. 
În pofida dezmembrării teritoriale a țării, în zona mai jos de Tighina, două localități 
foste în raionul Slobozeia (Chițcani și Creminciuc), au rămas sub jurisdicția guvernării 
transnistrene, iar localitatea Copanca din același raion de pe malul drept a trecut sub 
jurisdicția  raionului Căușeni. Astfel au avut loc întîlniri cu șefii administrațiilor de stat 
din localitățile Chițcani, Slobozeia, Cioburciu, Hlinaia, Corotna, Crasnoe și Nezaver-
tailovca, în total 7 localități de pe malul stîng și alte 7 de pe malul drept - Copanca, 
Grădinița, Talmaza, Cioburciu, Răscăeți, Purcari și Olanești vizavi de localitățile de pe 
malul stîng. Era un lucru nu atît de simplu și nu fără de risc, doar între aceste două ma-
luri ale Nistrului, cum s-a menționat anterior, au fost aduse jertfe omenești, a fost vărsat 
sîngele multora oameni și acea tragedie se păstrează și acuma în inimile oamenilor, mai 
cu seamă acelora care și-au pierdut pe cei mai apropiați. Deși războiul încetase, frica și 
ura se păstra, posesori de arme de foc erau destul de mulți, organele de poliție și miliție, 
securitate de pe ambele părți lucrau non-stop. Negocierile cu conducătorii localităților 
de pe malul stîng și a celor de pe malul drept supuse administrației de la Tiraspol fuse-
seră încredințate  mie, ca părimar al satului Talmaza, iar cu primarii de pe malul drept i 
se încredințase primarului din Cioburciu G. Ciuntu.
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Dialogul prin localitățile transnitrene cu șefii administrațiilor de stat G.Vizotcki 
(Chițcani), Iu. Zatăca ( Slobozeia), L.Perjan (Cioburciu), Tr. Iuraș (Corotna), V.Tiulibaev 
(Crasnoe), V.Platonov (Hlinaia) se primise reușit, toți conducătorii localităților erau 
pătrunși  de îndrăzneala colegilor de pe malul drept și susțineau propunerile de a ne 
uni și împreună să punem eforturile comune la sporirea măsurilor de soluționare a con-
flictului de pe Nistru. Același lucru se făcuse și cu primarii din satele de pe malul drept 
al Nistrului: A.Carauș (Copanca), M.Vozian (Răscăeți), A.Nistor (Purcari), V.Arpintii 
(Olanești). În cadrul discuțiilor individuale cu conducătorii de sate se vorbea privitor la 
intenția de a constitui o formă de lucru în cadrul întîlnirilor sistematice. Se obținuse o 
înțelegere de ambele părți ca acea formă de lucru să prezinte o masă rotundă, la care toți 
membrii ei au aceleași drepturi și împuterniciri cu respectarea protocolului. Și întrucît 
la acea masă rotundă avea să se întîlnească reprezentanții a șapte localități din raionul 
Ștefan-Vodă și șapte localități din raionul Slobozeia, se convenise ca acea formă de 
întîlnire să fie numită ˮMasa rotundă 7+7ˮ, în componența căreia, conform paritetului 
intrau localitățile nominalizate.

Membrii  formației ˮMasa rotundă 7+7ˮ la prima ședință în satul Talmaza 02 august 1996

Astfel, la 2 august 1996, părțile se întîlnesc la prima ședință oficială a ˮMesei rotun-
de 7+7ˮ în satul Talmaza . La ședință s-au prezentat primarii-membri ai ˮMesei rotunde 
7+7ˮ din satele raionului Ștefan-Vodă Vl.Șieanov, N.Grosu, G.Ciuntu, A.Nistor, Val.
Arpentii, An.Carauș, M.Vozian, din partea transnistreană G.Vizotski, T.Iuraș, L.Perjan, 
P.Robozei, Iu.Zatâca, V.Platonov. A participat deasemenea președintele Asociației Pri-
marilor și Colectivităților din Republica Moldova dl M.Perebinos. La ședință, în ordi-
nea de zi, au fost înaintate și unanim adoptate patru întrebări: 1) Cu privire la activitatea 
comună în cadrul ˮMesei rotunde 7+7ˮ; 2) Cu privre la modul de funcționare a mesei 
rotunde; 3) Cu privire la Declarația comună a ˮMesei rotunde 7+7ˮ; 4) Cu privire la 
Comunicatul de presă. În raportul său privitor la activitățile comune a mesei rotunde 
raportorul avea de spus, că scopul este rezolvarea în comun a problemelor cotidiene de 
caracter local din localitățile membre a mesei rotunde, ce țin de atribuțiile administrației 
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Pentru atingerea acestor scopuri se plănuiseră mai multe acțiuni ce țineau de: 
activități comune ale organelor administrației publice locale din localitățile membre 
a mesei rotunde în domeniul vieții culturale, prezentări cultural-artistice comune, săr-
bători comune, cum este hramul satelor, ziua ecologică, festivaluri pe diverse tematici, 
sărbătorile de iarnă, etc. Activități comune cu tineretul din aceste localități, vecine pe 
rîul Nistru după cum sunt așezate: Copanca-Slobozeia, Cioburciu-Cioburciu, Răscăeți-
Hlinaia, Talmaza-Nezavertailovca, Purcari-Corotna, atragerea tineretului în activitățile 
și la ședințele mesei rotunde, activități comune prin implementarea diverselor proiec-
te din domeniul ocrotirii mediului ambiant, inclusiv ocrotirea fluviului Nistru și con-
servarea biodiversității în ecosistemul Nistru Inferior, etc. În cadrul ședinței părțile au 
menționat caracterul pozitiv al mesei rotunde 7+7 ca o formă mai largă de aplicare a 
organelor publice locale și a populației în rezolvarea problemelor din conflictul de pe 
Nistru. Se hotărîse ca masa rotundă 7+7 a reprezentanților administrației publice de 
pe ambele maluri ale Nistrului și Asociația Primarilor și colectivităților din Republi-
ca Moldova, ca organ permament de lucru, să fie deschisă pentru toți reprezentanții 
administrațiilor publice din ambele raioane vecine. 

Ulterior, la ˮMasa rotundă 7+7ˮ, aderaseră încă patru localități, două de pe malul 
drept, satul Crocmaz primar Il.Otrubenco și satul Tudora primar N.Palancian, iar de pe 
malul stîng satele Caragași, șef al administrașiei de stat P. Gurghi și Sucleia șef S.Faghin. 
S-a convenit și adoptarea Regulamentului în care se prevedea, că ședințele mesei rotun-
de  să se facă consecutiv pe ambele maluri ale Nistrului, ședințele le organizează și le 
duc gazdele, locul petrecerii următoarei întîlniri se stabilește la sfîrșitul ședinței curente 
și se întrunesc odată în lună, a treia vinere din lună. În caz de necesitate masa rotundă 
poate fi convocată și mai des, la cererea, a cel puțin a unui membru a ei. Ordinea de zi se 
formează cu concursul tuturor reprezentanților mesei rotunde și este adusă la cunoștința 
tuturor membrilor ei cu 3 zile înainte de întrunire, cine din reprezentanții puterii loca-
le va prezida viitoarea ședință. La masa rotundă pot participa consilieri locali cu vot 
consultativ, persoane invitate, hotărîrile adopte se aduc la cunoștința consiliilor locale 
precum și cetățenilor localităților . S-a decis, că totuși formațiunii îi este necesar un 
președinte, find propus și, unanim susținută prin vot, candidatura primarului din satul 
Talmaza, Nicolae Grosu. De rînd cu alte documente, la acea ședință, a fost adoptată 

publice locale și alte probleme, deseori 
nerezolvate de instanțele superioare, 
dar pot fi rezolvate la nivel local (imple-
mentarea proiectelor ce țin de aprovizi-
onarea cu apă potabilă, mediu, cultură, 
educație), de a mobiliza oamenii din te-
ritoriul localităților respective de a face 
încercări pentru a depăși neînțelegerea 
ce desparte cele două maluri, de a aju-
ta oamenii să se regăsească și unindu-și 
eforturile să meargă mai siguri spre ziua 
de mîine, de a apropia mai repede tim-

pul cînd rîul Nistru nu va despărți poparele ci le va apropia cît mai aproape cum a fost 
de veacuri.

Membrii  formației ˮMasa rotundă 7+7ˮ la 
prima ședință în satul Talmaza 02 august 1996
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o Declarație comună a mesei rotunde a reprezentanților puterilor locale de pe ambele 
maluri ale rîului Nistru din raionele Ștefan-Vodă, Slobozeia și a Asociației Primarilor și 
Colectivităților din Republica Moldova: 

Noi, reprezentanții puterilor locale din satele de pe malul Nistrului din raioanele 
Ștefan-Vodă și Slobozeia, Copanca, Grădinița, Talmaza, Cioburciu, Răscăeți, Purcari, 
Olanești, Chițcani, Corotna, Cioburciu, Creminciuc, Hlinaia,Nezavertailovca,

Împreună cu Asociația Primarilor și Colectivităților din Republica Moldova, am in-
stituit ˮMasa rotundăˮ a puterilor locale de pe malurile Nistrului din raioanele Ștefan-
Vodă și Slodozeia și a Asociației Primarilor și Colectivităților din  Moldova.

ˮMasa rotundăˮ este un rezultat pe viu al proceselor de democratizare a societății, 
un moment real palpabil al perioadei de tranziție, un rezultat al descentralizării puterii, 
o școală a unui început nou de viață , un început de cale spre o viață cu adevărat demnă 
de Om. 

ˮMasa rotundăˮ este o speranță a oamenilor și a fost creată în scopul rezolvării 
problemelor cotidiene cu caracter local, problemelor, care deseori nu pot fi rezolvate de 
instanțe superioare, dar care pot fi rezolvate la nivel local.

Înțelegem că nu este ușor de realizat activitățile ce le planificăm. Înțelegem că re-
zerve materiale nu avem. Îțelegem că instanțele superioare au a rezolva probleme de 
nivel mult mai înalt și mult mai complex, și, că Republica Moldova trece printr-o peri-
oadă economică dificilă. Îțelegem că noi toți mai ducem o povară - povara conflictului 
armat.

Pornind de la responsabilitatea față de cetățenii, care ne-au ales, reieșind din 
posibilitățile și resursele umane de care dispunem, cunoscînd situația reală a lucrurilor 
pe teren, am hotărît să creăm ˮMasa rotundăˮ pentru a mobiliza oamenii și, a ne mobi-
liza pe noi înșine, a uni eforturile și a rezista la tot ce numim foarte simplu - PERIOA-
DA DE TRANZIȚIE, care atît de mult ne complică viața.

Omul, cînd îi este greu, merge la oameni. Pornind de la povața strămoșească ˮSă 
trăiești bine cu toți veciniiˮ, căci așa este primit, aici la noi, pe acest pămînt, vom în-
cerca să depășim ce ne desparte, să ne regăsim și, unindu-ne eforturile, să mergem mai 
sigur spre ziua de mîine. Suntem convinși că vom reuși, fiindcă vecinii ne sunt nu pur și 
simplu vecini, ei ne sunt frați și surori, părinți și copii.

Oricît de greu nu ne-ar fi, să nu trăim numai cu ziua de azi, dar să ne găndim și la 
ziua de mîine. Suntem convinși, că acțiunele noastre comune vor apropia și mai mult 
clipele cînd bătrînul Nistru nu ne va desparte, ci ne va apropia tot mai mult și mai mult, 
așa cum a fost de veacuri.

Se căuta un prilej potrivit de întîlnire cu masele largi ale populației în localitățile 
participante la masa rotundă. În cadrul discuțiilor la acest capitol s-a constatat că în ziua 
de 28 august biserica ortodoxă sărbătorește ziua Adormirea Maicii Domnului și, că în 
trei localități - Talmaza, Slobozeia și Copanca - bisericile din partea locului își sărbăto-
resc Hramul acestora. Tocmai cea mai potrivită zi și prilej de întîlnire cu populația, de a 
face un dialog tocmai în trei localități într-o zi. Către orele 10.00 la Talmaza în ziua de 
28 august 1996, cu prilejul de a participa la Hramul satului, au venit șefii administrațiilor 
de stat, ale celor șapte sate din stînga Nistrului și cei șapte de pe malul drept. În aceas-
tă zi se dădea în exploatare conducta de gaz pe un sector al satului Talmaza, unde se 
adunaseră circa 300 de oameni de pe acest sector, venise conducerea raionului și a în-
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treprinderii de construcție a gazoductulu. Aici, la acea ceremonie, cei 14 soli ai mesei 
rotunde, au avut posibilitatea să converseze cu oamenii din catul Talmaza pe diferite 
teme din viața localităților. Desigur tema arzătoare de convorbire a fost conflictul de pe 
Nistru din vara anului 1992. Oamenii din Talmaza, pentru prima dată, au avut prilejul să 
converseze liber cu reprezentanții puterilor publice locale din 13 localități, inclusiv din 
șapte sate vecine de peste Nistru, fapt destul de curios că îi văd pe viu pe acei oameni 
de peste Nistru, la care cu patru ani în urmă bănuitor se gîndeau.  Ei au văzut că și acei 
de peste Nistru sunt oameni simpli, și ei, ca și tălmăzenii, au avut de suferit din urma 
războiului de pe Nistru, că și ei, ca și tălmăzenii, condamnă acțiunele guvernanților, care 
au adus țara la război. În luările de cuvînt împărtășite cu oamenii din Talmaza, oaspeții 
din stînga Nistrului de la Hlinaia, Slobozeia, Corotna au vorbit privitor la problemele, 
cu care se confruntă populația din localitățile lor, se vorbise referitor la misiunea ˮ Mesei 
rotunde 7+7ˮ, exprimînd încrederea că activitățile acesteia vor aduce spre împăcare și 
liniștea spiritelor și restabilirea bunei înțelegeri de vecinătate și rudenie. După întălnire 
cu oamenii din Talmaza, în cadrul dării în exploatare a gazoductului, solii au participat 
la deschiderea primului magazin-bar privat în sat, unde au mai urmat discuții de la om 
la om, împărtășindu-și necazurile și năzuințele. Gazda magazinului a oferit oaspeților 
o masă de sărbătoare și prezenturi, după ce, participanții mesei rotunde se îndreptaseră 
spre Nistru, unde pe celălalt mal, la Slobozeia, în partea rusă a localității, tot în această 
zi, se sărbătorea Hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului.

Trecerea peste Nistru de la Talmaza la Slobozeia  pe podul plutitor , 28 august 1996 
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Primarii satelor de pe malul drept al Nistului au fost întîlniți la Slobozeia cu pîine și sare

La Slobozeia către orele 13.00 solii mesei rotunde erau așteptați de multă lume 
din această parte a satului, adunată în ograda largă și încăpătoare a bisericii, cu prilejul 
sărbătorii.

 Primarii celor șapte sate de pe malul drept din raionul Ștefan-Vodă au fost întîlniți 
de către gazde cu pîine și sare, cu prosoape mari brodate în stilul artei naționale 
moldovenești și cu lacrimi pe față, pronunțări de cuvinte de bun venit și, făcîndu-și 
semnul crucii, îi binecuvîntau pe oaspeții din Basarabia, așteptîndu-le vorbele acestora. 
Se așteptau vorbe de mîngîiere de la primarii de pe malul drept, oamenii așteptau cu 
nerăbdare să audă încredințări că războiul s-a terminat, că a venit pacea și liniștea între 
oameni. Schimbul de păreri a venit să confirme o dată în plus, că omenia e mai presus 
ca orice. Printre oamenii din ograda bisericii se găseau fețele biserecești, președintele 
colhozului din localitate. Se disfășurase un dialog prietenos, totodată, făcîndu-se do-
jeneli și condamnări în adresa politicienilor și guvernanților de pe ambele maluri, în 
adresa celor, care nu au reușit să mențină pacea prin negocieri. Se făceau și apeluri ca, 
solii de pe malul drept, să facă totul ce depinde de ei, ca focul războiului să nu se aprin-
dă dinnou. În fața lumii vorbiseră primarii de la Talmaza, Cioburciu, Copanca, parohul 
bisericii și președintele colhozului. Parohul bisericii acoperise o masă de prînz pentru 
toată conducerea localităților de pe ambele maluri, unde se mai făcuseră schimbări de 
vorbe și chemări spre a contribui la sporirea încrederii, păcii și bunei vecinătăți.
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În ziua de 28 august 1996 cu podul plutitor solii ˮmesei rotunde 7+7ˮ trec Nistrul dinnou pe 
malul drept la Copanca astfel,  formînd ˮBrîul încrederiiˮ

Urma ca cei 14 soli să se deplaseze în continuare dinnou pe malul drept al Nistrului 
în satul Copanca, unde către orele 18.00 se preconizase întîlnirea cu oamenii de acolo, 
care deasemenea își sărbătoreau Hramul bisericii din localitate. În acea zi cu mult soare, 
la vremea fixată, pe maidanul din centrul satului, se adunase multă lume în straie de 
sărbătoare, copii drăgălași și voioși, sub sunetele fanfarii se găseau toți în așteptarea 
solilori ˮMesei rotunde 7+7ˮ, unde era pregătită o scenă mare cu microfoane. Primarul 
satului An.Carauș, deschizînd întrunirea preconizată, a vorbit despre cele făcute în cur-
sul zilei, prezentîndu-i pe toți cei 13 soli ai localităților vecine de pe ambele maluri, la 
care, nelăsînd loc de îndoieli, urma să mai adauge ˮ... diplomația populară își face mi-
siunea simplu, dar eficient, fără o coloratură politică. Noi, în primul rînd noi, trebuie să 
contribuim la stabilirea unui climat de încredere și siguranță. Vorbim de un pod de flori 
peste Nistru, dar îl trecem cu paromul. Trebuie să lăsăm urmașilor sfînta înțelegereˮ. 
După luările de cuvînt, colectivul de artiști amatori de la Casa de Cultură din satul 
Cioburciu ˮStrăbuniiˮ (malul drept) a prezentat un concert de sărbătoare. Aceasta a fost 
o prezentare pe neașteptate de către toți, fiindcă în programul solilor nu se prevedeau 
acele prezentări artistice, dar și gazdele satului erau suprinse și totodată satisfăcute de 
atmosfera ce se crease în ziua de sărbătoare. Nu se putea să nu fie cina de sărbătoare cu 
oamenii din Copanca, unde se vorbise privitor la misiunea mesei rotunde. Făcînd tota-
lurile celor făcute pe parcursul acelei zile de 28 august 1996 se constatase, că membrii 
mesei rotunde pornind de la Talmaza de pe malul drept spre Slobozeia, peste Nistru cu 
podul plutitor, din preajma acestei localități de pe malul stîng, apoi dinnou peste Nis-
tru, cu alt pod plutitor, pe malul drept la Copanca, s-a reușit să se întindă  un brîu de 
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încredere reciproc și bună vecinătate a localităților de pe cele două maluri ale Nistrului 
din preajma raioanelor Ștefan-Vodă și Slobozeia. Diplomația populară, la acest capitol 
și-a făcut cu brio misiunea, într-un moment foarte potrivit pentru că a fost un început de 
ameliorare a relațiilor.

 Pe margina acestei activiăți la cîteva zile jurnalistul Andrei Fetescu de la ziarul 
“Moldova Suverană”, om care a fost martor al acelei acțiuni pacificatoare a Asociației 
primarilor din Moldova, face o publicitate amplă privitor la realizările membrilor  Me-
sei Rotunde în ziua de 28 august 1996, dîndu-i denumirea de ˮBrîul încredereiˮ, care 
se începe cu cuvintele:1) ˮAnevoiasă trudă mai e împăcarea sufletelor. Dar posibilă. Po-
sibilă și necesară. Pentru că, altfel, ce-ar însemna o viață de om?!...ˮ. ˮLa Nistru a fost 
război. S-au războit și sufletele, îndurerate, neîmpăcate și ele Și cum să trăești acum cu 
vecinul, de care numai teritorial ești despărțit, îndepărtat, îndepărtat și bănuit ... Iar bă-
nuiala e ca și văduvia, ca și dușmănia. Nistru mai desparte prieteni, frați și surori, părinți 
și copii. Și nu numai Nistrul. Morbul separatismului nu cruță nimic.ˮ

Prin acele activități se lărgise diplomația populară, care fără îndoială nu de toți po-
zitiv era încuviințată. Însă aceasta nu a înfluiențat negativ asupra activităților în conti-
nuare a mesei rotunde. Ele se lărgeau prin diferite seminare, de rang regional în dome-
niul culturii, mediului ambiant, tineretulu. Se organizau competiții sportive, activități 
a agenților economici în agricultură de pe ambele maluri. La întîlnirile lunare ale me-
sei rotunde pe domenii se discutau probleme cu participarea specialiștilor și șefilor de 
direcții raionale în agricultură, cultură, tineret și sport din ambele raioane. La una din în-
trunirile ordinare a mesei rotunde din septembrie 1997, ce avuse loc la Slobozeia, unde 
pe larg se discutau activitățile comune, privind conservarea și păstrarea biodiversității 
în ecosistemul bazinului Nistru, adjunctul administrației de stat raionale Slobozeia 
A.Evstigneev, face un apel la faptul că în localitățile nistrene din raionul Slobozeia s-a 
creat o situație ecologică catastrofală, care la nivel de raion ea nu poate fi soluționată. 
Dînsul face un demers către masa rotundă de a contribui la atragerea investițiilor străine 
întru rezolvarea problemei. Problema era de caracter comun, deoarece aceeași situație 
este și în localitățile de pe malul drept.

 c) ... de la Hramul Bisericilor spre podul de încredere peste Nistru

Se făceau multe activități, dar pe vreme ce trecea se cerea să se facă nu numai după 
număr multe, dar și mai cuprinzătoare, să se implice în pregătire și desfășurarea lor noi 
persoane, și să se vadă ce se face în umbra mesei rotunde, cum lumea se uită la toate 
aceste activități și dacă ele sunt încuviințate de masele largi ale populației din toate 
localitățile de pe ambele maluri. Gîndul acesta ne frămînta mult și se cerea să facem o 
activitate cu participarea largă a populației de pe ambele maluri, prin care s-ar face o 
trecere în revistă a tot ce s-a făcut, atrăgînd la atingerea acestor scopuri populația tuturor 
localităților  de pe ambele maluri, de la Tighina în jos pe Nistru. Ideea a parvenit la înce-
putul anului 1997, la o discuție într-o ședință a mesei rotunde, fiind susținută de majorita-
tea celor prezenți la discuție. Se acceptase să se cheme o întrunire largă a mesei rotunde, 
la care să fie prezenți toți membrii, inclusiv cele patru localități ulterior primite la masa 

1 Moldova Suverană, 3 septembrie 1996, ˮBrîul încrederiiˮ 
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rotundă, să participe conducătorii de gospodării de pe ambele maluri, șefi de secții și 
direcții raionale de învățămînt, cultură, tineret și sport, se cerea să se invite persoane din 
conducerea raioanelor Slobozeia și Ștefan-Vodă, alte servicii de rang raional. În ziua fi-
xată, toată lumea invitată a fost întrunită la Slobozea. Printre cei prezenți, afară de cei 18 
membri ai mesei rotunde se găseau Mihail Perebinos, președintele Asociației Primarilor 
și Colectivităților din Moldova, Nicolae Leahov, șef la direcția raională pe învățămînt 
Slobozeia, Vitalie Rusanovschi, șef la secția tineret Ștefan-Vodă, Anatolie Evstigneev - 
vice președinte al administrației de stat a raionului Slobozeia, Irina Ditcovscaia, specia-
list pe problemele tineretului Slobozeia, Nicolai Lungu - vicepreședintelui complexului 
agroindiustrial Slobozeia, Marc Trofimov, șeful direcției raionale pe învățămînt și Petru 
Bulai, șef la direcția raională cultură Ștefan-Vodă, Svetlana Nigrețcaia, șefa direcția 
cultură Slobozeia, Victor Volcianski - prim vicepreședinte al Administrației de Stat Slo-
bozeia și alte persoane de la serviciile ambelor raioane – securitate, ordinea publică, 
medicina preventivă. Era important și binevenit ca să fie cît mai mulți participanți la 
discuție din regiunea transnistreană, fiindcă de la Ștefan-Vodă responsabilul de frunte 
era primarul de la Talmaza, președintele mesei rotunde, căruia după necesități i se acor-
da toată susținerea și ajutorul necesar de la conducerea raionului.

