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Теофіл БАУЕР,
кандидат філософських наук,
Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Румунії

ВСТУПНЕ СЛОВО
2012 рік є знаменним для українсько-румунських відносин, насамперед, з огляду на низку ювілейних дат, що пов’язані з історичними подіями двадцятирічної та п’ятнадцятирічної
давнини.
1 січня 1992 року Румунія визнала державну незалежність України, 2 лютого 1992 року
між двома країнами були встановлені дипломатичні відносини, а 24 вересня цього ж року
було засновано Посольство України в Румунії. 15 років тому, 2 червня 1997 року був підписаний Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією.
За двадцять років міждержавних зносин Київ та Бухарест налагодили різнобічну співпрацю у політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах як у двосторонньому
вимірі, так і у рамках міжнародних структур.
Розбудова відносин між Україною і Румунією на основі європейських демократичних
цінностей гарантує сьогодні надійне підґрунтя для зміцнення та подальшого нарощування
взаємовигідного співробітництва між двома державами. З іншого боку, інтерес двох країн
до висхідного розвитку українсько-румунського діалогу супроводжується багатовіковими
культурними і духовними зв’язками між двома сусідніми народами.
Посольство України в Румунії разом з іншими українськими та румунськими державними установами, а також громадськими організаціями, спланувало та провело низку заходів,
покликаних надати широкого публічного розголосу відзначенню згаданих ювілейних дат.
Так, зокрема, 17 грудня 2011 року в Музеї румунського селянина проведено комплекс
культурно-мистецьких заходів. 17 лютого 2012 року відбувся круглий стіл на тему 20-річчя
встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією, в роботі якого взяли
участь відомі політичні, державні та громадські діячі, науковці та мас-медіа. 15 березня
в музеї міста Бухарест була відкрита філателістична виставка «Від Бухареста до Києва:
філателістична подорож», присвячена ювілейній річниці українсько-румунських дипломатичних зносин.
Виступи учасників згаданих заходів опубліковані у наступних розділах цієї книги, головна мета якої не лише констатувати етапи двадцятирічної історії українсько-румунських
взаємин сучасної доби, але й окреслити перспективи їх подальшого розвитку та удосконалення, надаючи перевагу оптимістичним поглядам у майбутнє над озираннями в минуле,
рухаючись по шляху конструктивного діалогу і взаємовигідного партнерства на засадах
справжнього добросусідства, обопільної довіри та поваги.
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Teofil Bauer,
Doctor în filosofie,
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Ucrainei în România

CUVÂNT ÎNAINTE
Din perspectiva succesiunii datelor jubiliare legate de evenimentele istorice petrecute în
ultimii cincisprezece – douăzeci de ani, anul 2012 are, efectiv, o semnificaţie aparte în relaţiile
ucraineano-române.
În data de 1 ianuarie 1992, România a recunoscut independenţa statală a Ucrainei; la 1
februarie 1992, între cele două ţări au fost stabilite relaţii diplomatice; 24 septembrie 1992 este
data la care s-a infiinţat Ambasada Ucrainei în România; cu 15 ani în urmă, pe 2 iunie 1997, a fost
semnat Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre Ucraina şi România.
În cei douăzeci de ani de relaţii interstatale, Kievul şi Bucureştiul au stabilit o colaborare
diversificată în domeniile politic, comercial-economic şi umanitar, atât în dimensiune bilaterală,
cât şi în cadrul structurilor internaţionale.
Edificarea raporturilor dintre Ucraina şi România pe baza valorilor democratice europene,
garantează un temei solid pentru colaborarea reciproc avantajoasă între cele două ţări. Pe de altă
parte, interesul celor două ţări pentru in dezvoltarea dialogului ascendent ucraineano-român,este
însoţit de legaturile cultural-spirituale multiseculare între cele două popoare vecine.
Ambasada Ucrainei în România, impreună cu alte instituţii de stat ucrainiene şi române,
precum şi cu organizaţiile aparţinând societăţii civile, au proiectat şi au realizat un şir de acţiuni,
menite să confere un ecou public mai amplu însemnătăţii datelor aniversare amintite.
Astfel, pe 17 decembrie 2011 la Muzeul ţăranului român s-au desfăşurat mai multe acţiuni
cultural-artistice. La data de 17 februarie 2012 a avut loc masa rotundă pe tema jubileului a 20 de
ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Ucraina şi România, la care au participat personalităţi ale vieţii politice de stat şi obşteşti, savanţi şi mass media. În data de 15 martie la Muzeul de
istorie al municipiului Bucureşti, a fost deschisă expoziţia filatelică „De la Bucureşti la Kyiv, o
călătorie filatelică”, consacrată jubileului relaţiilor diplomatice ucraineano-române.
Discursurile participanţilor la amintitele acţiuni sunt publicate în urmatoarele capitole ale
acestei cărţi, al cărei obiectiv principal nu este numai acela de a constata etapele istoriei celor
două decenii ale relaţiilor moderne ucraineano-române, ci şi de a contura perspectivele dezvoltării
şi îmbunătăţirii acestora, dând prioritate privirilor optimiste proiectate spre viitor, în raport cu cele
orientate spre trecut, urmând calea dialogului constructiv, a parteneriatului reciproc avantajos, pe
rpincipiile bunei vecinătăţi, a încrederii şi respectului reciproc.
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спільне комюніке
про встановлення дипломатичних відносин
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL UCRAINEI