Discuțiile privitor la organizarea unei întîlniri a oamenilor din satele de pe Nistru 
au fost destul de aprinse, situația devenea destul de încordată. Erau persoane categoric 
înpotriva unei astfel de activități cu masele largi ale populației, erau persoane care se 
temeau ca să nu se întîmle ceva, erau persoane care se găseau pe pozițiile separatiste. 
Însă după o vreme lungă de discuții se ajunsese la o înțelegere că trebuie de petrecut așa 
activitate. Aceasta a fost principalul - părțile au acceptat ca acea activitate de întrunire a 
oamenilor din localitățile de pe ambele maluri este o necesitate vitală pentru a demon-
stra tuturora că conflictul armat de pe Nistru nu este rodul vrajbei popoarelor, că părinții 
acelui război sunt politicienii, căpeteniile din vîrful piramidei de conducere de pe am-
bele maluri ale rîului Nistru. Se determinase că acea întrunire a oamenilor de pe ambele 
maluri să aibă un caracter de sărbătoare comună și să se petreacă în una din duminicile 
lunii octombrie, la care s-ar serba și prilejul de împăcare, de revenire la buna vecină-
tate. Apreciindu-se scopul principal al activității, din dată s-a purces la determinarea 
obiectivelor. Curiozitatea unora din participanți la discuții era faptul că toate intențiile 
organizatorilor se desfășurau fără amestecul conducătorilor de raioane și că nu fuseseră 
informate structurile de vîrf . Se acceptase că la nivel de raion să se aducă la cunoștința 
conducătorilor, privitor la intențiile mesei rotunde, rugîndu-i numai una - să nu interzică 
și să nu se amestece în treburile comitetului organizatoric format, în componența căruia 
au fost delegați șefii administrațiilor de stat din localitățile membre a mesei rotunde 
din raionul Slobozeia și primari acelorași localități din raionul Ștefan-Vodă, sefii de 
direcții cultură din ambele raioane. Președinte al comitetului organizatoric a fost numit 
cel care venise cu ideea, el și președinte al ˮMesei rotunde 7+7ˮ primarul satului Tal-
maza N.Grosu. Se vedea că acela era un lucru mare cît organizatoric, atît și material. 
Era o răspundere destul de mare de a face întrunirea aceasta la un nivel atît de înalt cu 
participarea maselor largi de populație de pe ambele maluri. La o altă ședință a comite-
tului organizatoric se aprobase planul de acțiuni și reponsabilii la pregătirea sărbătorii, 
programul de festivități în ziua de sărbătoare, locul unde să se desfășoare sărbătoarea. 
Discuții și mai aprinse se duseră la aprecierea locului unde se va desfășura sărbătoarea. 



N i c o l a e  G r o s u34

Prima variantă propusă de primarii de pe malul drept a fost localitatea Răscăieți, chiar 
pe medianul din preajma podului de peste Nistru lîngă grădinița de copii, folosindu-i 
bucătăria și spațiul voluminos pentru 200 de persoane al sălii de ocupații. Acei de pe 
malul stîng nu erau de acord, socotind că este o cădere în fața celor de pe malul drept și 
din dată au venit cu propunerea, că cel mai potrivit loc de desfășurare a sărbătorii este 
parcul din preajma primăriei din satul Hlinaia. Vizitînd ambele locuri se covenise că cel 
de la podul de la Răscăieți este simbolic și mai potrivit. Se convenise ca șimbolul sărbă-
torii să devină Podul peste Nistru, fie el nu cu atîtea flori și coroane, dar în schimb cu 
un efect enorm de mare așteptat de toată lumea care a avut de suferit de la războiul de 
la Nistru în vara anului 1992. Cînd la o ședință ordinară a comitetului organizatoric se 
discuta programul și procesul desfățurării sărbătorii,  apăruse o situație destul de critică, 
care putea să prăbușească sărbătoarea. Un reprezentant din partea  celor din Slobozeia, 
persoană de rang raional, la un moment, destul de revoltat se pronunțase, că nu înțelege, 
pentru ce trebuie așa măsură cu implicarea maselor largi ale populației de pe ambele 
maluri, cine a născocit-o acela lăsați și s-o facă. Ea, sărbătoarea, nouă nimic nu ne dă! 
Îndoielile lui provocatoare, la un moment au acționat negativ și asupra altor participanți 
la discuție. Apăruse un moment cînd desfîșurarea acelei măsuri părea că este fără suc-
ces. Dar iată, peste un interval de vreme de tăcere totală, sare în piciore, de parcă ar fi 
fost fript de un careva foc, Iurii Zatâca, șeful administrației de stat din Slobozeia,  care 
revoltîndu-se fără margini s-a năpustit dojenitor asupra antivorbitorilor:

- De ce voi puneți sub îndoială așa măsură importantă, care ar aduce apropierea 
oamenilor noștri de pe ambele maluri, ce, vouă va plăcut cînd se vărsa sînge 
nevinovat neștiind pentru ce? De ce voi atunci nu puneați la îndoială acele 
acțiuni militare murdare de la Cocieri, de la Tighina? Gîndiți-vă binișor, la ce 
voi faceți aluzie cu îndoielile voastre! 

Se crease o liniște fermecătoare, care i-a trezit pe toți de parcă le schimbase mințele 
celora care șovăiau, celora care se temeau de a fi participanți la așa acțiune importantă. 
Vechiul refren, nici nu știi cum se schimbă vremea, iar omul e sub vreme, nu de-asupra 
ei. Totul se determinase așa cum se preconizase, comitetul organizatoric reușise să așeze 
lucrurile conform planului organizatoric de lucru, se informaseră toate structurile raio-
nale și cele la nivel de localitate, că în ziua de 4 octombrie 1997, la podul de la Răscăieți 
se desfășoară o sărbătoare mare, consacrată consolidării încrederii în masele largi ale 
populației în buna vecinătate a ambelor maluri ale rîului Nistru, unde se vor face în-
cercări de a depăși umbra neîncrederii ce desparte cele două maluri, de a ajuta oamenii 
să se regăsească și, unindu-și eforturile să meargă mai siguri spre ziua de mîine, de a 
apropia mai repede timpul cînd rîul Nistru nu va despărți popoarele ci le va apropia cît 
mai apoape, cum a fost de veacuri. 

Către orele 10.00, în ziua de 4 octombrie 1997, la podul de peste Nistru din satul 
Răscăieți se adună lumea din toate localitățile de pe Nistru: din raioanele Slobozeia și 
Ștefan-Vodă, se formase o priveliște imensă de lume, adunată de pe ambele maluri în 
așteptarea începerei întîlnirii oficiale a prietenilor de parcă de veacuri  îi dispărțise rîul 
Nistru. Și iată sub dangătul clopotelor de la bisericile din Răscăieți și Hlinaia, de pe 
ambele maluri ale rîului Nistru, spre mijlocul podului care unește cele două maluri se 
îndreaptau solii ambelor raioane Slobozeia și Ștefan-Vodă, după ei toată lumea adunată 
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din localitățile –Parcani, Tiraspol, Sucleia, Caragași, Slobozeia și de la Cioburciu pînă 
la Nezavertailovca de pe malul stîng, din Chițcani, Copanca, Creminciuc, Leuntina și 
Grădinița, Talmaza și Cioburciu, Răscăeți și Purcari, Olănești, Crocmaz și Tudora de pe 
malul drept. La mijloc de pod părțile s-au întîlnit, dînd binevenit unii altora, cu strîngere 
de mîini. Pe apa Nistrului se aruncau numeroase coroane și buchete de flori în memoria 
localnicilor de pe ambele maluri căzuți  în războiul de pe Nistru în vara anului 1992, 
copiii au dat drumul la o mulțime de hulubi. În aceeași vreme din susul apei Nistrului 
din partea satelor Cioburciu de pe malul drept și Cioburciu de pe malul stîng, pe sub 
maluri se coborau în jos pe Nistru două bărci cu vîslași dibaci și fete tinere în costume 
naționale, în mîinile cărora aveau cîte o jumătate din stema Republicii Moldova formată 
din flori și verdeață. La o distanță vizibilă de publicul de pe pod, ambele bărci brusc 
s-au îndreaptat spre mijlocul rîuli și s-au alipit una de alta, astfel încît cele două jumătați 
de coroane au format una întregă, prezentînd publicului stema Moldovei integră, slobo-
zindu-se în continuare pe Nistru în jos. Văzînd această compoziție, de pe pod răsunau 
ovații îmbucurătoare cu aplauze furtunoase, pe obrajii multora se rostogoleau din ochi 
lacrimi de emoții cu chemări ˮ Să ne ajute Dumnezeu!ˮ, ˮAșa să fie pe veci, fraților!, 
Vă cuprindem!. Aplauze furtunoase și îndelungate cu strigăte ˮUra!ˮ Toată lumea se 
retrase spre medianul de lîngă podul de la Rîscăieți. Sărbătoarea începuse cu un miting 
binecuvîntat de către un sobor de preoți de la bisericile de pe ambele maluri ale Nistru-
lui. De pe scena improvizată cuvînt de dischdere a sărbătorei luase președintele ˮMesei 
rotunde 7+7ˮ, președinte al comitetului organizatoric, primarul satului Talmaza Nico-
lae Grosu, au urmat să vorbească Președintele Asociației Primarilor și Colectivităților 
din Moldova dl Mihail Perebinos, alte persoane de pe ambele maluri. Din timp era 
înțelegerea ca conducătorii de raioane să nu vorbească la deschiderea sărbătorii ca o 
activitate a societății civile, ca inițiatoare și responsabilă de organizare și desfășurarea 
sărbătorii, deși în publicul numeros adunat la sărbătoare se regăseau conducerea ambe-
lor raioane în plină componență, se găseau toate serviciile respective din ambele părți 
pentru asigurarea securității, ordinii publice, ajutor medical etc. 

După partea festivă s-a făcut o trecere în revistă a expozițiilor agricole și a obiec-
telor etnografice, a căsuțelor improvizionate a popoarelor conlocuitoare în regiune pe 
malul stîng al Nistrului - a moldovenilor, ucrainenilor, rușilor și a bulgarilor în care se 
demonstra toată bogăția acestor etnii, inclusiv bucătăriile naționale, așezări de bucate 
pe mesele de sărbătoare, portul național, însoțite de muzică, dansuri și cîntece naționale. 
Cei de pe malul drept au demonstrat diferite scenete din viața basarabenilor - o nuntă 
moldovenească și o petrecere la armată de pe vremurile timpurii, o gospodărie con-
temporană a unui fermier după lichidarea colhozurilor, o șezătoare, cîntece și dansuri 
populare a conlocuitorilor din zona de jos a Nistrului. La toate cele demonstrate s-a 
făcut o trecere în revistă de către persoane oficiale din conducerile raioanelor, de la Tira-
spol, din comitetul organizatoric, juriului și mas-media transnistreană, cea din Chișinău 
nu venise. La acea sărbătoare venise o nuntă a tinerilor însurăței de origine bulgară 
din satul Parcani cu toți participanții nunții în cîteva autocare – tineri, părinții ambilor 
însurăței, nănași lor , vornicei și druște cu tot ansamblul de muzică și camerele de fil-
mare, demonstrînd publicului obiceiul bulgăresc la o nuntă cu înregistrarea căsătoriei 
nemijlocit acolo pe median în pezența publicului de mii de oameni de pe ambele maluri 
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ale Nistrului. În momentul ceremoniei înregistrării căsătoriei de către tineri și nănași, 
părinții acestora în luările de cuvănt au menționat faptul că martorii căsătoriei copiilor 
lor sunt miile de oameni de pe ambele maluri ale rîului Nistru, care cu cîțiva ani de zile 
în urmă bănuitor vorbeau unul de altul, însă sărbătoarea de astăzi, de prilejul căreia ne 
folosim, arată că nu este de vină  populația de pe ambele maluri în vărsările de sînge  de 
la Tighina, de la Cocieri, suntem aceeași vecini cu atitudini prietenești. Pe la căsuțele 
improvizate a acelora de pe malul stăng și a celor de pe malul drept se așternuseră 
mesele de sărbătoare pline cu bucate. În sala de festivități se întinsese o altă masă cu 
participarea conducerii raioanelor, a celor 18 localități membre a mesei rotunde a orga-
nizatorilor sărbătorii,celor invitați din ambele părți, desfășurîndu-se pînă după mijlocul 
nopții, fiind încununată cu hora moldovenească în cîteva cercuri, doar nu încăpeau, pe 
median cu participarea tuturora de pe ambele maluri. Lumea primise o satisfacere gran-
dioasă la acele vremuri, cînd în umbră se tăinuia careva dureri sufletești.

Acea sărbătoare a avut un ecou răsunător pe ambele maluri, pe întrega republică, 
dar totodată, a fost lăsată fără careva atenție din partea guvernanților, care trebuiau 
să rezolve cumva conflictul de pe Nistru. Desfășurarea reușită a sărbătorii de la po-
dul peste Nistru din Răscăieți a sporit încrederea că activitățile diplomației populare 
se duc pe o cale reușită și ele coincid  cu năzuințele populației de pe ambele maluri 
ale Nistrului. Numai la o lună de zile în satul Hlinaia de pe malul stîng se petrece o 
altă sărbătoare - ˮHramul satuluiˮ, și cu prilejul aducerii în localitate a gazului natural. 
Gazdele satului invitaseră la sărbătoare membrii mesei rotunde de pe malul drept, adi-
că pe cei 9 primari din satele membre și pe cei de pe malul stîng. Deasemenea au fost 
invitate persoane din conducerea raionului și colective artistice de la Casa de cultură 
Ștefan-Vodă. Sărbătoarea de la Hlinaia avea caracterul ei specific, fiindcă organizatorii 
acesteia era conducerea satului și a gospodăriei de la fața locului în persoana domnilor 
V.Platonov, șeful administrației de stat Hlinaia, și V.Baboi, președintele colhozului din 
localitate, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și deputat în Sovietul Suprem 
al regiunii transnistrene, gospodărie destul de mare și bogată în raionul Slobozeia, fiind 
numită ˮPrietenia popoarelorˮ. La sărbătoare, cum era de așteptat, venise o pliadă de 
personalități originare ai satului, persoane de la conducerea  raionului Slobozeia și de 
la Tiraspol. La masa de sărbătoare organizată de gazde, activitățile mesei rotunde, mai 
cu seamă sărbătoarea de la podul peste Nistru din Răscăieți, a fost o temă deosebită de 
discuție și apreciate foarte înalt de multe personalități oficiale prezente, prețuindu-le 
ca niște activități destul de curajoase desfășurate sub semnul de a demonstra la toți că 
populația localităților de pe Nistru a fost jertfă în acel război și nicidecum nu inițiatoarea 
lui, cum se formase mitul în mințile unora de la Chișinău. La un moment de discuții 
la masa de sărbătoare, o persoană de rang înalt al regiunii  prezentă, ținînd un toast 
vorbește precum, că el nu înțelege de ce se duce toată vorba la masa de sărbătoare, 
vorbă de înaltă apreciere, se referă la o orecare întîlnire a oamenilor de pe ambele 
maluri la un pahar de vin și nu vede nimic neobișnuit. Propune el să se lese acea beție 
de la pod într-o parte, pronunțînd  un toast, în vederea lui, aceasta a fi mai potrivit, 
dacă nu original, pentu prosperitatea noii formațiuni statale - Republica Moldove-
nească Nistreană. URA!
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Se părea că parcă cineva nevăzut a aruncat ceva pe masa cea de sărbătoare. Toată lu-
mea prezentă la masă nici mîna pe păhare n-a pus, se lăsase o tăcere înădușitoare și toți 
aplecaseră capul de parcă se așteptau la ceva în continuare. Și numai după un minut-do-
uă de tăcere, se ridică în picoare și luă cuvînt vice-președintele raionului și președintele  
complexului agroindustrial din Slobozeia, care destul de răspicat se pronințase:

- Iată, dătorită vouă, cum sunteți , a avut loc războiul între noi, care ne găsim la 
această masă. Dătorită unor astfel de politicieni «înțelepți» a avut loc tragedia. Rog 
iertare de la cei invitați la această masă, fiindcă nu se putea de trecut cu tăcerea.

Se terminase sărbătoare în adîncul nopții la mijlocul podului de peste Nistru la 
Răscăieți, cu cîntece ca pe vremurile de odinioară. Toate acele manifestații de la podul 
de încredere și de la Hramul satului Hlinaia au fost filmate de specialiștii în domeniu și 
s-ar putea de montat un film binevenit la temă.

Activitatea mesei rotunde se desfășura în continuare, cuprinzînd noi domenii din 
viața cotidiană. La inițiativa Asociației Primarilor și Colectivitîților din Republica Mol-
dova începuseră mai multe seminare, training-uri pe domeniile administrației publice 
locale, ecologiei și mediului ambiant, cultură și sport. În planul de activități pentru 
anul 1998 se prevedea un ciclu de seminare cu participarea șefilor administrației de 
stat din localitățile membre ale mesei rotunde din ambele raioane pe tematica ˮArta și 
Știința conducerii în Administrația Publică Localăˮ pentru zilele de 25-28 martie 1998 
la Ștefan-Vodă, alte trei zile la Slobozeia. Ținînd la control faptul că nu se puteau rupe 
căpeteniile localităților de la problemele cotidiene tocmai pe trei zile în deplasare, tre-
buia să aducem la cunoștința conducerii regiunii transnistrene și să se învoiască pentru 
deplasare acei nouă șefi de administrație, membri ai mesei rotunde la Ștefan-Vodă pe 
trei zile ca mai apoi tot așa activitate să se petreacă la Slobozeia. Cu această ocazie se 
ieșise în audiență la Președintele Sovietului Suprem al regiunei transnistrene dl Grigore 
Maracuța de care solii mesei rotunde au fost primiți în aceeași zi. Înainte de a începe 
dialogul pe cauza audienței, dînsul, cerîndu-se scuze de la prezenți, a chemat pe doi 
adjuncți ai săi de a fi prezenți la dialog. Printre adjuncții chemați să fie prezenți la dia-
log, unul era Vitalie Glebov, ex-ministru la ministerul gospodăriei sătești și a industriei 
alimentare a RSSM, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cea de a doua per-
soană deasemenea cunoscută ca parlamentar în primul parlament. Partea basarabeană, 
prezentîndu-se mai pe larg - președintele organizației neguvernamentale ˮMasa rotundă 
7+7ˮ, el și primarul satului Talmaza Nicolae Grosu, președintele Asociației primarilor 
și a colectivităților din Republica Moldova Mihai Perebinos, șeful administrației de 
stat locale din Slobozeia Iurii Zatîca, care ne însoțea, și-a expus în detalii intențiile de a 
organiza seminare cu șefii administrațiilor de stat, locale, membri ai mesei rotunde, de 
pe malul stîng și primarii de pe malul drept, membri ai aceeași formațiune. Se făcuseră 
promisiuni că vor fi acceptate decizii pozitive și că la seminarele precononizate cineva 
va fi din partea transnistreană. Însă la acel seminar prevăzut pentru 25-28 martie nu 
se prezentase nici un șef al administrațiilor de stat locale, dar în schimb venise de la 
administrația de stat din Tiraspol o doamnă responsabilă, după cum se prezentase, pe 
problemele tineretului, care avea, cum se aflase ulterior, misiunea să cerceteze în detalii, 
care sunt intențiile gazdelor, cine se găsește în spatele mesei rotunde și cine-s capiteniele 
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ei. N-a aflat acea doamnă nimic decît adevărul, cine eram cei de la Ștefan-Vodă. Aceasta 
a fost pentru doamnă o nereușită, dar și pentru masa rotundă a fost prima nereușită în 
activitățile sale prin faptul neprezentării celor de la Slobozeia în plină componență.

 d) ... dialoguri de conciliere

În multe cazuri, după tematica ordinei de zi și a activităților desfășurate de masa 
rotundă, participanți erau persoane de la diferite organisme internaționale, grație că-
rora activitatea formației devine cunoscută și după hotarele țării. Astfel Comitetul de 
inițiativă de reglementare în Moldova (MICOM) și Comitetul unificat pentru demo-
cratizare și conciliere, în scopul lărgirii activităților diplomației populare și de a studia 
experența formației ˮ Masa rotundă 7+7ˮ, a organizat  mai  multe întruniri de lucru și stu-
dii în orașele Albena (Bulgaria), Belfast (Irlanda de Nord), Nitra (Slovacia), Chișinău, 
Vadul-lui-Vodă (Moldova). La prima întrunire de la Albena, care a avut loc în zilele de 
13-20 septembrie 1997, participaseră 48 de persoane care prezentau diferite formațiuni 
statale, a societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului, reprezentanți oficiali de stat 
și misiuni internaționale . Regiunea transnistreană a fost prezentată de ˮUniunea vetera-
nilor răzbiului din Afganistanˮ, societatea ˮApărătorii Transnistrieiˮ, ˮUniunea ucraine-
nilor din Transnistriaˮ, ”Asociația organizațiilor de tineret din Transnistriaˮ, Comitetul 
Unit pentru Conciliere și Democrație (CUCD) din regiunea transnistreană și Moldova, 
mass-media din regiune și alte ONG-uri. Din partea Moldovei au fost reprezentanți de la 
Mișcarea combatanților din Moldova, Asociația pentru susținerea inițiativelor civice și 
de afaceri ˮTIRASˮ, Societate culturală ucraineană din Moldova, Asociația de protecție 
a femeielor, Asociația primarilor și Colectivităților din Moldova, primăria satului Tal-
maza raionul Ștefan-Vodă. Din reprezentanții oficiali - Misiunea OSCE în Moldova Wi-
told Karp, experți de stat din Moldova și regiunea transnistreană, reprezentatul Ucrainei 
în Moldova în procesul de negocieri, persoane de răspundere de la Direcția Relațiilor 
Externe din Aparatul Secretariatului de Stat din regiunea transnistreană, reprezentanți 
ai societății civile din Irlanda de Nord, organizatorii acelei misiuni de rang internațional 
cu participarea unui reprezentant din Palata Lorzilor din Parlamentul Marii Britanii, 
președinte al MICOM, alte persoane ale acestui comitet din Irlanda de Nord.

Se cere de menționat că activitatea productivă și pozitivă în susținerea măsurilor 
de promovare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului a avut-o la vremea aceea 
domnul Matti Sidoroff, finlandez, responsabil Relații cu publicul și presa la OSCE prin 
participarea personală la unele ședințe lărgite ale ˮmesei rotundeˮ și la sărbătoarea de la 
podul de la Răscăieți. Om de o calitate sufletească deosebită și o competență a proble-
melor în cauză. Vorbind liber limba română a fost posibilitatea să comunice cu localnicii 
din partea locului de susținere a măsurilor de promovare a încrederii.
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O contribuție ponderabilă Dom-
nia Sa a avut și în susținerea proiectu-
lui privind fondarea parcului național 
ˮNistru Inferiorˮ, participînd cu înop-
tare la două conferințe internaționale 
la acest obiect, disfășurate în satul 
Talmaza. Merită aprecieri înalte în 
diplomația soluționării conflictului 
nistrean alți doi funcționari ai Mi-
siunei OSCE în Moldova englezul 
Kenneth Pickles și poleacul Wi-
told Karp. Prin activitatea Domnii-
lor Sale au demonstrat că în lucru se 
cere implicarea nu doar a forțelor și 
puterii, dar totul trebuie făcut și cu 
suflet. Obiectivele discuțiilor la toa-
te întrunirile țineau de conciliere, 
reținerea conflictului și procesul de 
soluționare, mecanisme și studii pen-
tru înbunătățirea relațiilor comunita-
re dintre localitățile vecine pe ambele maluri ale Nistrului și alte domenii.

De menționat faptul, că la prima întîlnire din septembrie 1997, participanții s-au 
deplasat în Bulgaria în autocare separate, părțile nu făceau nici un schimb de vorbă, 
la hotel se aranjaseră separat și discuțiile la prima sesiune de lucru erau învinuitoare 
unii față de alții. Se terminaseră lucrările sesiunii pe poziții nu tocmai prietenești, fără 
careva salutări de bine unii față de alții, întorcîndu-se în Moldova separat. La cea de 
a doua sesiune din septembrie 1998, care se petrecuse tot la Albena, deplăsarea a fost 
cu un autocar cu o comunicare ca vechi cunoscuți și cu o problemă comună – lichi-
darea consecințelor conflictului, iar la Belfast, de-acuma se prezentase ca o delegație 
din Moldova cu probleme și viziuni comune la rezolvarea lor. La toate sesiunile, cele 
din Bulgaria, Irlanda de Nord, Moldova, Slovacia obiectul de discuție era practica de 
activitate a mesei rotunde în formarea preambulei în soluționarea conflictului nistrean 
la care îl priveau ca ceva neadecvat - s-au bătut și s-au împușcat unii în alții cîteva luni, 
acuma tot ei împreună duc negocieri cum să-și șteargă acea pată neagră. Nu întîmplă-
tor organizatorii și moderatorii acelor întruniri de lucru au fost acei de la MICOM din 
Irlanda de Nord. Răspunsul este acela că în anii 70-80 sau chiar la începutul anilor ̓ 90 
a secolului trecut nu era săptămînă în care o bombă să nu exploadeze la Belfast, capi-
tala Irlandiei de Nord, sau televiziunile din toată lumea să nu relateze despre conflictul 
deschis din nordul Europei, care aducea victime după victime. La vremea aceea acesta 
era unul din cele mai sîngeroase conflicte ale Europei Occidentale, care a avut ca mo-
tiv neînțelegerile religioase dintre protestanți și catolici pe fundalul disputei teritoriale 
dintre Marea Britanie și Irlanda asupra Nordului Irlandei. S-a încheiat în anul 1998, la 
30 de ani după debutul său sîngeros. Actele de oprire a conflictului irlandez semnate 
la 10 septembrie 1998 de prim-ministrul Marii Britanii și cel al Irlandei au adus pe 
acel pămînt irlandez liniște și prosperitate Belfast-ului și, în primul rănd, drepturi egale 

Matti Sidoroff - fostul responsabil Relații cu 
publicul și presa, Misiunea OSCE în Moldova
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elimentare, oprise orișice descriminări între catolici și protestanți . Celor din Irlanda și 
celora de la MICOM nu le era înțeles faptul că în Moldova conflictul a durat căteva luni 
ale anului 1992, terminîndu-se tot în acel an și acum se caută soluții de conciliere, de 
soluționare a conflictului, doar la ei au trebuit 30 de ani. La vremea aceea nu se prevedea 
că și în Moldova vor trebui tot 30 de ani dacă nu mai mult, pentru a soluționa complect 
conflictul, care durase doar cîteva luni. În Moldova s-a creat o situație contrară celei din 
Irlanda . Conflictul se terminase în cîteva luni, dar pace nu este și astăzi după 25 de ani. 
Neavând voință politică și diplomație, în schimb avînd interese mari, guvernele de pe 
ambele maluri ale rîului Nistru au contribuit la formarea de facto a două state cu toate 
atributele statale necesare. 25 de ani se tot negociază, se semnează convenții, dar piatra 
rămîne nemișcată. Are de suferit populația de pe ambele maluri, economia și toate cele-
lalte ale unui stat suveran și independent.

 e) ... în viziunea presei

Activitățile ˮMasa rotundă 7+7ˮ multora nu la era pe plac de pe ambele maluri. 
Întrunirile, ulterior erau urmărite, ele deacuma se petreceau nu în oficiile de serviciu, 
dar în careva depozite, brigăzi, în locuri neutre. Multe persoane active din cadrul mesei 
rotunde se înlăturaseră și întrunirile pe vreme ce trecea deveneau mai complicate, cu 
reducerea numerică a participanților. Evident, pe vreme ce trecea mașina de stat în re-
giunea transnistreană se întărea, avînd toate structurile statale și situația era controlată, 
începînd de la punctele de trecere a așa zisei ˮfrontierăˮ și în interiorul regiunii. Trenul 
soluționării imediate a conflictului nistrean pentru guvernanții moldoveni plecase de 
multă vreme în urmă pînă la anii 2000. Însă poporul Moldovei de pe ambele maluri, 
cum avea de spus Iu. Zatâca, (președintele Consiliului unit al colectivelor de muncă și 
a Congresului organizațiilor obștești din Transnistria într-un interviu dat jurnalistului 
presei moldovenești (Moldpres) publicat în ziarul “Nezavisimaia Moldova” din 27 fe-
bruarie 2003) este de nedespărțit1.

Народ Молдовы и Приднестровья – единое целое

Председатель Объединенного совета трудовых коллективов и Конгрес-
са общественных организаций Приднестровья Юрий Затыка дал интервью 
корреспонденту МОЛДПРЕС

- Юрий Николаевич, на прошлой неделе в Кишиневе состоялось встреча 
нового министра по реинтеграции Василе Шовы с Координационным советом 
этнокультурных организаций Молдовы. Разговор на ней шел о роли этих об-
ществ в непростом деле объединения. Хотелось бы узнать ваше мнение об 
озвученной министром идее использования народной дипломатии в интегра-
ционных процессах между сторонами.

- Вы знаете, народ для себя уже давно решил, кто прав и кто виноват в раз-
жигании этого политического конфликта. Он устал от словесных перепалок вла-
стей и, кстати, журналистов и живет своей жизнью, в которой повседневные 
заботы, к счастью, занимают больше места, чем политические дрязги. Поэтому 

1 Nezavisimaia Moldova  din 27 februarie 2003, ˮНарод Молдовы и Приднестровья – единое 
целоеˮ 



C u r c u b e u l  p e s t e  N i s t r u 41

не ошибусь, если скажу, что «народная дипломатия» работает с первых после-
военных дней. С сожалением хочу отметить, что мы даже успели приобрести в 
этом смысле некоторый негативный опыт.

В 1997 году, всего через пять лет после войны, мы организовали в селе Рэскэ-
ець своеобразный «мост дружбы» Молдова – Приднестровье. Я думаю, сейчас не 
нужно останавливаться на подробностях. Скажу одно – нашлись люди, которые 
сразу преподнесли данную акцию под соответствующим «соусом»: «Смотрите, 
народ хочет объединения, но приднестровские сепаратисты ему мешают». Было 
больно и обидно, как умело добрую волю людей завернули в политическую обертку. 
Так что инициатива с народной дипломатией воспринимается нами сдержанно, 
без эйфории.

Ни для кого не секрет, что неформальные, добрососедские отношения между 
населением двух берегов существовали всегда. Наши души не разъединили ни вой-
на, ни действия политиков. Между нами нет никаких преград. Наш народ единое 
целое вопреки всем попыткам нас разделить. А в контексте последних инициа-
тив, я считаю, необходимо интенсифицировать наше сотрудничество, напол-
нить его новым содержанием. Но всё надо делать прозрачно и понятно, «камень 
за пазухой» может резко отбросить назад.

- Юрий Николаевич, помимо всего прочего, на упомянутой встрече мини-
стра с лидерами общественных организаций прозвучало предложение пред-
седателя Ассоциации русских писателей Молдовы поэта Александра Миляха 
провести совместный фестиваль «Единый Днестр» в городах Право– и Лево-
бережья. Что вы думаете о практическом осуществлении этой инициативы?

- Ответ один – я «за». Единственное, что беспокоит, - это опыт 1994 года, 
о котором я уже упоминал. Такие мероприятия приносят пользу, когда они не 
испачканы политикой. Искусство и культура не несут политики. Культура оста-
нется культурой, ничто не уничтожит красоту души, это я говорю вам как пе-
дагог и художник. Мы не отвергаем инициативы Кишинева, но не нужно путать 
народную дипломатию с политикой. Нам всем предстоит много работать, не 
покладая рук, чтобы приблизить объединение, и эта работа должна быть эф-
фективной и открытой. Нас разделила не культура. Нас раскололи «сверху» и 
политики должны признать свою вину. Конечно, нам предстоит бесконечно мно-
го компромиссов. Но есть ошибки, которые не прощают, вот их и должна при-
знать и исправить молдавская сторона.

- Ваша позиция понятна, но, чтобы поставить точку, всё же хочу спро-
сить, каким вам видится будущее Молдовы и Приднестровья?

- Только объединенным. От этого мы никуда не уйдем. Я сам молдаванин, 
и мне нелегко смотреть на происходящее. Но 92-й год не может быть забыт, 
кто-то должен взять на себя ответственность за случившееся. Это не поиск 
виноватых, речь идет о признании роковой ошибки. Вот что будет понятно на-
роду. У меня почти нет сомнений, что вокруг новых инициатив начнет бушевать 
целое море интриг. Поэтому необходима встреча высшего руководства сторон, 
так или иначе последнее слово за ними.

- Юрий Николаевич, благодарю вас за интервью.
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De menționat, că vocea presei în sporirea încrederii a popoarelor este de neschimbat. Pe 
toate vremurile reportajele corecte, făcute de presă, joacă un rol important în formarea 
viziunei oamenilor la situațiile create prin diverse conflicte, mobilizează masele largi la 
soluționarea problemelor. Nu după multă vreme președintele mesei rotunde în același 
ziar “Nezavisimaia Moldova» din 01.04.2003 dă publicității răsunetul acelei publicații 
a dl Iu. Zatâca cu titlul           ˮVerim, shto vmeste priblizim Denj objedinenjaˮ.

«Верим, что вместе приблизим
День объединения»1

Уважаемая редакция, мы, примары сёл Талмаза, Чобруча, Раскаец, дру-
гих населённых пунктов района Штефан-Водэ, участники неформальной ор-
ганизации «Круглый стол 7+7», образованной в 1995 году из представителей 
местных властей сёл, расположенных на обoих берега Днестра, и Ассоциаци-
ей примаров и местных сообществ Республики Молдова, как и все остальные 
жители Республики Молдова, с волнением и трепетом следим за развитием 
процесса урегулирования отношений между Кишинёвом и Тирасполем.

Мы с радостью отмечаем, что наконец-то в нашей прессе появляются 
интервью, публикации, заявления наших соотечественников с левого бере-
га Днестра. Публикация, в газете «Независимая Молдова» от 1 апреля 2003 
года.

Особый интерес вызвало у нас. Как и у многих других жителей нашего ре-
гиона, интервью председателя Объединённого совета трудовых коллективов и 
Конгресса общественных организаций с левого берега Днестра Юрия Николаеви-
ча Затыки, опубликованного в статье под названием «Народ Молдовы и Придне-
стровья – единое целое», вышедшего в свет в нашей газете 27 февраля сего года, 
в которой Юрий Николаевич высказал свою позицию в вопросе объединения обоих 
берегов Днестра.

В связи с этим с трибуны вашей газеты мы хотели бы высказаться по поводу 
проблем, затронутых Юрием Николаевичем.

Да, действительно, в 1997 году, основываясь на принципах «народной дипло-
матии», после долгой и кропотливой работы в течение двух лет, заручившись 
поддержкой наших избирателей, мы совместно со своими коллегами из Слобо-
зейского района организовали несколько мероприятий, увенчавшихся «Мостом 
Дружбы» (встреча на мосту, соединяющего Раскайцы и Глиное), в котором уча-
ствовали более 5000 человек с обоих берегов Днестра. Мы помним ваш вклад в 
проведение «Моста Дружбы» в селе Раскаец. Был момент, когда проведение это-
го мероприятия было под угрозой срыва. Во многом благодаря вашим усилиям, 
вашей гражданской позиции оно состоялось.

И до этого события, которое можно с полной уверенностью назвать исто-
рическим, да и после него, мы систематически проводили встречи с участием 
примаров и представителей сельских советов правого и левого берегов Днестра в 
рамках «Круглого стола 7+7».
1 Независимая Молдова, 1 апреля 2003, ˮВерим,что вместе приблизим День объединенияˮ
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В дальнейшем наши отношения росли и крепли, круг участников нашей нефор-
мальной организации расширялся, к работе подключились руководители агрохо-
зяйств, представители малого и среднего бизнеса. Очень скоро жители районов 
Штефан-Водэ и Слободзея почувствовали позитивный эффект нашей работы. 
Стали прибегать к взаимопомощи при проведении различных сельскохозяйствен-
ных работ, наладились партнёрские отношения, увеличился товарооборот. На 
глазах возрастал кредит доверия друг к другу.

Уважаемый Юрий Николаевич, наша память хранит ваше предложение тех 
времён о необходимости вовлечения в аналогичные совместные проекты жите-
лей и руководителей других районов, расположенных на берегах старого Тираса.

Ни для кого не секрет, что некоторые политические силы чинили и чинят по 
сей день всяческие препятствия в реализации этой благой и миролюбивой иници-
ативы.

Прочитав ваше интервью в «НМ», мы очень обрадовались тому, что вы не 
отошли от выработанных на совместных встречах «круглого стола» принципов 
народной дипломатии - превыше всего интересы простых людей. Мы заявляем, 
что придерживаемся тех же принципов и готовы на их основе возобновить ра-
боту «Круглого стола».

Мы поддерживаем вашу инициативу и надеемся, что совместными усилиями 
нам удастся продолжить результаты «мостов дружбы», которые нам удалось 
совместно организовать и провести. Мы уверены в этом и думаем, что это бу-
дет способствовать приложению множества других тропинок на пути сближе-
ния и окончательного урегулирования приднестровского конфликта.

Мы высоко ценим тот факт, что вы нашли в себе силы и мужество бросить 
вызов противникам нормализации отношений между нами и воцарения мирного 
сосуществования на нашей благодатной общей земле.

Этого начинание особенно актуально сегодня в свете последней инициативы 
Президента Республики Молдова Владимира Николаевича Воронина, касающейся 
реинтеграции нашего государства.

Верим, что совместными усилиями мы приблизим тот день, когда проблемы, 
которые были созданы в 1992 году, уйдут в прошлое, и мы сможем оставить 
нашим детям нашу единую, цветущую и живущую в мире и согласии Молдову. 

Дипломаты из народа1

Про то, как объединились жители сел с правого и левого берегов.

В номере ˮНезависимой Молдовыˮ от 23 июня 2004 года прочёл публика-
цию Ю. Семеновой ˮЧто такое ˮЭтнофорумˮ. В предисловии к материалу на-
писано, что теледебаты в прямом эфире – первая попытка помочь решению 
проблемы конфликтующих сторон методом народной дипломатии. Если это 
относится конкретно к ˮЭтнофорумуˮ как к телепередаче, тогда я согласен. 
Но если журналистка считает, что это вообще первые шаги народной дипло-
матии в урегулировании приднестровского конфликта, то это неверно и не-
справедливо.

1 Независимая Молдова, 22 июля 2004 года,ˮ Дипломаты из народаˮ 
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В самый разгар военных действий 1992 года местные власти и организации 
Слободзея и Штефан-Водэ, объединившись, предприняли ряд мер, чтобы не втя-
гивать в кровавую бойню жителей населённых пунктов в низовьях Днестра. Не 
рассказывая подробно о наших действиях, скажу тем не мение, что они приноси-
ли результаты и тогда, и многие годы спустя.

Многочисленные встречи в районах Слободзея и Штефан-Водэ, постоянные 
контакты неправительственных организаций, примаров и глав администраций, 
руководителей хозяйств и районных служб проводились в рамках плана действий, 
выработанного в тот трудный период. Началось с обращения к жителям сёл, 
проживающих на правом и левом берегах Днестра, и соглашения между депу-
татскими группами местных властей обоих районов в условиях осложнившейся 
общественно- политической обстановки в республике. Так впоследствии и обра-
зовалась общественная организация ˮКруглый стол 7:7ˮ (в неё входили предста-
вители семи сёл с правого, семи сёл с левого берега). Действовала это организа-
ция , и довольно плодотворно, вплоть до 1998 года. Она получила широкое призна-
ние среди жителей сёл с обоих берегов Днестра. Люди нам доверяли.

Это была самая настоящая народная дипломатия. Мы много работали и 
добивались хороших результатов. К сожалению, республиканские СМИ никак не 
реагировали ни на наше появление в регионе, ни на нашу работу. Только в августе 
1996 года газета ˮМолдова Суверанэˮ опубликовала обширный материал, где 
подробно описывалось одно из заседаний ˮКруглого стола 7:7ˮ.

Но мы работали не ради славы. Проводили свои мероприятия не для того, 
чтобы лишний раз ˮ засветитьсяˮ на газетных страницах. Мы прилагали все уси-
лия, чтобы не допустить конфликтов между соседями, гражданами одной стра-
ны, жителями двух берегов одной реки. И пусть наша работа носила локальный 
характер - результаты налицо!

Пусть все знают, что тогда, когда лидеры-властолюбцы призывали к кро-
вопролитию, были и другие люди на обоих берегах реки, которые призывали к 
благоразумию не с трибун, а конкретными действиями.

ˮBrîul încrederiiˮ1

Anevoioasă trudă mai e împăcăciunea sufletelor. Dar posibilă. Posibilă și necesa-
ră. Pentru că, că altfel, ce-ar însemna o viață de om?!...

La Nistru a fost război. S-au războit sufletele, îndurerate, neîmpăcate și ele. Și cum 
să trăești acum cu vecinul, de care numai teritorial ești dispărțit, îndepărtat și bănuit... 
iar bănuiala e ca și văduvia, ca și dușmănia. Nistru mai desparte prieteni, frați și su-
rori, părinți și copii. Și nu numai. Morbul separatismului nu cruță nimic.

Îmi amintesc o întîlnire a elevilor și profesorilor la școala medie incompletă din 
Sălcuța Căușenilor. Era în preajma revilionului și solia Mălăieștilor a întîrzîiat din 
cauza barierilor de control la ieșirea din autoproclamata rmn. Am scris atunci în nu-
mărul de Anul Nou și am înșirat un desen semnificativ, care a trezit și mai trezește multe 
discuții, nicidecumdenigrătoare. La aceasta vom reveni mai jos. Dar nu fără a menționa 

1 Andrei Fetescu,  Moldova Suverană, 3 septembrie 1996 
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că diplomația populară și-a făcut cu briomisiunea într-un moment foarte potrivit pentru 
că a fost un început de amiliorare a relațiilor.

Săptămîna trecută, de ziua Sfintei Maria, am fost martori ai unei noi acțiuni pa-
cificătoare a Asociației primarilor din Moldova (președinte Mihai Perebinos). A fost 
instituită o ˮmasă rotundăˮ itinerantă a primarilor din mai multe sate ale raioanelor 
Ștefan-Vodă și Slobozia, situate pe malurile bătrînului Nistru- în total 14 reprezentanți 
ai administrației locale (Chițcani, Copanca,Grădinița, Talmaza, Cioburciu ( din dreap-
ta și din stînga Nistrului), Răscăeți, Purcari, Olănești, Slobozia, Crasnoe, Corotna, 
Creminciug și Hlinaia). O parte din ei au fost direct la Talmaza, alții au aderat pe 
parcurs.

La Talmaza (primar Nicolae Grosu) s-au discutat și s-au finalizat documentele 
de lucru de instituire a ˮmesei rotundeˮ. În procesul-verbal și în declarația adopta-
tă se menționează, fără echivoc, că această ˮmasă rotundăˮ constituie o speranță a 
cetățenilor simpli de pe ambele maluri ale Nistrului și că ea a fost concepută pentru 
soluționarea problemelor cotitidiene, cu caracter local, care adesiori nu pot fi rezolvate 
în instanțe superioare dar pe care le pot pune la punct organele locle. Responsabilii 
administrațiilor locale vor desfășura și vor stimula activități reciproce în toate dome-
niile vieții cotidiene, ce șin de competența organelor respective: relațiile dintre agenții 
economici de toate orintațiile și formele de producere, activitățile culturale – festi-
valuri, olimpiade ale elevelor, competiții sportive, manifestări culturale între sate și 
raioane (ˮHramul satuluiˮ, ˮZiua horeiˮ,ˮZiua meșteșuguluiˮ, ˮLa iarmarocˮ, ˮSă 
nu uităm de cei mai triști ca noiˮ,ˮSărbătoarea sportuluiˮ ș.a.), precum și acțiunile 
comune în domeniul ocrotirii mediului ambiant. ˮMasa rotundăˮ, fiind un organ de lu-
cru permament, urmează să fie convocat odată pe lună, și se declară deschisă și pentru 
alți reprezentanți ai puterii locale din aceste raioane, precum  și pentru conducătorii 
economici și administrativi.

Deci, satul Talmaza, care și-a sărbătorit în 1995 jubileul de 400 de ani, a inițiat 
niște acțiuni firești de la om la om, cu nume de ˮmasă rotundăˮ (zi-ivorbă cumpănită , 
împăcare, cosens). Un început de ˮ  brîu al încrederiiˮ, după cum l-a numit Iurie Zatîca, 
șeful administrației locale Slobozia, deoarece ruta deplăsărilor din această zi de săr-
bătoare a trecut de la Talmaza la Slobozia și apoi la Copanca. Toate trei localități 
sărbătoreau ˮHramul satuluiˮ.

Satul Talmaza. 10000 locuitori. Lungimea așezăriie de circa 17 km. Pînă nu demult 
aici au activat două colhozuri, azi  S.A. “Talmazaˮ. De asemenea activează 40 de în-
treprinderi, organizații, servicii, cooperative și 2940 gospodării individuale. Oaspeții 
au participat la inaugurarea conductei de gaz natural pentru 45 case particulare . Lu-
crările au fost efectuate de cooperativa locală ˮFlacăraˮ și întreprinderea raională 
de gazificare  Ștefan-Vodă. Primarul satului Nicolae Grosu ne-a relatat că gazificarea 
părții din deal a Talmazei va fi terminată în anul viitor.

O surpriză plăcută în acea zi  a fost deschiderea barului ˮViitorulˮ de către tînârul-
businessman Iurie Pronoza. Într-adevăr , e ceva nou pentru sat.

Au urmat discuții de la om la om , sătenii împărtășindu-si  necazurile și năzuințele...
Itinerarul a continuat spre Nistru , ne-am deplăsat cu podul plutitor  pe malul stîng.
Orașelul Slobozia. Iurii Zatîca, șeful administrației locale, ne-a condus la biserică, 

unde era prezentă multă lume. Schimbul de păreri a venit să confirme o dată în plus, 
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că omenia e mai presus de orice. Biserica  este situată într-un local adăptat, alături e 
casa de cultură, construită pe locul fostei biserici. Actualmente, după cum ne-a relatat 
părintele Ghenadie Cebotarenco, s-a pus temelia unui nou lăcaș. Bucuria revenirii la 
credință ne-a împărtășit-o și mama părintelui, Aculina Cebotarenco locuitoare a Ti-
ghinei. Ne-a fost dat să-l cunoaștem pe dascălul Carp Pleșco, om energic și corect, cu 
mult spirit. Lumea zice că domnia sa e un bun credincios, face servicii biserecești, dar 
lucreazî cu osîrdie în colhoz...

E vorba de colhozul ˮXX-îi partsiezdˮ, al cărui președinte Serghei Zibik, primea 
în acea zi felicitări și urări de bine cu prilejul zilei de naștere. Surpriza de vîrf i-a fost 
că printre oaspeții sosiți din Chișinău și-a întîlnit fostul coleg de institut Filip Clima...

Copanca. Zi cu mult soare , oameni în straie de sărbătoare, copii drăgălați și voioși 
se plimbă pe ulița satului. Cîntă fanfara. Sărbătoarea abea începe. La primărie, Anatol 
Carauș, primarul satului, n-a lăsat loc pentru îndoili – diplomația populară își face 
misiunea simplu, eficient, fără coloratură politică. Noi, în primul rînd noi, trebuie să 
contribuim la stabilirea unui climat de încredere  și siguranță. Vorbim de un pod de flori 
peste Nistru, dar îl trecem cu paromul. Trebuie să lăsăm urmașilor sfînta înțelegere.

În alte împrejurări am desprins constatări și doleanțe izbucnite din suflet. Bunăoa-
ră, Paulina Robozei, sefa administrației locale Creminciug, a spus că durerea cea mai 
mare a oamenilor este că sînt împărțiți după grai și naționalitate. Iar Nicolae Grosu de 
la Talmaza visează să organizeze un festival sub genericul ˮ La Nistru, la mărgioară...ˮ, 
ca să audă lumea căte variante are acest cîntec...

În piața centrală a Copancăi oaspeții au conversat cu spectatorii, au aplaudat an-
samblul de cîntice și dansuri populare ˮStrăbuniiˮ din Cioburciu, care de data aceasta 
n-a putut să nu cînte ˮDe-aș ajunge sîmbăta să mă duc la Copanca...ˮ.

Așadar, Talmaza – Slobozia – Copanca... Priviți harta și încipuiți-vă acel ˮbrîu al 
încrederiiˮ, parcurs în prima zi de instituire a ˮmesei rotundeˮ. Zicea Mihai Perebinos, 
președintele Asociației primarilor, că intenția a fost și este  de a întruni oameni, care 
vor și pot face ceva, asociația fiind în afara politicii. Noi trebuie să dezlegăm ochii . 
Pentru aceasta avem nevoie de curaj și rațiune  în toate . Să nu ratăm această șansă.

Multe activități ale formației ˮMasa rotundă 7+7ˮ se refereau tematicei ecologice și 
ocrotirea mediului ambiant. Pe ambele maluri din această regiune își încep activitățile 
diferite organizații nonguvernamentale ce mărturesește faptul formării societății civile 
în localitățile din valea Nistrului de jos. În anul 1993 la Chișinău se fondează Societatea 
ecologică ˮBioticaˮ, asociație obștească națională, care din primii ani de activitate tema 
principală îi este conservarea biodiversității în ecosistemul Nistrului Inferior și intră în 
contact cu administrațiile publice locale din această regiune din valea Nistrului mai jos 
de Tighina pentru a contribui la formarea și consolidarea societății civile din localitățile 
de pe ambele maluri unde își iau început de formare și activitate ONG-uri noi, obiecti-
vele cărora stau problemele din dezvoltarea comunităților și cele de mediu prin inițierea 
unui parteneriat durabil între cele două maluri. În anul 1997 la Talmaza se formează 
asociația obțtească ˮRenaștereaˮ care se implică destul de larg în problemele dezvoltării 
parteneriatului cu organizațiile nonguvernamentale din localitățile de pe malul stîng - 
Parcani, Dubăsari, Rîbnița, Tiraspol, Slobozeia, Cioburciu, Nezavertailovca și orașul 
Bender, malul drept privind dezvoltarea comunitară, mai cu seamă la rezolvarea proble-
melor ce țin de infrastructura socială - renovarea clădirilor de menire socială, aprovizi-
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onare cu apă potabilă de calitate, canalizare, activități cultural-artistice, problemele de 
mediu. De aici, de la Talmaza, la acea etapă se formează ideea și concepția conservării 
diversității biologice în valea Nistrului de Jos, ce ulterior devenise prototipul fondării 
viitorului Parc Național ˮNistrul Inferiorˮ.Această idee a unit și mai tare și a atras și 
mai mulți parteneri de pe ambele maluri ale fluviului Nistru. La Talmaza, la Sloboziea 
și la Chișinău se desfășurau multe întruniri cu participarea persoanelor de răspundere 
de rang statal de pe ambele maluri, la care se puneau în discuție principiile de fondare 
și planul de management a viitorului și primului Parc Național în Republica Moldova.
Tendința și speranța a fost că fondarea parcului va deveni o verigă-cheie în problema 
soluționării conflictului de pe Nistru. Acest proiect a fost susținut de administrațiile 
publice de pe ambele maluri, întrunite în formația masa rotundă cu aderarea la ele și 
celorlalte localități de pe ambele maluri și a cinci localități din raionul Căușeni prin 
deciziile sale. Se vedea și recunoscut de toți era faptul, că un Parc Național, care ar con-
serva diversitatea biologică în ecosistemul Nistrului de Jos nu se putea să fie numai pe 
un mal al rîului, sau pe mijlocul acestuia cum se ˮconturează frontieraˮ între Basarabia 
și regiunea transnistreană. Este un ansamblu al naturii cu tot patrimoniul său natural, 
economic și cultural. Dar n-a fost să fie, proiectul, privind fondarea Parcului Național, 
trei ani a călătorit de la Guvern în Parlament și invers, fiind respins. 

Diplomația populară inițiată în anii conflictului armat din ̓ 92 pe vreme ce trecea 
își lua activități de mari proporții, depășind mezuinele regiunii din valea Nistrului 
de jos și iese la un nivel mai autoritar. În octombrie anul 1999, se formează asociația 
intrenațională ecologică a păstrătorilor rîului Nistru Eco-Tiras cu scopul de a promo-
va conceptul dezvoltării durabile în bazinul transfrontalier al fluvilui Nistru, inclusiv 
prin dezvoltarea societății civile și legislației non-profit. Pas cu pas Eco-Tiras devine o 
asociație umbrelă a 50+ de organizații nonguvernamentale din bazinul fluviului Nistru. 
Din numărul total de organizații membre ale Eco-Tiras-ului, 31 de organizații sunt din 
Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană - 16, din Ucraina -14 și Rusia - 2.

Este important de accentuat, că conlucrarea organizațiilor nonguvernamentale de 
pe malul drept al Nistrului cu cele de pe malul stîng din regiunea transnistreană sau 
primit destul de productive și pe an ce trece ea se lărgește formînd o rețea întreagă a 
activităților în toate domeniile, in special, cel de mediu. Aceasta este un succes pozitiv 
convigător în obținerea durabilității proiectelor comun implimentate. Această conlu-
crare productivă a fost obținută grație faptului că acest sector din regiunea transnistrea-
nă de la început a fost format conform standardelor înalte cu eforturile multianuale al 
Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS și cu susținerea financiară a 
fundației americane Național Endowment for Democracy şi alţi donatori, ca Ambasada 
SUA în Moldova. Important este faptul că aceste ONG-uri din regiunea transnistreană, 
ca și majoritatea celor de pe malul drept, sunt independente față de autoritățile publi-
ce locale și activitățile acestora sunt îndreptate spre obținerea scopurilor de beneficiu 
public și nicidecum nu cele de conflict dintre ele. Totodată, în activitățile sale ele coo-
perează cu administrația publică din regiune întru soluționarea problemelor cotidiane, 
inclusiv, cele de mediu nedîndu-se să fie atrase în scopuri pur politice și corespund celor 
mai bune practici europene și internaționale.
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A.E.ˮ Bioticaˮ în toamna anului 1999 organizează la Chișinău o Coferință 
internațională de  două zile, avînd tema ˮConservarea Biodiversității Bazinului 
Nistruluiˮ, inclusiv manifestări simultane la care au participat și au prezentat referate 
practico-științifice persoane din structurile statale și persoane din cadrul științific de la 
Chișinău, Tiraspol, Ucraina, SUA, organizații nonguvernamentale din aceste țări. Nu-
mai la un an de zile Asociația ecologică ˮEco-Tirasˮ, ˮBioticaˮ și Asociația Obștească 
ˮRenaștereaˮ din satul Talmaza organizează în această localitate un seminar internațional 
pe tema ˮDezvoltarea și susținerea colaborării organelor administrațiilor publice locale  
și a organizațiilor nonguvernamentale în domeniul ocrotirii mediului ambiant în regi-
unea Nistrului Inferior”. Printre participanții seminarului au fost persoane oficiale din 
serviciile de stat din regiunea transnistreană, profesori și studenți de la Universitatea de 
stat din Tiraspol . Categorii similare de participanți au fost și de pe malul drept al Nis-
trului, din regiunea Odesa, de la Programul PNUD, de la Misiunea OSCE în Moldova. 
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C a p i t o l u l  II

Împreună creăm poduri de încredere peste Nistru

Oamenii de pe cele două maluri ale rîului Nistru cu nerăbdare sunt în așteptarea re-
zolvării conflictului transnistrean, care ar contribui esențial la dezvoltarea social-econo-
mică a Republicii Moldova în general. Dar pînă a fi o soluție politică durabilă, locuitorii 
de pe ambele maluri caută posibilități de a depăși la nivel local efectele negative ale 
dezintegrării țării. Timp de 25 de ani, de la acel conflict armat de pe Nistru, în Repu-
blica Moldova au fost elaborate și implementate zeci de planuri, strategii, proiecte care 
vizau concilierea, reintegrarea populației de pe cele două maluri ale Nistrului, dar care 
de fapt, nu au adus la schimbări esențiale ale situației. De la un timp în acest proces s-au 
inclus și diferite organisme internaționale, inclusiv Programul ˮSusținerea Măsurilor de 
Promovare a Încrederii (SCBM), prin care, dacă ne ducem de la diplomația populară, se 
asigură o continuitate  a activităților aceleea în sporirea încrederii între oamenii de pe 
ambele maluri ale Nistrului. Făcînd o paralelă între activitățile din cadrul diplomației 
populare și celor din cadrul Programului  SCBM, se poate de menționat, că însuși Pro-
gramul, fiind lansat cu spriginul financiar al UE și implementat de Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, prin realizarea multiplelor proiecte concrete de dezvoltare so-
cială și economică a comunităților, îmbunătățește condițiile de viață ale oamenilor de pe 
ambele maluri ale rîului Nistru și, mai mult decît atît, îi apropie. Tot ce se face în cadrul 
Programului Națiunilor Unite este îndreptat spre înbunătățirea vieții oamenilor, iar oa-
menii au vieți mai bune atunci cînd sunt în siguranță, sunt sănătoși și productivi – atunci 
cînd pot avea grijă de familiile lor într-o societate pașnică și incluzivă. Indiferent că e 
vorba de malul drept sau de cel stîng, oamenii se confruntă cu probleme similare. Și aici 
Programul concentrează activitățile oamenilor pentru ca ei să colaboreze eficient și îm-
preună să-și îmbunătățească viața. În acest sens Programul atrage și susține autoritățile 
publice locale, reprezentanții sectorului asociativ, oamenii de afaceri și alte părți intere-
sate de pe ambele maluri în desfășurarea activităților comune în diverse domenii și mai 
cu seamă: dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea societîții civile, renovarea infrastructurii 
sociale, ocrotirea sănătății, protecția mediului ambiant. Abordarea Programului este că 
acestea pot fi și sunt soluționate mai eficient, cu implicarea comună a cetățenilor de 
pe ambele maluri. Toate acestea intru îmbunătățirea condițiilor de viață, modernizarea 
infrastructurii, crearea locurilor de muncă, abilitarea oamenilor, mai cu seamă a celor ti-
neri în afaceri, consolidarea societății civile și altele. Prin implicarea comună în diverse 
activități încrederea între oamenii de rînd crește seminificativ. Proiectele implementate 
de la anul 2009 și fiind finanțate de Uniunea Europeană, modalitatea în care ele sunt 
soluționate, problemele cu care se confruntă locuitorii ambelor maluri ale rîului Nistru, 
definesc Programul în cauză și fac diferența de alte programe ale donatorilor. 

Pe parcursul activității sale de 25 de ani Asociația Obștească ˮRenaștereaˮ în 
parteneriat cu  organizațiile neguvernamentale locale, naționale și internaționale, cu 
administrațiile publice locale, cu suportul financiar al donatorilor autohtoni și cei stră-
ini, a implementat peste 25 de proiecte ce țin de dezvoltarea comunităților, aprovizi-
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onarea cu apă potabilă a populației în patru localități, canalizare, ocrotirea mediului 
ambiant, cultură, educație, sănătate, dezvoltarea sectorului asociativ etc. Din anul 2009, 
cînd a fost lansat de către PNUD Moldova Programul  ˮSusținerea Măsurilor de Pro-
movare a Încrederiiˮ cu suportul financiar al Uniunii Europene în parteneriat cu ONG-
urile ˮTurunciucˮ (conducător Nicolai Galeliuk), administrația de stat locală șef Vasile 
Ivanov din satul Cioburciu, ˮAcvavita” (conducător Ravili Șachirov), administrația de 
stat locală (șefă Anna Ganenco din satul Nezavertailovca), ambele localități din regiu-
nea transnistreană, primăriile satelor Talmaza și Cioburciu de pe malul drept al Nistrului 
au fost  implementate șase proiecte, privind dezvoltarea socială a comunităților . Aceste 
proiecte sunt: 1) ˮReparația capitală și construcția sistemelor de apă și canalizare  din 
satul Nezavertailovcaˮ; 2) ˮReparația capitală a sistemului de aprovizionare cu apă po-
tabilă a populației din satul Cioburciuˮ (suportul Ambasadei SUA în Chișinău), ambele 
localități de pe malul stîng al Nistrului, 3) ˮConstrucția sistemului de aprovizionare cu 
apă potabilă a populației din satul Cioburciuˮ; 4) ˮConstrucția apeductului pe un sector 
al satului Talmazaˮ, ambele localități de pe malul drept; 5) ˮActivitățile cultural-artisti-
ce - o formă accesibilă de apropiere a oamenilorˮ ; 6) ˮDe la izvoarele de apă la cele de 
conviețuire între ambele maluriˮ. Prin implementarea acestor proiecte partenerii și-au 
propus să apropie oamenii  de pe cele două maluri ale Nistrului, să intensifice dialogul 
între comunități, beneficiarii proiectelor fiind copiii, tinerii, masele largi ale populației 
din aceste patru localități, și nu numai, consumatori de servicii sociale și culturale. 
Obiectivul major a acestor șase proiecte, a fost rezolvarea problemei-cheie a localităților 
partenere, a fost asigurarea populației cu apă potabilă de calitate și în plină măsură. Și 
cel de al doilea obiectiv nu mai puțin important - apropierea oamenilor prin desfășurarea 
activităților cultural artistice în localitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru. Fără 
îndoială aceste realizări au îmbunătățit infrastructura socială a acestor localități, au 
desfășurat activități în toate domeniile vieții cotidiene a oamenilor. Oamenii de pe am-
bele maluri împărtășesc o viziune comună - să fie pace, să se obțină o atmosferă binevo-
itoare și înalta încredere .În cele șase proiecte implementate în cadrul acestui Program, 
PNUD-ul a susținut o gamă largă de activități, obținînd parteneriate la nivel local cu im-
plicarea comunităților, autorităților publice locale, a organizațiilor neguvernamentale și 

experții în procesul de iden-
tificare, gîndire și realizare a 
proiectelor comune și aceasta 
constituie cheia succesului în 
implementarea proiectelor pe 
cele două maluri ale rîului 
Nistru.

Realizările desfășurate 
și rezultatele obținute sunt 
produsul activităților de par-
teneriat în implementarea în 
comun a fiecărui proiect con-
cret. În acest parteneriat îi 
vedem pe beneficiarii Progra-
mului SCBM - administrațiile 

Partenerii de pe ambele maluri ale Nistrului fac discuții 
asupra proiectelor cu apa



C u r c u b e u l  p e s t e  N i s t r u 51

publice locale din fiecare localitate, solicitanții proiectelor - fie o organizație neguver-
namentală din localitatea beneficiară și nu în ultimul rînd de pe celălalt mal al rîului 
Nistru în persoana altei organizații neguvernamentale, care practică în aceste activități 
de parteneriat. Astfel implementările acestor proiecte nu au fost niște activități spontan 
apărute la dorința solicitantului, dar au fost niște acorduri, sau înțelegeri a cel puțin 
trei reprezentanți de pe ambele maluri ale Nistrului, care au binevoit să implementeze, 
prin activitățile comune, un proiect concret care rezolvă una din problemele stringente 
a ambelor localități sau mai multe de pe ambele maluri în rezolvarea unei probleme 
comune, care atinge interesele populației din toate localitățile implicate în proiect prin 
parteneriat. Astfel se crează o mreajă nevăzută, care întrunește populația localităților de 
pe ambele maluri, se obține produsul principal al acestor activități - revenirea la relațiile 
de bună vecinătate între localitățile de pe Nistru, învrăjbite de politicieni, acum un sfert 
de secol.

Apă potabilă curată - populație sănătoasă.

Apa influiențează sănătatea populației în mod direct prin calitățile sale biologice, 
chimice și fizice, sau indirect. Astfel cantitatea insuficientă de apă duce la menținerea 
unei stări insalubre, a dificiențelor de igienă corporală a locuinței și a localităților, ceea 
ce duce la răspîndirea unor afecțiuni digestive, a unor boli de piele, etc... Apa din fînt-
înile și izvoarele din majoritatea localităților din țară nu corespunde standardului ˮApă 
potabilăˮ, din cauza poluării antropogene sau naturale. În apropierea majorității surselor 
de apă se află gunoiști, acumulatoare de apă uzată menajeră, etc, care contaminează apa 
cu nitrați și bacterii patogene. În condițiile influienței crescînde a factorului antropogen 
asupra stării igienice a surselor de apă, o mare actualitate capătă problema stabilirii 
rolului calității apei în formarea și modificarea sănătății populației. Printre problemele 
de mediu, cu influență asupra morbidității populației prin boli cronice netranmisibile, se 
înscrie calitatea chimică a apei potabile . Sub acest aspect se știe că apa are o compoziție 
chimică foarte variată, conținînd un mare număr de elemente chimice dizolvate. 

a) Satul Nezavertailovca  printr-un proiect a rezolvat mai multe probleme.

Deși satul Nezaver-
tailovca era conectat la 
apeduct construit din anul 
1959, acesta de multă vre-
me se afla într-o stare de-
plorabilă, fiind incapabil să 
deservească întreaga loca-
litate. Populația satului, ca 
și a altor localități din regi-
unea transnistreană, multă 
vreme a suportat problema 
lipsei de apă pe întreg te-
ritoriul, deși apărea vre-
melnic, ea era de calitate 
proastă necurățită, iar ape-Așa s-a început reconstrucția capitală a sistemului de 

aprovizionare cu apă potabilă
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ductul făcea mari scurgeri ce provoca înmlăștinirea străzilor în locurile joase. Folosirea 
în continuare a apeductului devenise imposibilă, turnurile de acumulare și presiune, dar 
ele se numărau la cinci unități, nu suportau acumulări mari de apă și presiunea apei în 
apeduct lipsea.

Pentru a soluționa problema aprovizionării populației cu apă de calitate și în măsura 
necesităților, grație parteneriatului dintre organizațiile neguvernamentale de pe ambele 
maluri ale Nistrului, asociația obștească ˮRenaștereaˮ din satul Talmaza a inițiat pro-
iectul ˮReparația capitală și construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și canali-
zare în satul Nezavertailovca, raionul Slobozeia, desfășurat cu asistența Programului 
ˮSusținerea Măsurilor de Promovare a Încrederiiˮ finanțat de UE și implementat de 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Scopul proiectului a fost asigurarea a 
50% din populația satului și instituțiile educaționale cu apă potabilă de calitate precum 
și aplicarea unui sistem de folosire a acestor resurse în mod rațional în toate instituțiile 
publice ale localității; dezvoltarea capacităților ONG-urilor în activitățile de parteneriat 
cu APL, membrii comunității și altor ONG-uri din alte regiuni ale țării, în soluționarea 
unei probleme concrete. Pentru a atinge scopul s-au determinat obiectivele proiectului: 

1) reparația sistemului de apă și canalizare în școli-grădinițe, 
2) renovarea sistemului de extragere a apei la toate cele cinci sonde, cu instalarea 

unui turn de acumulare și presiune la una din ele, 
3) instalarea unui apeduct nou pe străzile localității cu o lungime de 7 km, 
4) renovarea stației de pompare și a sistemului de canalizare  cu conectarea ei la 

colectorul din or. Dnestrovsk, 
5) reparația capitală a blocurilor de pregătire a hranei și a sălilor de primire a hranei 

în două grădinițe de copii, 
6) renovarea blocurilor sanitare cu conectarea la apă caldă în gădinițele de copii. 
Toate obiectivele fixate au fost atinse în plină măsură. Atingînd aceste obiective, 

s-a reușit să se renoveze două obiecte de menire instructiv-educativă (școlile–grădinițe 
nr. 1 și 2), a bucătăriilor cu 
sălile de spălare a veselei, 
a blocurilor sanitare. 476 
de elevi din ambele școli- 
gădinițe au obținut posibi-
litatea de a se alimenta în 
condiții bune și să se folo-
sească de blocurile sanitare 
bine amenajate și alimenta-
te cu apă caldă, 66 de copii 
de vîrstă preșcolară bene-
ficiază de condiții bune de 
alimentare, blocuri sanita-
re bine aminajate și calde 
în perioada rece a anului1.

1  Proiect UNDP, DIN 09 decembrie 2009

La Nezavertailovca se montează turnul de apă la una din cele 
5 sonde de apă renovate
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În aceste condiții 67 de pedagogi de la ambele școli și cei de la grădinițe au benefici-
at  de un nivel sporit în realizarea atribuțiilor profesionale în educarea generației tinere, 
iar 393 de familii, copiii cărora învață și se educă în ambele școli-grădinițe primesc 
satisfacere și liniște, că copiii lor se găsesc și se educă în condiții bune, cu un risc scăzut 
de pericole. Cinci sonde de apă au fost reparate capital, la una din ele, fiind scimbată 
tot sistemul, inclusiv turnul de apă, iar pe 7 străzi ale satului s-a instalat apeduct nou cu 
conectarea a 600 de gospodării consumatoare de apă potabilă, întrunind o populație de 
peste 2500 de persoane, iar 36 de familii din cele două clădiri cu apartamente la bloc au 
obținut și posibilitatea în plină măsură să se folosească individual  de sistemul de cana-
lizare renovat. Buna funcționare a sistemului de aprovizionare cu apă, a dat posibilitatea 
să asigure populația satului cu apă timp de 24 de ore/zi, fiind extrași 12600 metri cubi de 
apă. În acest mod s-a mărit de două ori numărul consumatorilor de apă, nemijlocit de la 
apeduct, pe cînd volumul de apă furnizat populației a crescut de trei ori. Toate acestea au 
avut un impact calitativ pozitiv în rîndurile populației satului, despre care la evenimen-
tul de totalizare a implementării proiectului avea să ne spună o gospodină de o vîrstă 
înaintată, că ani la rînd tot aducea și vara și iarna, prin noroi și zăpadă, apă cu căldările 
sau cu bidonul de la una din sondele de apă, fiind mai aproape de casa ei. Apeductul 

fiind din țevi metalice, de 
multă vreme putrezise și 
din scurgerile de apă nu-
mai băltoace se formau pe 
străzile satului. Și mai greu 
îi venea, spunea ea, că fiind 
cu apartamentul la etajul 
doi nu putea folosi mașina 
de spălat, dar și apa folo-
sită trebuia s-o coboare cu 
căldarea și s-o arunce un-
deva fiindcă și sistemul de 
canalizare nu funcționa.

Toate aceste realizări 
pozitive au fost obținute 
în urma multor activități 

organizatorice desfășurate de însuși administrația satului sub conducerea șefei aceste-
ia Anna Ganenco, un conducător energic și optimist, cu dorința să facă cît mai multe 
lucruri bune pentru oamenii din sat, care în cîteva mandate consecutive i-au încredințat 
conducerea satului. Printre activitățile desfășurate au fost audieri publice în incinta so-
vietului sătesc, se asculta fiecare consumator, dolianțele lui, se propunea și o participare 
activă a localnicilor la lucrările manuale, la instalarea apeductului, la curățarea sistemu-
lui de canalizare, dar și cu o contribuție financiară după posibilitățile reale ale fiecărui 
consumator. Se organizau adunări publice pe străzile satului și in toate instituțiile buge-
tare ale satului, întîlniri cu agenții economici din sfera de producere și de deservire, doar 
conducerea satului a refuzat să contracteze o careva organizație specializată la îndepli-
nirea lucrărilor de reparații și construcție, apelînd la meșterii locali, la gospodăria co-
munală locală, la colectivele  pedagogice și lucrătorii tehnici de la școli și grădinițe de a 

Personalul de la grădinițele de copii activ au participat la 
implementarea proiectului
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se încadra  în activitățile de 
implementare a proiectului 
cu forțele proprii. La im-
plementarea proiectului, 
din primele zile, s-a înca-
drat populația locală. La 
grădinițe și școli zi de zi 
toată lumea lucra la lucră-
rile de renovare.

Această formă de orga-
nizare a lucrărilor a dat po-
sibilitatea să fie economi-
site finanțe solide, alocate 
în bigetul proiectului, fiind 
îndreptate la lărgirea aces-
tuia, rezolvînd mai multe 
probleme. Ziarul indepen-
dent din regiunea trans-
nistreană ˮNovaja gazetaˮ 
nr. 27(509) din 21.07.2010 
la vremea aceea, într-o 
publicație referitoare la 
implementarea proiectului 
în cauză scria :ˮ...iată de 
ce pentru realizarea obiec-
tivelor proiectului este ab-
solut necesar parteneriatul 
societății civile, organelor 
publice locale și bisnessu-
uluiˮ. Aici ziarul n-a mers mai departe să relateze pentru cititori că toate cele realiza-
te prin  implementarea proiectului au fost obținute grație unui acord de parteneriat a 
organizațiilor neguvernamentale, administrațiilor publice locale din localitățile de pe 
ambele maluri ale Nistrului în scopul de a contribui la edificarea unui mediu de încre-
dere și cooperare  a oamenilor de pe cele două maluri din satele Talmaza, Ștefan-Vodă  
și Nezavertailovca , Slobozeia pentru generarea a noi perspective și interese comune , 
răspunzînd necesităților presante de dezvoltare.

b)  ... și la Cioburciul din stînga Nistrului a ajuns apa potabilă  în apeduct

În preluarea proiectului de la Nezavertailovca, în august 2010, la Cioburciu de pe 
malul stîng, se inițiază cel de al doilea proiect ce ține de aprovizionarea populației cu 
apă potabilă, realizatorii căruia sunt Asociația Obștească ˮRenaștereaˮ din satul Talma-
za de pe malul drept, organizația obștească ˮTurunciukˮ și administrația de stat locală 
din Cioburciu de pe malul stîng. Proiectul ˮReparația capitală a sistemului de apă pota-
bilă în satul Cioburciu raionul Slobozieaˮ1) a fost implementat strict în conformitate cu 

1 Proiect  Ambasada SUA la Chișinău, început la 13 august 2010

Blocul sanitar renovat la una din grădinițele localității

Experții PNUD-lui înalt au apreciat calitatea lucrărilor de 
realizare a proiectului
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cererea de proiect și acor-
dul de grant, atingîndu-și 
scopul și obiectivele fixate. 
Dar ele au fost – asigurarea 
accesului liber la apa pota-
bilă de calitate și în plină 
măsură, conștientizarea 
populației satului la păs-
trarea și folosirea rațională 
a resurselor naturale, in-
clusiv apa potabilă, dez-
voltarea capacităților 
ONG-urilor ˮRenaștereaˮ 
și ˮTurunciukˮ de a ac-
tiva  în parteneriat cu 
administrația de stat locală 

și comunitatea la rezolvarea problemelor locale. Implementarea proiectului, însuși mă-
rimea grantului și activitățile din cadrul proiectului, au atras după sine un impact pozitiv 
sporit. Și în această localitate, administrația locală nu a contractat o careva organizație 
de construcție specializată, toate lucrările la implementarea proiectului au fost executate 
de gospodăria comunală din localitate subordonată administrației de stat locale, director 
V.Orlov, ingener-electric de specialitate de înaltă calificație. Lucrările de construcție au 
fost îndeplinite de specialiștii locali, care aveau o practică profesională înaltă. Aceasta a 
dat posibilitatea să se obțină îndeplinirea lucrărilor calitativ și economie sporită a resur-
selor financiare la 25-28% la cele prevăzute în bugetul proiectului, formînd rezerve de a 

face o extindere a apeduc-
tului pe alți 5750  metri.

Implementarea pro-
iectului a avut să aibă 
un impact pozitiv asupra 
comunității. În primul rînd 
s-a obținut un consens de 
bună înțelegere și atracti-
vă între pilonii principali 
în dezvoltarea economi-
co-socială a localității 
– administrația de stat lo-
cală, sectorul privat și cel 
asociativ al comunității, 
s-a obținut o conștientizare 

pozitivă din partea populației în participarea binevoitoare la executarea lucrărilor secun-
dare în cadrul proiectului, fiindcă realizarea acestuia a coincis cu așteptările oamenilor 
din sat - aprovizionarea cu apă potabilă la 50% din numărul populației în plină măsură 
și acces liber cu asigurare centralizată cu apă. Au avut schimbări sociale pozitive cali-
tative, care în primul rînd se referea la micșorarea riscului de îmbolnăviri infecțioase.

Bine ați venit la Cioburciu – o localitate de înaltă ospitalitate

Președintele sovietului sătesc V. Ivanov în discuție cu 
consumatorii de apă înainte de a începe implementarea 

proiectului, ba și materialele au fost aduse la depozit
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Pînă la darea în exploa-
tare a apeductului apa, pen-
tru larg consum casnic, se 
aducea de către consuma-
tori cu butoaiele, o altă par-
te de consumatori  primeau 
apa prin apeductul vechi 
deteriorat, care provoca 
mari scurgeri pe traseu, 
făcînd incomodități, inclu-
siv calitatea proastă a apei. 
După instalarea robinetelor, în fiecare gospodărie s-au instalat contoarele de evidență 
a apei consumate, iar gospodinele au obținut să se folosească de mașinile automate de 
spălat, să se rezolve și alte probleme de uz casnic. Toate acestea au manifestat un credit 
pozitiv sporit sectorului asociativ în persoana ONG-lui ˮTurunciukˮ, administrației lo-
cale de stat, de grija lor față de necesitățile populației, a crescut încrederea și năzuințele 
lor în realizarea altor pro-
bleme  ce țin de dezvolta-
rea comunității.

Însuși impactul im-
plementării proiectului 
asupra comunității a fost 
influiențat de gradul de co-
municare a oficialităților 
satului cu comunitatea și 
implicarea cetățenilor în 
procesul decizional și de 
realizare a proiectului, 
obținute prin impărtășirea 
lor cu respunderea pen-
tru realizarea proiectu-
lui întocmai și calitativ, 
obținerea susținerii și 
a sprijinului din partea 
cetățenilor. El a fost obținut 
prin informarea, consulta-
rea și acceptarea partici-
pării largi a cetățenilor în 
procesul decizional la toate 
etapele implementării pro-
iectului, lansarea publică 
a rezultatelor realizărilor 
unde au fost promovate 
valorile comune, acțiunile 
echipelor de lucru.

Președintele sovietului sătesc în discuție cu consumatorii de 
apă, desfășurarea lucrărilor

ˮPalatul lebedelorˮ cu spațiul de apă readus prin 
implementarea proiectului

Odată cu implementarea proiectului, a reînviat parcul din 
localitate cu havuzurile lui
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Nu mai puțin important este faptul că realizarea proiectului s-a desfășurat într-un 
parteneriat lărgit și a dat posibilitatea ca organizația nonguvernamentală ˮRenaștereaˮ 
și, cea beneficiară de grant ˮTurunciukˮ, să acumuleze o experență sporită în manage-
ment-ul comun al proiectului de un volum mare cu participarea administrației locale, 
sectorul privat, agenții cărora au contribuit la extinderea lucrărilor cu mecanismele, 
transport, finanțe și manual la dezvoltarea comunitară. S-a obținut o conlucrare de parte-
neriat productivă dintre sectorul asociativ, administrație și sectorul privat din localitate, 
în rezolvarea problemelor stringente ale comunității, s-au creat premize favorabile de 
parteneriat al societății civile, APL și agenți economici de pe ambele maluri ale Nistru-
lui. Personalul ambelor organizații ˮRenaștereaˮ și ˮTurunciukˮ au avut posibilitatea să 
obțină noi cunoștințe și practici la implementarea proiectelor mari, cu implicarea mai 
multor factori de decizie și a acelor cointeresați, dialogul cu problema și determinarea 
acestora ca prioritară  cu o analiză amplă a cîmpului de forțe și planificarea acțiunilor, 
cu mobilizarea resurselor proprii interne. 

Pentru organizația beneficiară de grant ˮTurunciukˮ, implementarea proiectului a 
contribuit să acumuleze practici noi în activități de diferite niveluri, de la organele de 
stat de nivelul unu și doi, cu diverse categorii de populație, pînă la cele de nivelul de 
vîrf – ministerul sănătății, cel de mediu și cel de securitate de stat, banca de stat regio-
nală, să fie participant la forul internațional din Geneva organizat de ONU, cu genericul 
ˮDrepturile omului la apa potabilă calitativă și sanitațieˮ, unde au avut posibilitatea să 
audieze și să studieze diverse documente la acest capitol din alte țări ale lumii. Inițierea 
proiectului n-a fost spontană, deoarece problema asigurării cu apă potabilă de calitate și 
în plina măsură pentru populația din Cioburciu (ONG ˮTurunciukˮ) cum și pentru cea 
din Talmaza (ONG ˮRenaștereaˮ) îi frămînta de multă vreme. Apeductele vechi, con-
struite prin anii 1960-1962 ieșiseră din funcțiune și duceau la mari scurgeri de apă pe 
străzile satului și invers, din pîraiele formate apa nimerea în apeduct, fapt ce provoca un 
risc sporit de înbolnăviri infecțioase. ONG-ul ˮTurunciukˮ încă din anul 2004 practica 
mici proiecte, ce țineau de conștientizarea populației satului la necesitatea reconstrucției 
sistemului de aprovizionare cu apă potabilă de calitate a întregului sat. Proiectul realizat 
devenise consecințele activităților făcute în această direcție și realizarea acestuia în-
demna administrația și sectorul asociativ să asigure o durabilitate stabilă a proiectului, 
păstrarea apeductului, exploatarea conștientă și extinderea lui pe alte străzi din materia-
lele și finanțele economisite în cadrul implementării, instalării contoarelor de evedență 
a apei consumate de către toți consumatorii de apă, asigurarea plății depline pentru apa 
consumată.

Pentru A.O. ˮRenaștereaˮ din Talmaza implementarea acestui proiect în satul Cio-
burciu a trezit un imbold pozitiv la urgentarea întocmirii documentației tehnice pentru a 
construi și în satul Talmaza apeduct în partea de sus, un sector al satului din partea des-
pre Căușeni, unde acesta de mulți ani nu funcționa din cauza vechimii acestui de peste 
50 de ani. Cum la Cioburciu, atît și la Talmaza se lucrase asupra proiectelor îndreptate 
la evacuarea apelor reziduale și celor ce nimeresc în fîntînile de izvor. 

Cum orișicare activitate, în procesul desfășurărilor, confruntă diverse obstacole și 
riscuri, și la realizarea acestui proiect în satul Cioburciu au fost obstacole, se mergea la 
risc pe unele poziții. În primul rînd se ținea cont de faptul că proiectul nu va fi imple-
mentatt într-o lună-două ci într-o perioadă mai lungă și natura poate să facă corectările 
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sale în calendarul activităților planificate. Au fost temperaturi destul de joase în peri-
oada de iarnă cînd nu se putea de lucrat. Au fost și ploi abundente, de multe zile, cînd 
șanțurile săpate, pentru așezarea țevei, se umpleau cu apă . Nu mai puține umblări au 
fost făcute prin băncile din regiune, legate de diferența cursului valutar și procedura 
complicată de convertare valutară, ce dura 25-30 de zile, ce ducea la oprirea lucrărilor, 
din lipsa de finanțe, la procurarea materialelor și plata pentru serviciile prestate. Tran-
sferurile grant-ului de la donar se făceau în dolari americani, urma transferarea lor în 
valută națională lei MD cu transferarea respectivă la contul beneficiarului, care urmau 
să fie convertite în rubla transnistreană, după obținerea sancțiunilor respective a Băncii 
regionale din Tiraspol.

Nu mai puține obstacole le provocau diverse controale, din parte structurilor de stat 
din regiunea transnistreană, asupra activităților organizațiilor neguvernamentale – se-
curitate, serviciul vamal, inspectoratul fiscal, audit și altele. Fără nici o ocolire, se cere 
de menționat, că aici s-a simțit și nivelul scăzut al practicii de activitate în parteneriat a 
ONG-urilor din diverse societăți civile, cu diferite caractere statale și dintre ONG-uri cu 
administrațiile de stat locale. Aici binevenite au fost acordurile de activitate a părților 
în cadrul implementării proiectului, consultate cu toate structurile de resort, obținerea 
îndeplinirii corecte și la vreme a obligațiunilor fixate în acordul de parteneriat.

O activitate importantă în cadrul implementării proiectului de la Cioburciu, de altfel 
și a celui din Nezavertailovca, a fost mediatizarea proceselor desfășurate reflectînd în 
public implementarea proiectului, rezultatele obținute. De fiecare dată la terminarea 
lucrărilor de montarea a apeductului pe oricare stradă, se făcea o totalizare a lucrări-
lor executate cu participarea largă a locatarilor de pe acea stradă. Aceasta a provocat 
discuții binevoitoare pe întregul sat. La sovietul sătesc, de la începutul implementării 
proiectului, se găsea un panou pe care se reflecta toată informația ce ținea de proiect 
și mersul realizării lui, însoțită de 
multe poze din cadrul activităților de 
construcție a apeductului.

Despre aceste activități de par-
teneriat se vorbea și la Talmaza, 
precum, că Asociația Obștească 
ˮRenaștereaˮ, în parteneriat cu ONG-
ul ˮTurunciucˮ și Administrația de 
stat locală din satul Cioburciu de 
dincolo de Nistru, realizează un pro-
iect ce ține de aprovizionare cu apă 
potabilă. Aceste discuții au sporit și 
mai tare legăturile între oamenii din 
ambele localități, se formaseră relații 
pozitive și binevoitoare între oamenii 
din ambele localități. Ba mai mult, în ambele localități locuiește diaspora sa, în număr 
de 10-15 familii, care se formase de prin anii 1930-1932. Dar atunci au avut loc eveni-
mente de represiuni. În anii aceea dincolo de Nistru, acola era regimul sovietic, se înce-
puse colectivizarea forțată și aceste familii, mai înstărite, au fugit de presiunile pe care 
le îndurau acolo, luîndu-și familiile noaptea, pe ascus de grăniceri, cu luntre acomodate 

Informația vizuală a populației - cea mai 
importantă latură în realizarea proiectului
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din șarabane au trecut Nistrul, așezîndu-se cu traiul la Talmaza. Din nenorocire, în anul 
1941, după ce Basarabia a fost inclusă în componența RSSM, de către organele NCVD-
ului, căpeteniile acestor familii fuseră arestate și condamnate la moarte, la pedepse pri-
vative de libertate, la diferiți termeni ca ˮtrădători de țarăˮ, etc. În ziarele din regiunea 
transnistreană și în unele de la Chișinău, dar și pe radioul Național Moldova-1 se făceau 
publicații referitor la activitățile de parteneriat între aceste două localități. Jurnalistul 
Ștefan Lozinschi de la radioul Național, în două reportaje informative, avea de spus 
multe lucruri uimitoare despre acele mari realizări ce țineau de consolidarea încrederii 
între oamenii din aceste două localități deoarece, cum menționa domnia sa, se petrecuse 
o adevărată înfrățire a acestor familii, care au avut de pătimit. Jurnalista Natalia Barbier 
dăduse publicității un material informativ în săptămînalul ˮArgumenty i factyˮ, în care 
se vorbea despre activitățile de parteneriat ale Administrației publice locale și cei din 
sectorul asociativ din localitățile Cioburciu de pe malul stîng și Talmaza, malul drept, 
la rezolvarea unei probleme importante  pentru toate localitățile de pe ambele maluri, 
cum este aprovizionarea populației cu apă potabilă de calitate și în plina măsură, nu-
mind publicația ˮДело в трубеˮ1). Aceste realizări au ajuns și pe paginele gazetei locale 
din Sloboziea ˮСлободзейские вестиˮ2), care avea să relateze, că în satul Cioburciu 
organizația neguvernamentală locală  ˮ Turunciukˮ în parteneriat cu cea din satul Talma-
za ˮRenaștereaˮ, cu banii donatorului de la ambasada SUA la Chișinău, în cadrul Pro-
gramului privind susținerea societății civile în regiunea transnistreană, cu o cofinanțare  

solidă din partea populației  
și a administrașiei locale, 
au construit și au dat în 
exploatare 11,5 km de ape-
duct.

Construcția apeductu-
lui nou și renovarea sonde-
lor de apă în satul Ciobur-
ciu a deschis posibilitatea 
de restaurare a parcului lo-
cal unical în spațiul fostei 
URSS. Au fost reparate și 
date în funcțiune havuzuri-
le și căderile artificiale de 
ape de pe teritoriul parcu-
lui, și formarea diversității 
peisagistice pe care la are 
natura.

1 Gazeta ”Argumente și fapte” nr. 37 din 14-20 septembrie 2011
2 Gazeta ”Slobozeiskie vesti” nr.38 din 23 septembrie 2001

Fragment din conținutul bogat al parcului: Sculptura 
ˮTinerețeaˮ, care simbolizează răsădirea vlăstarului de 

viață nouă. În spațiu se văd spațiile cu apă asigurată prin 
realizarea proiectului.
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Conducătorul ONG-ului  local ˮ Turunciukˮ 
Nicolai Galeliuk, el și stăpînul fără portofel al 
parcului, o personalitate marcantă a satului, 
care toată viața și-a consacrat-o culturii, fiind 
peste 40 de ani director la casa de cultură, la 
acest capitol relatează despre niște lucruri des-
tul de importante pentru noi toți, privitor la 
întemeietorul parcului Dmitrii Rodin, un om 
simplu, dar avea vederi unicale la univers, la 
sufletul naturii, avea capacități de a transforma 
mediul înconjurător în minuni. Venind cu tra-
iul la Cioburciu, de prin părțile regiunii Penza 
din Rusia, a fost admirat de frumusețile naturii 
din Moldova și s-a așezat pentru toată viața în 
această localitate, cu năzuința să aducă privirile 
localnicilor spre universul uimitor și să întru-
chipeze tainele lui în diverse forme și obiecte 
ale viitorului parc. Studiind canoanele picturii 
de icoane vizantină a găsit următoarea precizare: aripele-planare în sus; stînca-fermi-
tatea spirituală; apa-începutul vieții; bolta cerească- infinitatea gîndirii. Toate acestea 
el le-a întruchipat în fondarea parcului, așezat pe 4 hectare de teren, în mijlocul satului. 
Izvorul existenței și frumuseței atractive este apa adusă prin implementarea proiectu-
lui. Pe vremurile sovietice, parcul din satul Cioburciu într-n concurs unional ocupase 
locul de frunte în țară, devenind concurentul de frunte celor mai prestigioase parcuri din 
Moscova și Leningrad. Ambiția care și-a puso N.Galeliuk - de reabilitat parcul, de a-i da 
viața naturală, cu toate obiectele atractive a acestuia și el a făcut-o pe aceasta. Mîndria 
satului este aceea, că în el locuiesc și activează acești oameni.

c)... apeductul de la Nezavertailovca și Cioburciu a trecut peste Nistru la Talmaza

La Talmaza, ca și în majoritatea satelor moldovenești, inclusiv, în cele de peste 
Nistru, sistemele de aprovizionare cu apă potabilă au fost construite de gospodăriile 
agricole locale după anii ̓ 60 a secolului trecut. Fiind exploatate în decurs de peste 50 
de ani aceste sisteme din metal s-au uzat, provocînd scurgeri mari de apă pe străzile sa-
tului, totodată în sistem pătrundeau apele din scurgerile  stradale (apele pluviale). Acea 
diplomație populară desfășurată în localitățile de pe ambele maluri ale Nistrului de la ̓ 
92 încoace, mai cu seamă în localitățile, să le mai numim încă odată -–Nezavertailovca, 
Cioburciu de pe malul stîng și Talmaza, Cioburciu de pe malul drept, este desfășurată 
în continuare, ea, fiind îndreptată în realizarea multor activități comune ce țin de sec-
torul asociativ, mediu, cultural și cel social. Și mai tare aceste conlucrări comune s-au 
evidențiat în implementarea celor patru proiecte ce țineau de apa potabilă, pornind es-
tafeta de la o localitate la cea de a doua pe malul stîng, apoi traversînd Nistrul în cea de 
a treia și apoi în cea de a patra localitate, formînd cu adevărat un brîu al încrederii peste 
Nistru, de parcă îndemnîndu-se una  pe alta, au obținut rezolvarea uneia din cele mai 
stringente probleme ale populației cum este aprovizionarea cu apă potabilă de calitate.
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Așa se aprovizionau oamenii cu apă  de la fîntînile de izvor, ce a stat  motivație la    
urgentarea construcției apeductului

Talmaza, fiind o localitate mare, după numărul de populație și teritoriul pe care 
îl ocupă la 900 hectare, este aprovizionată cu apă potabilă de șase sisteme autonome, 
avînd fiecare în parte sondă artiziană și turnurile de acumulare și presiune.  Apeductul 
de pe sectorul din partea de sus a satului, din preajma fabricii de vin, așa localnicii 
își numesc sectorul în care locuiesc, de mulți ani nu funcționa, ba era deterioriat cu 
scurgeri mari de apă și după unele reparații mai aducea cîte un pic de apă prin ogrăzile 
consumatorilor, ba nu ajungea apă pentru funcționarea fabricii de vin, mai cu seamă la 
vremea prelucrării poamei și apeductul, pentru consumatorii satului, se închidea pentru 
cîteva luni, ori turnurile de acumulare curgeau, neacumulînd cantitatea necesară de apă. 
În consecințe localnicii de pe acest sector în număr de peste 1400 de persoane nu aveau 
acces la apa potabilă. Salvarea era că în fiecare ogradă gospodarul își făcea o fîntînă să-
pată și tencuită pe interior cu mortar din ciment, sau se foloseau țevi de beton armat cu 
un diametru în interior de 90-100 cm și lungime de 5 metri dezgropate de la demolarea 
sistemului de irigare de pe moșia satului. Cu transportul, la un preț de 140-160 de lei, se 
aducea  de la alte sonde o cisternă de 4-5 tone cu apă care acoperea necesitățile casnice 
pe o durată cel mult  de o lună de zile, fiindcă în scopuri  de uz tehnic, pentru animale, 
se folosea apa de la fîntînile de izvor, care se găseau în toate mahalalele de pe sector. 
Aveau de pătimit familiile cu mulți copii, bătrînii singuratici, cei cu dizabilități, care nu 
aveau nici acele fîntîni betonate. La acest capitol gospodina de pe strada Anatol Sîrghi, 
Tatiana Țîganaș, mamă a opt copii, așteptînd-ul și pe al nouălea, cu o gospodărie  cu 
animale și păsări, zarzavaturi, pe lotul mic de lîngă casă,  fiind   toate în grija ei, la vizita 
noastră avea de spus, că e bine căci familia e mare și în gospodărie are de toate  pentru 
a nu pleca duminicile la piața satului, însă căratul apei o doboară. Aceasta nu o galeată-
două, însă depășesc cu mult și peste cele nouă, fiindcă trebuiesc copiii spălați, hrăniți, 
vesela după fiecare masă trebuie spălată. Ș-apoi pentru păsări, mai are în gospodărie o 
văcuță. La tot pasul se cere apă, se termină ziua de lucru , seara trebuie să-i speli pe toți, 
ș-apoi la o zi-două  trebuie să speli  lengeria, rufele, dar acestea nu sunt una-două, cînd 
le spală pe toate nici pe sfori la uscat nu încap toate odată. Această povară zilnică o du-
cea nu numai Tatiana, ci zeci și zeci de gospodine,  și nu numai la Talmaza, dar în toate 
localitățile în care lipseau apeductele, inclusiv, în cele trei despre care se vorbește. La o 
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vreme, după ce s-a dat în exploa-
tare apeductul pe acest sector, 
trecînd pe acea stradă, Tatiana 
ne întîlnește cu zimbetul pe față 
zicînd că a trecut în altă viață, 
unde totul e sub mînă. Acum are 
apă, are gaz, se pregătește să facă 
o baie și un duș de vară pentru 
copii. Prin alt proiect se duc lu-
crările de reconstrucție a străzii, 
aducînd-o la varianta albă, se in-
stalează iluminarea stradală.

Și la Talmaza, scopul gene-
ral   a fost cel ce ține de promo-
varea contactelor inter-umane și 
cooperare, între cele două maluri 
ale Nistrului, intru consolidarea 
încrederii în rîndurile populației 
ambelor părți, din  care, la nivel 
local, urma asigurarea în plina 
măsură cu apă potabilă de cali-
tate a populației din sectorul din 
partea de sus a satului . Aici urma să fie făcută renovarea sondei de apă și construcția 
apeductului propriu-zis pe tot teritoriul sectorului, cu o lungime de 10,5 km. Costul total 
al lucrărilor la realizarea obiectivelor constituise 2066,7 mii lei, din care la realizarea 
primului obiectiv (forarea sondei arteziene) 494,3 mii lei, la construcția apeductului 
– 1577,4 lei. Asigurarea financiară a proiectului a fost din grantul alocat de PNUD 
Moldova în sumă de 1577, 4 lei, cofinanțarea consumatorilor de apă -388,7 mii lei și a 
administrației publice locale în sumă de 100,5 mii lei. 

Fiind dat în exploatare în termeni reduși, apeductul a adus apa potabilă de calitate în 
ogrăzile a 350 de gospodării individuale cu un număr de populație de 1400 de persoane, 
din care pensionari 191 persoane, din ei singuratici - 21 persoane, familii cu mulți co-
pii - 5, cele monoparentale -17, și 46 de persoane cu dizabilități. Astfel rezultatele reale 
de la implementarea proiectului este asigurarea cu apă potabilă de calitate și în plina 
măsură a populației de pe sectorul dat al localității, temporar au fost deschise 10 locuri 
de muncă, se obține securitatea ecologică a populației și reglementarea activităților de 
utilizare a resurselor naturale.

Concomitent cu implementarea proiectului dat, în satul Talmaza,  s-a implementat și 
cel de al patrulea  proiect, în satul vecin Cioburciu de pe malul drept al Nistrului, fiind 
finanțat tot de PNUD Moldova în același Program de Susținere a Măsurilor de Promo-
vare a Increderii, finanțată de Uniunea Europeană, cofinanțat și realizat de Programul 
Națiunelor Unite pentru Dezvoltare.

Forarea unei noi sonde de apă potabilă la Talmaza
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Rezultatele sumare a proiectelor implementate în cele patru localități-înfrățite 
prin activități comune se reflectă în tabelul de mai jos:

Unt.de
măsură

L o c a l i t ă ț i l e
Total

Talmaza Cioburciu, 
malul drept

Cioburciu, 
malul stîng

Nezaver-
tailovca

1.S-a construit apeduct Km 10,5 2,2 11,5 11,5 35,7
2.Gospodării conectate Unități 350 250 229 600 1429
3.Populație Persoane 1400 400 1530 2500 5830
4.Din ei copii 450 150 160 598 1358
5.Turnuri instalate Unități 1 1 2 2 6
6.Sonde reparate și noi Unități 1 1 - 5 7
7. Costul proiectului Mii lei 2066.7 1888,1 1123,0 1372,9 6451,7
8.Din ei, grantul ˮ 1577,4 1802,1 896,0 1122,7 5398,2
9. Cofinanțarea populației ˮ 489.3 86,0 227,1 250,2 1052,5

Așadar, 5630 de oameni din localitățile Nezavertailovca, Cioburciu de pe malul 
drept, Cioburciu de pe malul stîng și Talmaza au obținut acces la surse sigure de apă 
potabilă. Situația s-a schimbat după anul 2009, cînd cele 1429 de familii  și 5 instituții 
sociale din aceste localități au fost conectate la sistemul centralizat de aprovizionare 
cu apă. Cu ajutorul financiar al Programului UE-PNUD, în cele patru localități  de pe 
ambele maluri au fost construiți peste 35 de kilometri de apeduct, au fost renovate  și 
din nou forate 7 sonde arteziene. Investiția Uniunii Europene a constituit 5398,2 lei, 
comunitățile au mai contribuit cu 1052,5 lei. 

d) ... activitățile cultural artistice – o formă accesibilă de apropiere a oamenilor

Prelungind realizările anterioare, ce țin de conflictul de pe Nistru, constatăm și altă 
latură știrbită din viața de odinioară a oamenilor de pe ambele maluri nistrene, au avut 
de pierdut nu numai aspectele politice, statale, economice etc. A fost în pierdere și arta, 
și cultura în toate aspectele de armonie de pe ambele maluri, care pe toate vremurile 
unea popoarele de toate orientațiile – politice , economice, de credință  etc. A avut de 
pierdut însuși baza materială , avînd lăcașe culturale delăsate, neîncălzite, fără echipa-
ment muzical și haine pentru participanții în activitățile artistice,  au dispărut multe co-
lective artistice. A avut de pierdut și creația populară orală de odinioară , mai cu seamă 
grupurile etnice mici. Cheia principală s-a găsit în lucrul în adîncul maselor largi ale 
populației, despre ce ne vorbește însuși lumea localnică de pe ambele maluri. Numai o 
diplomație populară de la piatra de temelie poate renova acel integru pe care l-am avut 
pînă la ̓ 92 în societatea moldovenească, inclusiv pe tărîmul cultural-artistic. Într-o mă-
sură considerabilă se poate păși cu încredere pe calea desfășurării activităților  în toate 
domeniile viieții cotidiene, inclusiv acelor cultural-artistice comune, care au specificul 
de promovare a încrederii părților de pe urma cărora are de beneficiat publicul larg de pe 
ambele maluri. Autoritățile publice locale de la Talmaza, Cioburciu și Nezavertailovca 
, care de mai mulți ani colaborează  în diferite domenii, au prevăzut în Planurile Stra-
tegice de Dezvoltare Socio-Economice ale localităților de o lungă durată  și activități 
cultural-artistice  comune.
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Și la Talmaza scopul a fost sporirea și promovarea în continuare a contactelor inter-
umane și cooperării între cele două  maluri ale Nistrului, intru consolidarea încrederii 
în rîndul populației, desfășurarea  activităților și în domeniul socio-cultural, dezvolta-
rea, promovarea patrimoniului cultural al popoarelor de pe ambele maluri, familiari-
zarea societății cu arta și cultura lor. Pornindu-ne de la acest scop Asociația Obștească 
ˮRenaștereaˮ din satul Talmaza de pe malul drept și A.O. ˮTurunciukˮ din satul Cio-
burciu de pe malul stîng  în parteneriat cu administrațiile publice locale din ambele 
localități , Direcția cultură, tineret și sport din raionul Ștefan-Vodă, Asociația Ecologică 
ˮEco-Tirasˮ or. Chișinău au inițiat proiectul ˮActivitățile cultural artistice - o formă ac-
cesibilă de apropiere a oamenilorˮ1).  Pilonul de temelie al proiectului  se prevedea să fie 
incadrarea vecinilor de peste Nistru - comunitatea civilă, administrația publică locală, 
populația de la fața locului din satele Cioburciu, Nezavertailovca, Parcani, Hlinaia și nu 
numai de acolo, ci și cele componente din localitățile de pe malul drept  în activitățile  
cultural-artistice,  care se prevedea să fie desfășurate  în satul Talmaza, în particular, în 
localitățile raionului Ștefan-Vodă și în alte localități din raionul Slobozeia. În limita de 
vreme de 9 luni,  pentru implementarea proiectului,  se prevedea să se creieze condiții  
favorabile de comunicare a populației de pe ambele maluri ale Nistrului, intru edifi-
carea societății multinaționale și armonioase, consolidarea capacităților organizațiilor 
neguvernamentale și a administrațiilor publice locale, pentru o abordare eficientă a pro-
blemelor cu care se confruntă comunitățile acestora în domeniul socio-cultural , înzes-

trarea colectivelor artistice 
de la casa de cultură din s. 
Talmaza cu haine artistice, 
naționale și echipament 
muzical.

Activitățile cultural-
artistice desfășurate, cu 
adevărat prezintă o formă 
accesibilă de apropiere a 
oamenilor nu numai de pe 
cele două maluri  nistre-
ne, dar și între ei separat, 
indiferent unde locuiesc, 
pe malul drept sau pe cel 
stîng, deoarece numeroa-
sele probleme socio-eco-

nomice din țară i-au înstrăinat între ei însuși. În cadrul implementării proiectului au fost 
desfășurate 18 activități, deși inițial se prevedeau 15. Din cele realizate, activitățile pre-
ponderent s-au desfășurat  în localitățile de pe malul drept, la care participau colective 
artistice și de pe malul stîng - din orașul Tighina, satele Cioburciu, Nezavertailovca, Hli-
naia, dar și patru activități s-au desfășurat nemijlocit în  localitățile de pe malul stîng. Geo-
grafia activităților artistice, ca și numărul participanților la ele,  a depășit cu mult hotare-
le inițiale ale proiectului și au ajuns pe la Căușeni, Cimișlia, Ialoveni, Chișinău, Anenii-
Noi, Dubăsari, Tighina, Tiraspol și Sloboziea. Printre activitățile artistice desfășurate, au 
1 Proiect UNDP de la 26 mai 2014

Ansamblul model ˮCraiiˮ de la casa de cultură  din Talmaza 
la festivalul consacrat familiei
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fost 5 festivaluri raionale 
și regionale, cu diverse te-
matici, din domeniul cultu-
ral, 3 sărbători localnice ce 
țin de Hramul Bisericilor 
din localități, 3 sărbători 
jubiliare, ziua națională a 
vinului, colinzi și urături 
de Crăciun și Anul Nou, 
alte 4 au avut caracter or-
ganizatoric–consultativ. 
Colectivele artistice de la 
casele de cultură din Tal-
maza, Cioburciu, Tudora, 
Popeasca, Troița-Nouă, 
Volentiri, Ștefan-Vodă de 

pe malul drept și Cioburciu, Nezavertailovca, Hlinaia, Parcani de pe malul stîng, au avut 
posibilitatea să facă schimb de experiență și să prezinte în comun programe artistice în 
cadrul sărbătorilor tradiționale ale comunităților și la festivalurile anuale, cum sunt ˮÎn 
poiana dorului(s. Popeasca), ˮNistrule, pe malul tăuˮ(s. Tudora), ˮLa casa cu neamuri 
multeˮ(s. Talmaza), ˮAșa-s toamnele-n Ștefan-Vodăˮ, ˮFlori dalbe, flori de mărˮ(s. Vo-
lintiri).

În cadrul activităților artistice desfășurate, au evaluat 38 de colective artistice, din 
care 8 colective au fost din regiunea transnistreană. La toate activitățile au evaluat 375 
de persoane din colectivele artistice participante la activitățile, care au avut să se pe-
treacă, fiind totodată ei și beneficiarii direcți ai proiectului. Peste 4 mii de persoane, din 
ele la o mie și ceva din localitățile de peste Nistru, mii de radioascultători, în cadrul a 
7 emisiuni radiofonice (Țară la țară, Median-info, Actualjnyj mikrafon, Radiojurnal, 
Maluri de Nistru, Mosty), telespectatori, cititori de gazete au vizionat, au audiat, au fost 
familiarizați cu activitățile, privind promovarea măsurilor desfășurate pe ambele maluri 
ale Nistrului. Pe parcursul derulării proiectului, apăruse necesitate de întîlnire a parte-
nerilor de proiect pentru a-și consolida eforturile la implementarea cu succes a acestuia. 

Se cerea o întîlnire con-
sultativă și de analiză a 
activităților comune cu 
partenerii de proiect. La 
Nezavertailovca se întîl-
nesc toți cei 8 parteneri 
ai proiectului, unde se fă-
cuse  trecerea în revistă și 
derularea proiectului cu 
prezentăti video, dezba-
teri, concluzii, apreciind și 
sarcinile. 

Ansamblul de dansatori de la casa de cultură din satul 
Cioburciu de pe malul stîng

Lansarea proiectului cu participarea  largă a partenerilor de 
pe ambele maluri ale Nistrului
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Partenerii proiectului de la Nezavertailovca în dezbateri pe 
marginea proiectului

Un start destul de reușit 
pentru realizarea proiectu-
lui a fost dat în cadrul lan-
sării acestuia. La această 
activitate au participat 30 
de persoane, printre care 
se găsea coordonatorul de 
proiect de la PNUD Mol-
dova Olga Vasiliev, Vasile 
Buzu, președintele raionu-
lui Ștefan-Vodă, Valenti-
na Uța și Aurelia Țurcan, 
șefi de direcții raionale 
cultură, tineret, sport și tu-
rism, economiie și atragere 
investiții, primari din localitățile vecine, directori și specialiști la casele de cultură din 
vecinătate, parteneri de proiect, în persoana APL Talmaza, Direcția raională cultură, 
APL din satul Nezavertailovca în persoana vice-președintelui localității dna Lidia Va-
danenco, organizațiile neguvernamentale ˮRodoliubețˮ din satul Parcani L. Nicolaev, 
ˮAcvavitaˮ din satul Nezavertailovca R. Șakirov, ˮTurunciucˮ satul Cioburciu N. Gale-
liuk, toate de pe malul stîng, AE. ˮEco-Tirasˮ din orașul Chișinău T. Sineaeva, jurnaliști 
ai mass-media de pe ambele maluri, inclusiv de la radioul Național Moldova, colective 
artistice de la casa de cultură Talmaza și Popeasca. De la bun început se crease o atmo-
sferă de conlucrare a părților.

Proiectul în cauză, a menționat din capul locului moderatorul evenimentului  N. 
Grosu, președintele organizației neguvernamentale ˮRenaștereaˮ, urmărește scopul ca 
prin cultură să unim malurile Nistrului. La rîndul său coordonatorul de proiect O. Va-
siliev a menționat că programul ˮSusținere a măsurilor de promovare a încrederiiˮ își 
propune să sporească încrederea între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului , să-și 
îmbunătățească condițiile de viață. În acest sens, a reiterat  dînsa, programul susține 
autoritățile publice locale, reprezentanții sectorului asociativ, oamenii de afaceri și alte 
părți interesate de pe ambele maluri ale Nistrului , ca să desfășoare activități comune . 
Potrivit celor relatate de coordonatorul de proiect de la PNUD Moldova, în cei doi ani 
de implementare a Programului circa 14 mii de femei și bărbați, din localitățile nistrene, 
beneficiază direct de pe urma a 41 proiecte deja realizate de societatea civilă de pe am-
bele maluri. Mai bine de 270 de experți de pe ambele maluri au realizat șapte cercetări 
comune în ecologie , mass-media, siguranța rutieră, calitatea apei rîului Nistru, situația 
copiilor și femeielor din stănga Nistrului. Mai bine de 500 de persoane vulnerabile au 
acces la servicii psiho-sociale, asistență medicală și consultații juridice gratuite.Circa 
100 de mii de locuitori de pe ambele maluri au acces liber și îmbunătățit la informație, 
dătorită susținerii a trei echipe mobile de jurnaliști.

În detrimentul permanentelor presiuni politice, din partea așa-zișilor guvernanți 
transnistreni, avu să declare L. Nicolaev, președintele organizației obștești ˮ Rodoliubețˮ, 
din Parcani , localitățile de pe malul stîng al Nistrului nutresc în suflet același sentiment 
de prietenie, patriotism, mîndrie și colaborare cu cei din partea dreaptă  a Nistrului, iar 
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copiii noștri se odihnesc în tabere comune cu cei din satele de pe malul drept al Nistru-
lui.

Cu contribuția directorului ONG-lui ˮRenaștereaˮ N.Grosu din Talmaza, continua 
firul discuției Ravil Șakirov, președintele organizației neguvernamentale ˮ Acvavitaˮ din 
Nezavertailovca, în localitatea noastră a fost implementat recent un faimos proiect de 
reconstrucție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare pe o distanță de 
circa 11 kilometri.

Întrucît discuțiile noastre de azi, țin, în principiu, de activitățile cultural-artistice ca o 
formă accesibilă de apropiere a oamenilor de pe ambele maluri, a accentuat V. Uța , șefa 
direcției cultură, tineret, sport, și turism, noi urmează să realizăm pe viitor activități de 
colaborare reciprocă în domeniul sportului, formațiilor artistice de amatori, meșterilor 
populari , deoarece atît unii, cît și alții, după cît se știe, avem o imensă bogăție spirituală 
ce urmeazăa a fi valorificată în numele locuitorilor ambelor maluri nistrene. Cetățenii 
sunt dornici de schimbul de valori cultural-artistice, de revenirea la normal a relațiilor 
interumane, iar seminciore ale încrederii, răsădite în inimile participanților la activitățile 
cultural-artistice, vor topi gheața articifială în relațiile populației de pe ambele maluri 
ale Nistrului.

Bucură și alt aspect pozitiv – proiectul a contribuit la renașterea colectivelor ar-
tistice, a ONG-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Cu suportul financiar al Uni-
unii Europene și PNUD, colectivele artistice, de la casa de cultură din satul Talmaza, 
au fost înzestrate cu haine naționale și echipament muzical necesar . Costul a 238 de 
unități de costume scenice pentru colectivele ˮMugurașiiˮ și ˮCraiiˮ se estimează la 270 
mii lei. Au fost create și condiții pentru păstrarea acestui patrimoniu cultural. Formația 
ˮAvantisˮ a fost dotată cu echipament muzical  de 4200 dolari.

Colinzile și urăturile  partenerilor de pe ambele maluri au fost un capitol aparte a 
proiectului, în imagine colindătorii de la casa de cultură din satul Popeasca, Ștefan-Vodă
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Proiectul a întrunit în cadrul prezentărilor artistice copii de pe ambele maluri

De fapt la Talmaza sunt obișnuiți cu atragerea și implementarea proiectelor ce țin de 
apă potabilă și canalizare, gazificare, renovarea unor clădiri de menire social-culturală. 
Implementarea în sat a proiectului în cauză e ceva nou, deoarece el are cu totul alte sco-
puri și obiective, contrar celor realizate anterior. Scopurile, cel general și cele locale, se 
trag din activitățile diplomației populare, desfășurate pe parcursul celor 25 de ani de la 
conflictul armat de pe Nistru.

Implementarea proiectului  a adus beneficii materiale satului Talmaza, casei de cul-
tură din localitate  care pot fi măsurați în bani, însă valoarea umană a acțiunilor între-
pinse la apropierea oamenilor de pe cele două maluri ale rîului Nistru, despărțiți cu 25 
de ani în urmă de politicienii de la guvernarea țării, e mai sus de orice preț. Acesta a 
fost impactul cel mai de preț asupra îmbunătățirii  relațiilor și comunicării între oamenii 
simpli de pe ambele maluri ale Nistrului. Timp de 9 luni colectivele artistice, de la ca-
sele de cultură din șapte sate de pe malul drept și patru de pe  cel stîng, au avut posibili-
tatea să facă schimb de experiență și să prezinte în comun programe artistice, în cadrul 
celor 18 activități, desfășurate în cadrul proiectului, iar oamenii celor mai numeroase 
localități, pe unde s-a ajuns cu prezentările,  au avut posibilitatea să comunice, să simtă 
atmosfera de încredere și buna vecinătate, să simtă că Moldova este o țară unică cu o 
cultură bogată și diversă.
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C a p i t o l u l   III

Cuvinte împotriva uitării  tragediei anului 1992

Mi se pare că am reușit să-mi realizez un gînd tăinuit de peste ani, să întind pe 
hărtie tot ce am reușit să răsfoiesc prin arhivele și amintirile personale. Am gustat din 
farmecul pătrunderii în tainele unor documente îngălbenite de vreme, pe care le păstrez 
de la primul parlament, deputat al cărui am fost, de la primăria satului Talmaza, unde la 
vremea aceea, timp de 13 ani am fost primar, desigur și din acei 20 de ani lucrați pe tărî-
mul sectorului asociativ, în ce privește activitățile de la anul ̓  92 a secolului  trecut  pînă 
în timpul de față pe cîmpul diplomației populare, în soluționarea conflictului nistrean. 
Am beneficiat și de sprijinul energic și conștiincios al colegilor de pe ambele maluri ale 
Nistrului.

Chiar de la începutul activităților din anul ̓ 92 în localitățile de pe ambele maluri , 
de la Tighina în vale pe Nistru, se simțea o nedumerire  profundă și neliniștită de cele 
ce se întîmplase în primăvara-vara anului 1992 aici la Nistru, la Tighina, unde locuitorii  
acestei regiuni a Republicii Moldova  trăiau în pace, în bunăvecinătate, dragoste, dacă 
vreți, în iubire și căsătorii mixte cu copii. Niciodată, după 50 de ani de la cel de al doilea 
război mondial, nimeni nu putea să se aștepte, să audă, să vadă și să sufere de la bubu-
iturile de tun, rachete și grenade, țăcănitul mitralierelor, pierderile de vieți omenești pe 
ambele maluri ale bătrînului Nistru. Muriseră bărbați și femei. Au murit și copii. Sute 
de oameni răniți și schinjiuiți .S-a înmulțit exparențial ura și blestemul. Blestemul celor 
care și-au pierdut copiii, frații, soții. Ura de frate... ce este cel mai strașnic și dureros, de 
nelecuit. Omorurile în masă, pe care le-au făcut străinii, se uită mai ușor, decît palma pe 
care ți-a tras-o fratele. Războiul de la acel an ̓ 92 de la sfîrșitul secolului XX a curmat 
pacea în această regiune a țărișoarei Moldova, atît de mică, dar noi n-am fost vrednici 

  Nu puțin se face în apropierea  celor două maluri, 
dar să trecem ne lovim de ˮSTOPˮ
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s-o ferim. Un păcat mare, de neiertat. La vremea ceea a anilor ̓ 90, nici nu ne dădusem 
seama care puteau să fie consecințele. S-a înrădăcinat neîncrederea și incertitudinea, s-a 
împărțit țara în două părți - cea de pe malul drept și cea de pe malul stîng, învinuindu-se 
una pe alta de cele săvîrșite.

Sunt dispus să cred că populația acestor două părți de țară au dreptul să știe acele 
adevăruri așa cum ele au fost în realitate la acea vreme. Ar fi un păcat să trec cu tăcerea 
despre aceea ce auzeam și vedeam pe fețele oamenilor din localitățile nistrene, umblînd  
prin ele. Dureros era să auzi vorbele, că s-a ajuns la aceea ca moldovenii să împuște 
în moldoveni. Se mai vorbea, că cînd gardiștii cazaci de la linia de front se retrăgeau 
noaptea  la odihnă, moldovenii de pe ambele părți, prin diferite semne opreau focurile 
de armă și se păstrau unii pe alții. In vara anului 1997, cu scopul organizării sărbătorii 
de la podul din Răscăieți, mă aflam în satul Chițcani, localitate de moldoveni, așezată 
pe malul drept al Nistrului, dar fiind sub jurisdicția Transnistriei, îmi trebuia să găsesc 
primăria satului pentru a avea o întâlnire cu conducerea acesteia. Mergând pe stradă, 
nu cunoșteam localitatea, îl întebai pe un bătrânel  care ședea la poartă pe un scăunel - 
unde se găsește primăria satului. Acesta, pe dată, parcă ar fi fost fript cu ceva, se ridică 
în picioare și cu o voce strigătoare de indignare , cu o vorbire de moldovan în limba 
rusă schimonosită îmi spuse: primării se numesc la voi în România, la noi în Moldova 
se numește selisovet. Învinuindu-mă, își prelungește vorba:..ați ucis o mulțime de lume 
și încă umblați pe pământurile noastre. A veni încă vremea și v-om arăta noi ce ați făcut. 
Un bătrân basarabean a spus ceea ce zăcea în el – ura și că vom fi răsplătiți, și că răul 
nu se uită. Găsisem eu sovietul sătesc, doar steagul este arborat pe sediul administrației 
de stat. Dar mă curmă gândul: cu ce eram eu de vină în fața acestui bătrânel, în fața oa-
menilor din Chițcani, care și ei își perduseră apropiații în acel război. El, acel bătrânel 
gârbovit, nu știa cine-s eu și cu care misiune venisem în Chițcani. Însă el, prin întreba-
rea mea, a înțeles că sunt un străin pentru el, pentru satul lui. Găsindu-l pe președintele 
sovietului sătesc la serviciu i-am povestit de dialogul cu bătrânelul, la ce dânsul îmi 
spuse, că asta-i situația cu majoritatea populației din sat, îi este frică să vorbească în sat 
la această temă, fiindcă și dânsul, familia lui a pătimit.

Enigma acelui război nu va fi ușor discifrată, cum nu vor fi clarificate multe acțiuni  
de la anii 1989-1990, chiar 91 și 92, care au provocat conflictul armat. Mai sunt multe 
adevăruri nescoase la suprafața cunoștințelor populației, care pot schimba justificarea 
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politicii guvernamentale în soluționarea conflictului de pe malurile rîului Nistru. Nu se 
poate ca  conflictul armat de pe Nistru, de altfel ca și alte războaie, să nu aibă părinții 
săi. Cine ei sunt? Numai adevărul poate da un răspuns  corect. Îmi dau bine seama că 
cele numai ce citite de dumneata, dragă cititorule, pot aduce unora supărăciunea, căci 
aceasta deseori este consecința adevărului, dar să se știe și un alt adevăr,că fiecare om 
are dreptul de a gîndi și de a scrie ceea ce gîndește, drept garantat de constituție. Dar, și 
un dar de la Dumnezeu. 

Să privim cu ochii deschiși la realitatea vremii de la ̓ 90 încoace.  O spun fără 
ocolișuri, așa cum au fost și le vedeam. Din primii ani, din cauza supărăciunii,  nu s-a 
reușit să se așeze părțile conflictului la masa de negocieri fără intermediari, experți, 
consultanți etc, să pună în discuție cauzele adevărate , dacă nu au fost capabili să nu 
le admită, a conflictului , cine-s vinoveții și ce ar  trebui de făcut pentru binele țării, 
populației ei. Se întîmplă în viața omului cînd din neatenție izbucnește un foc și dacă 
pe el nu se aruncă careva vreascuri , nu suflă nimeni, el se stînge repede. La noi, chiar 
din primele zile, 2 martie 1992, cînd începuse să curgă sînge și de o parte și de alta a 
rîului Nistru, atunci cînd tot la 2 martie 1992 Moldova urma să fie primită în ONU, 
Președintele M. Snegur era deja la New-York, politicienii, mass-media din toate părțile 
turnau la focul deja aprins totul ce ardea pentru a insufla ura și supărarea părților impli-
cate în acel foc armat. Nu, după oprirea focului s-a purces la formarea diferitor formate 
din cifrele aritmeticii elementare,  cu observatori de toate orientațiile și cu gusturi politi-
ce, care toți din ei, fie de est sau de vest, ori de peste ocean, au interesele lor geopolitice  
căutînd să obțină un profit, inclusiv teritorial.  

Dealtfel dindată ar fi fost soluționată  problema conflictului. Este adevărată  zicala 
din popor, și aici este locul ei , că cu mai multe moașe noul născut rămîne cu buricul 
netăiat. Așa și cu țara Moldova, a rămas neîntregită, fiind împinsă spre federalizare. Din 
primele luni , din primii ani de la oprirea acțiunilor armate, nu s-au  pus în capul mesei 
negocierile -–unul la unul, fără acei martori, care stau cu gurile cascate să le cadă ceva 
. Doar cum de înțeles, că atunci,  cînd focul conflictului ardea la Cocieri, Doroțcaia, 
la Tighina, atunci cînd  ˮpoliticieniiˮ chemau  la vărsare de sînge, s-au găsit oameni 
nefricoși, oameni  de bărbăție demnă în persoana conducătorilor de raioane, deputați ai 
Parlamentului din Moldova și celorlalte două  niveluri , conducători ai structurilor raio-
nale Slobozeia  și Ștefană-Vodă, întrunindu-se la o masă de negociere, făcînd apel către 
populație,  au reușit să obțină înțelegeri concrete și realizabile pentru a nu scăpa focul 
războiului de la Tighina pe Nistru în jos. Aceasta, pentru guvernanți, ar fi fost  posibi-
litatea cea mai reală și potrivită  de a se atinge rezultate pozitive.  În primii ani de după  
război era cu totul altă situație  în regiune. Se putea de umblat în lung și-n lat prin toată 
regiunea transnistreană – fără frontiere, securitate, posturi vamale. 

Mașina de stat transnistreană nu era definitizată și la pîrghiile statale principale din 
regiune se găseau persoane autohtone, cum se spune ai tăi, cu care se lucrase toți împre-
ună cu cei de pe malul drept în organele de stat și cele de partid în Republica Moldova  
pînă la anii  ̓ 90, cei care au crescut și s-au format în acelaș marinad, fiind și ei mem-
bri ai Comitetului Central al partidului comunist și deputați  ai Sovietului Suprem din 
RSSM,  deputații acelui prim parlament din Moldova, aleși de același popor. Lucruri 
de necrezut și de neiertat.  Populația, fiind înspăimîntată de focul războiului, cu mari 
speranțe  aștepta cu brațele întinse pe salvatori. Dar ei la vremea aceea  de trebuință  
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n-au venit. N-au venit nici mai tîrziu, spe-
riindu-se și ei de acel măcel sîngeros și nu 
se așteptaseră la acele consecințe, inclusiv 
răspunderea în fața adevărului. N-au venit, 
fiind  cu speranța că cu vremea ce-a trece, 
multe lucruri se vor uita, iar supărăciunea 
se va calma. Atunci, ca și acum, nu s-a 
vrut. Vremea, pe măsură ce trecea, lucra 
nu în folosul așteptărilor oamenilor de pe 
ambele maluri, ea a jucat un rol negativ ce-
lor ce doresc reîntregirea țării, celor, care 
prin diferite activități, tind spre o viață în 
pace, fără înfricoșare și ură, cu garanții în 
multiplele drepturi omenești, nu le spun 
constituționale, fiindcă acele constituții de 
pe dreapta și de pe stînga sunt tratate după 
interesele clasei politice dominante.

Acum populația din Transnistria s-a 
deprins să trăiască separat de Moldova, 
dar și cea din Moldova s-a obișnuit cu 
gîndul că Transnistriea este un ținut străin 
și ca să treci pe acolo, peste Nistru, tre-

buie să respecți și să îndeplinești toate procedurile unui stat străin,  și se poate viețui 
și fără acea regiune. Interesul populației de pe malul drept pentru readucerea sub as-
cultarea Chișinăului a regiunii transnistrene este scăzut, fapt demonstrat de absența 
manifestațiilor publice în soluționarea  revenirii Transnistriei în componența Republicii 
Moldova.  La Chișinău s-a ieșit în stradă pentru limba română, istoria românilor, drep-
turi sociale, salarii, pensii și altele, dar n-au  existat manifestații semnificative dedicate 
necesității recîștigării celor cinci raioane de est. 

Fie cum n-ar fi diplomația – oficială sau populară, ori publică , însă vorbele în ea se 
spun cîntărite, la vremea potrivită  și la locul lor. În politica  moldovenească , fie de pe 
malul drept, s-au stîng , unii politicieni imbecili declară cîte o trăsnaie, iar alții de felul 
lor o primesc ca monedă curată și de la aceasta se pornește politica cea mare. Am să 
aduc cîteva argumente .

Omul politic Andrei Vartic, unul din inițiatorii creării Mișcării Democratice din 
Moldova  la acest capitol spunea:

  ˮ ...Alexandru Moșanu, fostul speaker al Parlamentului Moldovei , declară ˮ sincerˮ, 
fiind în vizită  în  Turcia, că unirea cu Romănia e inevitabilă. A spus-o omul sincer – ce 
vreți...1) Dar imediat radioul de la Tiraspol relua știrea asta a agențiilor internaționale 
că moldovenii din Transnistria se înscriu cu miile în garda lui Smirnov. Și cer năprasnic 
independența regiuni. Ei nu vor unire cu Româniaˮ. De-facto, aceasta a și fost influiența 
sporită la referendumul organizat la vremea aceea în Transnistria.

 Tot atunci, către ziua de 2 martie 1992 activa ˮseriosˮ Consiliul Unirii, organism 
politic format din deputați de la București și Chișinău, care cu vreme a dispărut. Or, 
1 Andrei Vartic, Snegur, Chișinău, 1996, pag.41

ˮ...unde să plecăm? Poate cei tineri vor să 
plece, noi nu, rămînem în regiuneˮ



C u r c u b e u l  p e s t e  N i s t r u 73

acel Consiliu a fost format numai pentru ai ațîța pe sărmanii moldoveni din Transnistria 
împotriva moldovenilor dintre Nistru și Prut. În aceeași vreme, la 28 martie 1992 Parla-
mentul României declara, iar gazetele din Moldova dădeau  publicității ˮ...Basarabia nu 
aparține nimănui, fiindcă a fost și este a poporului român...ˮ. Pardon! Dar Transnistria? 
Da Bugeacul? Da Cetatea Albă, Izmailul, Chilia? Cui aparțin și cui le rămîn?2) Aceasta 
a fost atunci, însă ele se pronunță necontenit și acum. Toată vremea pe posturile  televi-
ziunii moldovenești, direct și fără ocolire,ˮpoliticieniiˮ, după caz la  caz spun, că Trans-
nistria este o piedică în soluționarea  ˮuniriiˮ.  O simplă declarație, dar poate aprinde 
un foc mare.

Răspuns la această întrebare o gasim într-un episod din actiunile parlamentare ce 
a avut loc la vremea aceea. Comisia parlamentară pentru relații externe formează o 
delegație în frunte cu deputatul P. Munteanu, cine, din numele Parlamentului, este în-
dreptat la Kiev pentru a consulta problema de un schimb teritorial cu Ucraina: Moldova 
cedeaza Ucrainei raioanele de pe malul sting ( teritoriul fostei RASSM) pentru teritori-
ile Basarabiei de Sud aflate în componența Ucrainei. Desigur, parlamentarii moldoveni 
s-au întors rușinați de lipsa competenței în treburile diplomației de stat. Încă atunci, prin 
mințile unora din Parlament, se străvedea tendința de a conviețui fără Transnistria.

De menționat faptul că de la vremea semnării de către Peședinții Republicii Mol-
dova M. Snegur și cel al Federației Ruse B.Elțin a Covenției cu privire la principiile re-
glementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova din 21 
iulie 1992, pînă la 1 martie 2014 au fost adoptate și semnate de către partea moldavă și 
cea transnistreană 139 de documente cu character de reglementare a relațiilor între cele 
două părți ce țin de problemele social-economice, cele de drept și umanitare, politice și 
securitate. Analizîndu-le pe toate îți faci concluzia că cu adevărat există două subiec-
te statale: Republica Moldova și Transnistria cu semnăturile respective a structurilor 
statale, inclusiv, a președinților ambelor părți. Trage atenție două documente destul de 
importante: Primul este Memorandumul privind bazele de normalizare a relațiilor dintre 
Republica Moldova și Transnistria din 8 august 1997 semnat de Președintele Republicii 
Moldova, cel din Transnistria, celor ai Federației Ruse și Ucrainei. Cel de al doilea cu 
aceleași semnături celor 4 figuri de vîrf, în ziua de 08 august 1996, în care se vorbește că 
Transnistria va adopta Constituția sa, legile și actele normative, simbolica proprie (dra-
pelul, stema, imnul), limbele oficial vorbite – moldovenească, ucraineană și cea rusă și 
că Transnistria are dreptul de sinestătător să iasă în relațiile internaționale pe mare parte 
de problem. Reesă că țara Moldova este federalizată de la vremurile acelea. Dece mai 
învîrtim mîța de coadă? 

La un atelier de lucru pe marginea unui proiect la tema consolidarii măsurilor de 
promovare a încrederei, dorind să aflu de la colegii de platformă, care este efectul 
activităților noastre comune pe ambele maluri, am insistat să audiem, care este atitundi-
nea  populației de acolo din localități în afara proiectelor, după implementarea acestora.

2 Andrei Vartic, Snegur, Chișinău, 1996, pag 53
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Ce vorbesc oamenii de la sate între ei , în mijlocul familiei, în public după ce noi 
realizatorii ne ducem de la ei, ori au cel puțin satisfacerea că s-a rezolvat o problemă 
concretă socială, economică, de mediu. Și numai! Am vrut să aud, dacă se adaugă o 
careva petricică la construcția casei noastre comune, distrusă de războiul de pe Nistru, 
după numeroasele și multiplele noastre activități. Fiind un martor conștient al timpului,  
îmi imaginam care este realitatea pe linia de front și în spatele lui îndepărtat la vremea 
aceea, și după  mai multă vreme trecută, în timpul căreia s-au produs schimbări semi-
nificative spre bine în toate domeniile de viață. Spre mîhnire răspunsul unora din cei 
prezenți, alții se mărginiseră cu tăcerea, a fost, că pe ei aceasta nu-i privește și situația 
din țară, în localitatea unde ei locuesc, nu de ei depinde. Politicienii își fac treaba lor. 
Oare să fie acesta adevărul care predomină în populația de pe ambele maluri? Dar, ce 
facem cu acele pîrghii pe care le putem folosi în interesul creării podurilor de încredere 
peste Nistru? Să zicem, alegerile. Cum n-ar fi 200 și ceva de mii de alegători din Trans-
nistria, cu participarea lor la alegeri, cele parlamentare și prezidențiale, cu adevărat pot 
schimba situația politică , inclusiv rezolvarea definitivă și în plină așteptare a populației 
de pe ambele maluri a problemei nistrene. Această situație s-a demonstrat la alegerile 
prezidențiale în toamna anului 2016 în Moldova. Cum a fost de așteptat am pus și a 
doua întrebare, atunci cine suntem noi - ONG-urile, societatea civilă, sectorul asociativ, 
numițe-le cum vreți?

 Cu care scopuri  tălmăcim acele proiecte, le apărăm, ne  mîhnim cînd ele nu se 
admit, iar  cele reușite   sunt  finanțate de   Programul UE-PNUD în Moldova  prin Pro-
gamul ˮSisținerea Măsurilor de Promovare a Încrederiiˮ și, de noi, fiind implementate. 
Care ne este efectul scopului general al Programului, al proiectelor noastre?  Îndoielile  
mele se bizuie  pe situația stăpînitoare între părți. Mașina de stat de acolo este dură , 
oamenii simt o urmărire . Se străduie ca mai puțin să-și evidențieze legăturile reciproce 
cu malul drept, ce se vede prin preîntîmpinările făcute de ei, că, la trecerea ˮfrontiereiˮ 
să nu se numească la cine se duc, în care scopuri și altele. În rezultat, populația de peste 
Nistru este înfricoșată și se ferește de orice dialog deschis cu semenii ei de pe malul 
drept  -ˮ... mai bine să se ferească de păcateˮ. Aceasta se simțea și la nivelul celor din 
vîrful piramidei  de acolo.

În activitățile de la început de cale a diplomației populare, în scopul de a le lărgi în 
spațiu și în participanți, se prevăzuseră, cum se menționase anterior, niște ateliere de 
lucru cu căpeteniile administrației publice locale din localitățile nistrene  de pe ambele 
maluri la tema ˮArta și știința conducerii în administrația publică localăˮ, pentru că 
se cerea coordonarea acțiunii cu conducerea de vîrf a regiunii. Se obținuse audiere la 
preșsdintele Sovietului Suprem al regiunii Grigore Maracuța. La început  de dialog cu 
el, dînsul a invitat pe doi adjuncți de ai săi ca să fie martori oculari la cele ce s-a vorbi la 
masa de dialog, adăugînd ca nu cumva să se bănuiască, ș-apoi să-i lege etichetă la gît, că 
el, Grigore Maracuța , duce după culise tratative cu partea din Basarabia. Cum se spune, 
paza bună trece primejdia rea.

În cadrul implementării proiectului ˮActivitățile cultural-artistice – o formă ac-
cesibilă de apropiere a oamenilorˮ, în centrul raional Ștefan-Vodă,  se planificase o 
manifestație mare în cadrul sărbătorii naționale Ziua Vinului ˮ Așa-s toamnele–n Ștefan-
Vodăˮ, cu participarea celor 24 de localități din raion. După cum se prevedea de scopul 
general al proiectului, se cerea participarea colectivelor artistice  și a partenerilor din 
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localitățile de pe malul stîng  pentru ce din timp, oficial coordonată, de către autor și 
vicepreședintele raionului, s-a făcut o vizită de invitație la conducerea raionului vecin 
de peste Nistru, Slobozeia,  pentru a invita  la sărbătoare conducerea raionului,  însoțiți 
de conducătorii localităților, partenere a mai multor proiecte  implementate în acele 
localități, și a colectivelor artistice de la casele de cultură respective. Dialogul a fost la 
un nivel destul de diplomatic și redus sau cum se spune în popor, uscat ˮDaˮ, ˮNuˮ, ˮDa 
takˮ, deși toți erau moldoveni, se vorbea în limba  rusă. La invitația de a participa la 
sărbătoare împreună cu conducătorii  localităților  partenere , răspunsul a fost, că toate 
aceste jocuri sunt o politică,  mai adăugănd, că n-o să fie nici o piedică ca conducătorii 
localităților partenere, deși  aceștea oficial au fost ivitați, n-o să fie. Cu regret, la sărbă-
toare n-a fost nicio persoană din partea locului. Mai tîrziu dispuneam de o informație, 
că conducătorii localităților partenere, în aceeași zi,  primiseră preîntîmpinare de a nu 
participa la manifestațiile ˮpoliticeˮ de la Ștefan-Vodă. Ieșind de la  peședinte, în anti-
cameră se găseau doi bărbați solizi,  de care, pe neobservate,  am fost urmăriți pe unde 
ne mai ducem cu invitațiile. Aceștea erau doi colaboratori de la securitatea de  ˮstatˮ, 
findcă îi găsisem și în altă anticameră la un vechi prieten, deputat în primul Parlament 
al Moldovei, persoană din structurile statale de acolo pe care îl vizitasem după multă 
vreme de despărțire, dar și îl invitasem și pe el la sărbătoare. Desigur, nici el n-a fost la 
sărbătoare.

În septembrie 2017 ex-vice prim-ministrul pentru Reintegrare a țării a avut o în-
trevedere cu un grup de experți internaționali din Marea Britanie și Olanda, interesați 
de conflictele înghețate din Europa de Est și, eventual, în promovarea unor proiecte 
comune menite să apropie populația de pe ambele maluri ale Nistrului. În cadrul între-
vederii a fost făcut un schimb de opinii referitoare implementării unor proiecte comune 
în domeniul consolidării măsurilor de încredere în contextul reglementării conflictului 
transnistrean. Părțile au discutat și posibilitatea unei implicări mai active a ONG-urilor 
de profil de pe ambele maluri, precum atragerea exponenților societății civile, intru 
impulsionarea  procesului de reglementare. În aceeași vreme, Guvernul Republicii Mol-
dova  adoptă Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, în care, la capitolul 
Reîntregirea Țării și consolidarea statului, se stipulează  într-o formă redusă următoarea 

frază:- instituirea unei platforme 
comune de dialog între instituțiile  
mass-mediei și între reprezentanții 
societății civile de pe ambele ma-
luri ale Nistrului. Și atît, privind 
rolul și realizările  societății civile 
în această importantă  problemă a 
statului Republica Moldova. Fapt, 
care vorbește despre multe lucruri.

Și iarăși mă întorc la gîndul, 
că pe ambele maluri, prin diverse  
proiecte,  se desfășoară numeroa-
se activități - construim apeducte, 

canalizații, școli, spitale, grădinițe, concerte prezentăm, ne ospătăm înpreună la mese 
bogate, ne luăm rămas bun unii de la alții în cadrul cărora   populația de pe ambele ma-

Peste 26 de ani de la conflict s-a reușit să se deschidă 
podul peste Nistri la Gura-Bîcului
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luri participă activ, nefăcînd  careva bănuieli, că cîndva a fost acel conflict.  Însă  mă las 
pradă gîndului, că astfel de realizări fac și oamenii noștri de pe aceleași două maluri în 
țările din Europa, în Rusia, Turcia, în alte țări.  După  o vreme orecare, terminîndu-se 
acele activități, pleacă toți pe la casele lor, separate de cele două  maluri – Moldova și 
Transnistria, le numesc așa cum ne-am obișnuit, inclusiv guvernanții, să le numim, de 
parcă cu adevărat ar fi două state separate. Nemților le spunem că ei sunt din Germania 
nu din landul Bavaria, ori din Saxonia, sau elvețienilor le spunem că ei sunt din Elveția, 
nu din un careva canton, fie Aargon, Jura, Lucerna, sau Iri. Și fluviul Dunărea întretaie 
zece țări europene și patru capitale ale acestora, dar nu le spunem nici la o parte din ele 
- partea Transdunăreană. 

Aici în Moldova noi înșine ne-am dus după moravurile politicienilor să ne numim 
separat, la orice întrunire de orice nivel ne numim de unde suntem – din Moldova, sau 
din Transnistria, de parcă la înfățișare am avea careva semne sau suntem impuși de ci-
neva, care ne stă la spate astfel să ne numim. Nici un  locuitor din Moldova n-ar spune 
că el e transnistrean precum și cel din Transnistria nu spune că el este din Moldova. 
Aceasta este realitatea dezmembrării țării. Fiind acei oameni, care se întorc de la muncă 
din străinătate, o componentă  reală a celei părți de țară, venind  acolo, ei se includ în 
activitățile societății de acolo desfășurate de oficiali, fie sărbătorile independenței și 
pentru  unii și pentru alții, manifestațiile unioniste unii cu estul, alții cu vestul , parti-
cipă la alegerile separate și referendumuri după interesele guvernanților, se înfruntă cu 
sărăcia și acolo, și aici, unde la conducere se găsește oligarhia hapsînă. Acolo s-a înră-
dăcinat aspirația de statalitate, de a fi recunoscută de comunitatea internațională, aici se 
îmbîcșesc prin vorbe și fapte mințile populației, că colacul salvării este ˮ unireaˮ. Încă pe 
vremea conflictului din ̓ 92  gazeta rusă ˮ Izvestjaˮ scria despre ˮ sindromul românizăriiˮ, 
de care se tem ca de dracu moldovenii din Transnistria. Poate de aceea, în perioada rebe-
liunii anticonstituționale din 1990-1992, populația moldovenească din Transnistria, dar 
ea face 30%  din populația celor cinci raioane de est și ea constituie un avantaj sporit 
pentru Chișinău, nu a protestat în masă contra separatiștilor din Tiraspol. Excepție fac 
cîteva localități din stînga Nistrului, în care cetățenii au luptat ca să-și apere dreptul de 
a se afla în componența Republicii Moldova. Dacă ar fi luptat toate localitățile, atunci 
raportul de forțe ar fi fost altul. Așa zișii ˮpoliticieniˮ de la Chișinău parcă trăiesc pe 
lună. Ei nu văd realitatea demografică din țară , să lase în pace acest conglomerat unic 
de oameni, care este Republica Moldova, o țară cu moldoveni sau români, ziceți-le cum 
vreți, cu găgăuzi, bulgari, ruși, ucraineni, evrei și alte etnii, care vor duce tot greul . Așa 
cum l-au mai dus. Și nu s-au speriat de asta și nici nu s-au ucis înșine pe ei. Ei au trăit 
toată viața coastă în coastă și nu s-au sfădit. Cine este acel care le-a dat arme și le-a 
ordonat să se ucidă între ei? 

 Politicienii contemporani, care ies la discuții televizate și se dau ˮatotștiutoriiˮ 
își formează viziunea din documentele oficiale date publicității și din cele auzite, din 
materialele acumulate din mediul înconjurător, dîndu-se cu părerile . Este greu de spus, 
că ceea ce ei vorbesc este tot adevărul, fiindcă o istorie sau niște dezbateri la televizor  
adevărate  și corecte nu pot fi, deoarece o mulțime de documente importante se dau 
sub semnul ˮstrict secretˮ și se dau în arhive sub zeci de lacăte și nimeni nu are acces 
la ele pentru o perioadă destul de lungă. Ceea ce vorbesc și scriu istoricii și politicienii 
sunt interesele și în apărarea clasei de guvernare căreia îi slujesc. La capitolul de răz-
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boi - după gustul învingătorilor să-și arate dreptatea și măiestria   și acelor care au avut 
să fie învinși, pentru îndreptățire în fața poporului său. Mulți politicieni, da și cei care 
se avansează să descrie o istorie a  unui eveniment, să spunem și în cazul conflictului 
de pe Nistru, cedează presiunii existente de puterea politică dominantă, de interesele 
stăpînilor.Toate aceste neadevăruri se încep a le interpela din cauza limitării accesului la 
documentele- cheie, la relatările   adevăraților istorici sau interzicere totală pe o perioa-
dă de 50-70 de ani. De aici se începe minciuna și înșelăciunea, iar poporul îi ascultă, ba 
pe unii, ba pe alții și rămîne dizamăgit cu necazurile lui.

 Și acum îmi sună prin urechi cele auzite din mulțimea cea mare de lume de pe 
piața din fața clădirii guvernamentale din Tiraspol din iunie 1992, cînd ne dusesem la 
negocieri cu liderii de acolo, unde printre toate blestemurile pronunțate în limba rusă, 
se auzeau voci de moldoveni: ˮNu vă dați provocărilor,  fraților! Nu împușcați în noi! 
Opriți-vă, fraților! 

Lucrul cel mai sfînt ne este de stîrpit ura cea de la război, ca ea să nu dospească 
genetic în noi, fiindcă ea poate aduce și alte nenorociri. Aici este locul de menționat o 
concluzie  ce pare destul de importantă pentru toate vremurile. Duc vorba, că este cel 
mai important să conștietizăm potențialul pericol al ambițiilor unor lideri care, vrînd să 
rămînă în ˮvîrful piramideiˮ sau în istorie, pot recurge la măsuri capabile să ne ducă la 
acel conflict armat și la un război civil.
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ÎNCHEIERE

Rîul Nistru, prin plioscăitul apei sale,  ne povestește despre soarta populației de pe am-
bele maluri, în care el nu odată în istoria sa  a devenit zid și hotar între frați cu aceeași istorie, 
aceeași doină, aceleași bucurii și...lacrimi. La fiecare etapă istorică din popor apăreau bala-
de, legende și cîntece, în care se povestește și  se cîntă viața moldoveanului - ˮNistrule, pe 
apa taˮ, ˮNistrule, cu apa receˮ, ˮNistrule, pe malul tăuˮ, ˮLa Nistru, la mărgioarăˮ și altele. 
Cîntau bătrînii, cîntau fetele și flăcăii. Prin ele ei își exprimau greutățile și povara vieții, 
dragostea și mîhnirea, dorul de mamă și de țară.

De-i malul drept, de-i malul stîng,/Aceeași doină sună,/În nopți adînci și linește,/Acelaș 
clar de lună. 

Cănd începusem a pune  pe hîrtie acea istorisire după anul ̓ 92, m-am gîndit mult cum ar 
fi mai potrivit s-o numesc. Ținîndu-mă de scopul general al activităților din această perioadă 
de înjumătățire a țării, mă mărginisem să-i dau titlul de ˮPoduri  nistreneˮ. Adică poduri 
peste o apă, care ne fac legătură cu cealaltă parte a apei, în cazul nostru – pod peste Nistru 
în Transnistria și invers, în Moldova. Trecem acolo, sau venim aici, să stabilim relații de 
bunăvecinătate, de frăție și prietenie cu vecinii. Așa a fost și este și acuma. De ce spunem că 
creăm poduri de încredere peste Nistru ? Poduri sunt peste Prut, peste Dunăre , Odra, Visla. 
Deci, de care poduri ne imaginăm...poduri de încredere, de vecinătate bună. Înseamnă că 
tot ce se face, și facem să trăim mai bine, în frăție, dar nicidecum  nu de a întregi țara. Am 
reușit să facem tot spre bine, dar rămînem pe ambele maluri în diferite state, inclusiv cu po-
durile, pe care le-am făcut. Spre aceste poduri de încredere peste Nistru ne orientează toate 
proiectele ce țin de Programul UE-PNUD ˮSusținerea Măsurilor de Promovare a Încrederiiˮ 
de la anul 2009. S-a făcut mult în această direcție pe ambele maluri ale rîului Nistru, în do-
meniile afacerilor, sănătății, infrastructurii sociale, cultură,  turism, centre informaționale  și 
cele educaționale, activități ce țin de export și import, cercetări în diverse domenii, inovații, 
expediții arheologice, istorice, ecologice și multe altele, pe amîndouă maluri. Sute de mii de 
oameni, de pe ambele părți ale rîului Nistru, beneficiază de rezultatul acelor activități, rea-
lizate în acei ani de la 2000. UE face tot posibilul pentru a susține platformele de cooperare 
comună ale reprezentanților autorităților locale și societatea civilă de pe cele două maluri ale 
rîului Nistru. Acest ajutor este unul impotant. El a permis să îmbunătățească viața  la nivelul 
capacităților. Se crează interacțiunea dintre comunitățile ambelor maluri ale rîului Nistru 
la organizarea  de evenimente comune, la acțiuni comune interacționale dintre societatea 
civilă, care într-un final contribuie  masiv la lichidarea consecințelor lipsei de comunicare. 

Cu toate cele realizate, și cu acel Program al UE, fiind el totalmente implementat, 
rămînem la Nistru la mărgioară cu două structuri statale Moldova și Transnistria. Poduri 
de încredere le facem la Prut, la Nistru, așa cum s-ar cuveni, ca să redobîndim încrederea 
și bunavecinătate de odinioră. Oare să ne fie aceasta îndeajuns pentru a reîntregi țara? Cred 
că nu. În bunavecinătate și cu încredere trăiesc poparele din toate țările vecine între ele. 
Reîntregirea teritorială a țării trebuie să devină – Ideea națională a statului  Republica 
Moldova. Interesele geopolitice ale țării trebuie să reiese din interesele naționale, dar nu 
din acele care i se impun din programele politice de la est, vest și de peste ocean. Principiile 
fundamentale ale ideei naționale trebuie să devină oprirea amestecului străin în treburile 
statului, reîntregirea țării să devină dolianțele  și năzuința sfîntă a întregului popor moldo-
venesc, care locuiește pe acest ținut, dorința populației de pe ambele maluri ale rîului Nistru 
de a reîntregi țara.
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Reîntregirea statului Germania în anul 1989 nu s-a petrecut dătorită căderii zidului de la 
Berlin. Aceasta a fost numai o salvă, să spunem ca acea de la ˮAuroraˮ în octombrie 1917. 
Cauza principală a fost ideea națională a nemților și prezența, în fruntea națiunii, a liderului 
Helmut Kohl, care a avut capacitatea și a putut să-i convingă  pe acei, care se împotriveau 
reîntregirii Germaniei - Anglia, Franța și alții. Avem noi aceste pietre de temelie și liderul, 
care ar putea să așeze bine aceste pietre la construcția statului Moldova?

 Cu siguranțîă că le avem, dar ele nu sunt așezate la locul lor în temelia statalității . Ele 
se găsesc ca la o casă zidită pe nisip. ˮA dat  ploaia , au venit șuvoaele, au suflat vînturile 
în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare ˮ(Evanghelia după Matei cap.7,8, 
Noul Testament, Stokholm 1990, pag 19). Așa și țara noastră,  Moldova,  poate fi suprimată 
nu de careva vrăjmași din exterior. Ea poate să dispară ca stat din lipsa ideei naționale. În 
această stare periculoasă se găsește țara la etapa actuală, semnalele căreia se aud tot mai des 
și cu voci tot mai tari și mai îndreznețe.

În ultima vreme  au fost atinse cîteva înțelegeri cu administrașia de la Tiraspol. Prin-
tre ele este problema școlilor de pe malul stîng, dar se găsesc sub jurisdicția Ministerului 
respectiv de la Chișinău, problema folosirii de către fermieri a pămînturilor agricole, aflate 
pe teritoriul transnistrean, recunoașterea diplomelor absolvenților universității din Tiraspol, 
restabilirea legăturii telefonice de odinioară, deschiderea podului peste Nistru la Gura-Bî-
cului, ușurarea, mai drept spus, simplificarea oformării actelor de stare civilă, ce țin de că-
sătorie, devorț, deces și altele pentru cetățenii din regiunea transnistreană. Aceste înțelegeri 
le putem privi ca niște pași concreți spre succesul în procesele de reîntregire a țării. Însă ele 
sunt departe de apropierea alipirii Transnistriei la Moldova și sunt nu altceva decăt niște pași 
pragmatici pentru îmbunătățirea vieții oamenilor din regiune. Și aici se strecoară o speculă 
a politicienilor de pe ambele maluri ca să arate populației, structurilor internaționale – iată, 
noi ne ocupăm cu problema conflictului de pe Nistru, și, să facă declarații pentru intremedi-
ari la următoarea rundă de negocieri, precum, că s-au făcut pași concreți la depășirea dife-
rendului de pe Nistru. Acestea sunt adevărurile realității, fiindcă reîntregirea țării se găsește 
pe linia moartă.

Și, iarăși, am ajuns la faptul numit mai sus. S-a deschis podul de trecere peste Nistru  
a ambelor părți ale țării, reparația căruia a durat 26 de ani . Dar, acolo peste Nistru, cînd îl 
vom trece, ca și la celelalte treceri, ne lovim de ˮfrontiereˮ, cu grăniceri, vamești, securiști 
și servicii de migrație. Este oare aceasta o întregire teritorială  a Republicii Moldova? Nici-
decum nu. 

Autorul tinde, ca prin cele relatate în această carte, nu prea mare, să contribuie la în-
tregirea țării Republica Moldova, cum teritorial atît și uman. Sunt convins că vom reuși, 
fiindcă suntem nu numai vecini pe care ne disparte rîul Nistru, dar suntem frați și surori, 
părinți și copii. Ne este astăzi greu, însă să nu trăim numai cu ziua de azi, dar să ne gîndim 
și să activăm și pentru ziua de mîine, de poimîine, pentru viitorul generației tinere, care vine 
după noi. Cartea este binevenită pentru tinerii de astăzi, pentru acei care s-au născut după 
anul 1992 și au crescut într-o țară despărțită. Nu întîmplător prin căteva ilustrații în anexe 
le consacrez generației tinere, unde copiii de pe ambele maluri ale rîului Nistru se întrunesc 
în activitățile numeroase, desfășurate pe ambele maluri, își petrec vacanțele de vară înpre-
ună, participă la diverse marotoane naționale și internaționale. În sensul acestor activități 
aduc denumirea cărții ˮCURCUBEUL PESTE NISTRUˮ. Fiind cel mai frumos fenomen 
din atmosferă,  ce a impresionat omenirea din toate timpurile, el este considerat un ˮsemn 
cerescˮ, care aduce binele, pacea și prosperitatea. Sunt convins, că acțiunele noastre comune 
vor apropia și mai mult clipele, cînd bătrînul Nistru nu ne va desparte, ci ne va apropia tot 
mai mult, așa cum a fost pe veacuri.
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Din activitățile de viață a autorului

NUMELE ŞI PRENUMELE Nicolae Grosu
DATA NAŞTERII 19 decembrie 2038
LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL Asociația Obștească ˮRenaștereaˮ
FUNCȚIA Președinte
ADRESA 4238, s. Talmaza, str.27 August nr. 88, rn Ștefan- 

Vodă
TELEFON +373(0242)41 425, FAX. 41 425, 

Email: nicolagros@rambler.ru
ACTIVITĂȚI:
1953-1956 Socotitor, brigada pomicolă,colhozul ˮMiciurinˮ, 

s.Talmaza
1956-1957 Student, Colegiul cooperatist și comerț
1957-1960 Serviciul militar, Armata Sovietică
1960-1965 Student, facultatea de economie,  Institutul 

Politehnic, orașul Chișinău
1965-1974 Economist, economist-șef, colhozul ˮMiciurinˮ, 

s.Talmaza
1974-1978 Președinte, colhozul ˮMiciurinˮ, s.Talmaza
1978-1980 Economist-șef, colhozul ˮMiciurinˮ
1980-1990 Secretar, organizația de partid, colhozul 

ˮMiciurinˮ s.Talmaza
1990-2003 Primar,s. Talmaza, r-n Ștefan-Vodă
1997- vremea actuală Președinte, A.O. ˮRenaștereaˮ, s.Talmaza
ALTE  ACTIVITĂȚI
1990-1994 Deputat, Parlament, Republica Moldova
1992-2000 Președinte “O.O. ˮMasa rotundăˮ, diplomație 

populară în localitățile din Zona de Securitate de 
pe ambele maluri ale r. Nistru de la Tighina în jos

1997-2000 Comitetul pe problemele de conflicte, membru, 
participare la trainingurile și conferințele 
internaționale pe problemele conflictului de pe 
Nistru (Albena, Belfast, Slovacia, Chișinău)

1994-2003 Președinte al Adunării Generale, membru al 
comitetului executiv, Asociația Primarilor și 
Comunităților din RM

1999- vremea actuală Expert, consultant în proiectul ˮConservarea 
Biodiversității în Ecosistemul Nistru Inferiorˮ, 
proiectul fondarea parcului national, S.E. Biotica

2000-2004 Membru-delegat, Congresul Autorităților Publice 
Locale și Regionale la Consiliul Europei, 
Strasbourg, membru Comitetul pentru Dezvoltarea 
Durabilă
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Aprilie- iunie 2002 Instruire în Procesul Dezvoltării Comunitare, 
Banca Mondială, Kiev

2002-2003 Membru, Comitetul Național pentru 
Implementarea Convenției Aarhus, secretar al 
Consiliului Consultativ, REC Moldova

2003-2004 Consultant, Activitățile de Promovare și 
Implimentare a Convenției de la Stokholm privind 
Poluanții Organici Persistenți în RM pentru r-n. 
Ștefan-Vodă

Noiembrie –decembrie 2004 Instruire, Programul Managementul Conflictelor și 
Planificarea Participativă (România)

REALIZĂRI:
Martie- octombrie 1998 Proiect, ˮDezvoltarea Cetățeniei Localeˮ, grant, 

Fondul European pentru Libertatea de Exprimare
1999-2000 Proiect ˮStimularea Activității Creatoare a 

Membrilor Comunitățiiˮ, grant Soros-Moldova
1999-2000 Proiect ˮConstrucția gazoductului pe sectorul 

Centru a s. Talmaza”, grant FISM
2000-2001 Proiect ˮPrevenirea alunecărilor de teren și 

valorificarea izvoarelor subteraneˮ, grant FISM
2001-2002 Proiect ˮTransparența în activitatea APLˮ, grant, 

FISM
2002-2003 Proiect ˮReconstrucția Rezervației Naturale 

Peisajiste Grădina Turcescăˮ, grant REC Moldova
2003-2004  Proiect ˮReanimarea bazinului acvatic ˮNistru 

Chiorˮ, grant REC Moldova
2004-2005 Proiect ˮDezvoltarea Sectorului Asociativ în 

Comunitățile din valea Nistrului de Josˮ, grant, 
Ambasada SUA la Chișinău

2006-2007 Proiect ˮPromovarea Turismului Rural, Ecologic 
și Cultural în localitățile din Valea Nistrului de 
Jos”, grant, REC Moldova

Anul 2007 Proiect ˮReconstrucția Memorialului și 
amenajarea teritoriului la mormîntul celor căzuți 
în luptele pentru eliberarea s.Talmaza în cel de al 
doilea război mondial, grant, Ambasada Federaţiei 
Ruse la Chișinău, FEN Moldova;
Proiect ˮAmenajarea teritoriului și plantarea unui 
scoar verde la liceul teoretic Ștefan Ciobanu din s. 
Talmaza”, grant S.E. Biotica

2007-2008 Proiect ˮOrientarea profesională a tinerilor din 
familiile dezavantajate în domeniul pisciculturiiˮ, 
grant, Ambasada Elveției la Chișinău
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2009-2010 Proiect ˮCrearea Centrului Comunitar de Asistență 
Socială a persoanelor în etate și situații de riscˮ, 
grant FISM
Proiect ˮReparația capitală a sistemei de 
aprovizionare cu apă potabilă și canalizare în s. 
Nezavertailovca, grant, PNUD Moldova

2010-2011 Proiect ˮReparația capitală a apeductului în s. 
Cioburciu”, grant, Ambasada SUA la Chișinău

2012-2013 Proiect ˮAlimentarea cu apă potabilă a populației 
din s. Talmaza”, grant PNUD Moldova

2014-2015 Proiect ˮActivitățile cultural artistice – o formă 
accesibilă de apropiere a oamenilor ˮ, grant PNUD 
Moldova

Editarea de monografii:
Anul 1998 V. Grosu , ˮBiserica Adormirea Maicii Domnului 

din parohia Talmaza județul Tighinaˮ
Anul 2004 V. Grosu Cartea ˮTALMAZA- Creații folclorice
Anul  2004 N. Donțu Catrea ˮTalmaza, Ermoclia, Cioburciu - 

Tezaur folcloric
V.Grosu, Cartea ˮSanctuarul lui Arhile pe Insula 
Șerpilor

Anul 2009 V. Grosu ˮItinerare Turistice în Valea Nistrului de 
Jos”

Anul 2009 V, Grosu, cartea “TALMAZA - localitate străveche 
de pe Valea Nistrului de Jos în două volume”

Anul 2010 N.Grosu, Catrea “Prezentul Trecutului”
Anul 2011 V.Grosu, Academicianul Ștefan Ciobanu
Anul 2017 N. Grosu, Catrea “Logica vieții”
 DECORAȚII:
Anul 1973 Medalia ˮPentru vitejie în muncăˮ
Anul 1984 Ordin ˮ Insigna de Onoareˮ
Anul 1992 Medalia ˮMeritul Civicˮ
Anul 2012 Ordin ˮ Ordinul Republiciˮ
Anul 2014 ˮCetățean de Onoare ˮ a raionului Ștefan-Vodă
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Tinerii ecologiști de pe ambele maluri la școala de vară în vizită la Talmaza în valea 
Nistrului Inferior

Omagiu eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru  în vara anului 1992
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Generația nouă după  ̓ 92, care se formează în spiritul vieții separate 
de pe cele două maluri ale Nistrului.

Platforma ecologică formată de A.E. Eco-TIRAS din ONG-uri și șefi de administrații publice 
de pe ambele maluri ale Nistrului în vizită în rezervația naturală Iagorlîc raionul Dubăsari
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Conferința Internațională a păstrătorilor bazinului transfrontalier al fl. Nistru, 
Tiraspol 2017

Delegați ai conferinței internaționale bazinale pe Nistru organizate de Eco-TIRAS (2017) 
în repaus al ședințelor plenare
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Cînd ne întîlnim, de la mic pînă la cel mare, jucăm hora unirii, așa a fost la sărbătoarea 
ˮAșa-s toamnele-n Ștefan-Vodăˮ cu participarea largă a diasporei 

de pe malul stîng al Nistrului

Anevoiosă  trudă  mai e împăcăciunea sufletelor. Dar posibilă și necesară. Pentru că, altfel, 
ce-ar însemna o viață de om?!
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Cu muzică și cîntece s-au întîlnit cele două maluri acolo pe  podul plutitor de la Molovata

Negocierile în formatul ˮ5+2ˮ la Viena(Austria )în toamna anului 2017
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Expediția ecologică a studenților de pe ambele maluri cu caiacurile pe Nistru

Complexul memorial ˮEternitateˮ din Chilinău



N i c o l a e  G r o s u90

Tinerii de pe ambele maluri  ale Nistrului la maratonul național din Chișinău, vara 2017 

Membrii platformei ecologice în vizită la rezervația naturală ˮ Iagorlîkˮ raionul Dubăsari
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Tinerii jurnaliști ecologiști de pe ambele maluri ale Nistrului 

Reprezentanții platformei ecologice a Programului PNUD în Moldova 
ˮSusținerea Măsurilor de promovare a Încrederii ˮ 

în vizită  la colegii ecologiști din Germania
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Podul-dizel pe Nistru care unește două maluri din preajma satelor 
Molovata și Molovata nouă

Festivalul folcloric ˮNistrule, pe malul tăuˮ în cadrul Programului de susținere a măsurilor 
de promovare a încrederii



C u r c u b e u l  p e s t e  N i s t r u 93

Ședința consiliului de miniștri pentru relațiile externe a țărilor OSCE adoptă Declarația cu 
reglementarea procesului de negocieri privind soluționarea conflictului de pe Nistru

Copiii de pe ambele maluri ale Nistrului vara se odihnesc în taberele de la Vadul- lui-Vodă
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Conferința de presă - ˮ Spunem ceea ce alții trec sub tăcere referitor la reintegrarea țării 
prin ocrotirea bazinului acvatic Nistrul de Josˮ.

Reprezentanții autorităților publice locale și ai societății civile celor trei raioane: 
Ștefan-Vodă, Căușeni și Slobozia de pe ambele maluri ale Nistrului și-au format Consiliul de 

Administrare a Zonei UMEDE Internaționale Ramsar ˮNistrul de Josˮ
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În imagine Tatiana Sineaev și Alexei Andreev în cadrul conferinței internaționale a 
păstrătorilor rîului Nistru de pe ambele maluri a acestuia. Tiraspol, octombrie 2017.

Ocrotirea fluviului Nistru  este problema majoră a societății civile 
de pe ambele maluri a acestuia.
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Nicolae Grosu în timpul vizitei Platformei Ecologice în Rezervația Științifică 
“Codrii” (Muzeul rezervației). Noi, de la Eco-TIRAS, care am publicat această carte, 

admirăm interesul deosebit al lui Nicolae Grosu pentru natura și dorința lui de a continua 
să facă binele. Fotografia este publicată fără acordul autorului.
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