Excelenţa Voastră!

1 februarie 2012
Kyiv

Vă felicit cordial cu prilejul aniversării a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice
dintre Ucraina şi România.
Impărtăşind valorile democratice, confirmând un parteneriat reciproc avantajos pe
principiile de bunăvecinătate, statele noastre au realizat contactele politice la diferite nivele, au
edificat o largă baza juridică, au dezvoltat o colaborare comercial-economică, au conferit noi
forme legăturilor cultural-umanitare.
Este important de remarcat faptul că, în etapa actuală, colaborarea ucraineano-română
este marcată de o activizare sporită a dialogului politic, de cointeresarea reciproc avantajoasă a
statelor noastre în dezvoltarea pragmatică a interacţiunii în diferitele sfere.
Similaritatea orientărilor strategice şi posibilităţile largi pentru consolidarea continuă a
relaţiilor dintre Ucraina şi România în context bilateral şi internaţional, ne permit să privim cu
optimism spre viitorul relaţiilor dintre statele noastre în Europa unită. Am convingerea că în
acest sens o largă contribuţie îşi va aduce şi în continuare colaborarea constructivă la nivelul
instituţiilor de stat ale politicii externe.
Mă folosesc de acest prilej, pentru a ura Excelenţei Voastre, mult succes în activitatea
plină de răspundere pe care o desfăşuraţi. Poporului român prieten, îi urez pace şi prosperitate.
Cu respect,
Excelenţei Sale,
Domnului Cristian Diaconescu,
Ministrul Afacerilor Externe al României,
Bucureşti

Kostyantyn Gryshchenko
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РУМУНІЯ
Міністерство Закордонних Справ
Міністр
Бухарест, лютий 2012 р.

Ваша Високоповажносте,
Хотів би висловити свою вдячність за Ваші гарні вітання з нагоди 20-ї річниці
встановлення дипломатичних відносин між Румунією і Україною.
Наші двосторонні відносини нещодавно продемонстрували висхідну траєкторію,
результат спільних ініціатив і дій, спрямованих на зміцнення довіри та співробітництва з
питань політичного діалогу, європейської інтеграції України, захисту національних меншин
на рівні європейських стандартів, а також більш активної регіональної і транскордонної
співпраці. Як держава-член ЄС і НАТО Румунія підтримує європейські прагнення України
та її прогрес на шляху демократичних реформ.
Я переконаний, що наш змістовний дипломатичний порядок денний на цей
рік і надалі зміцнюватиме наші двосторонні відносини, засновані на наших спільних
європейських цінностях, як на офіційному рівні, так і на рівні громадянського суспільства.
Дозвольте мені ще раз відповісти взаємністю на Ваші привітання з нагоди цієї
пам’ятної річниці і висловити Вашій Високоповажності свою найвищу повагу.
Щиро Ваш,

Його Високоповажності Костянтину ГРИЩЕНКО
Міністру Закордонних Справ України
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Крістіан ДЯКОНЕСКУ
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Віорел КОТИК,
кандидат політичних наук,
Тимчасовий Повірений у справах України в Румунії
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років тому розпочався відлік нової ери у багатовікових взаєминах між українським
та румунським народами. 1 лютого 1992 року Україна і Румунія, дві незалежні держави, встановили дипломатичні відносини. У більш повному історичному контексті цієї
події варто також відзначити, що Румунія була серед перших країн світу, які визнали державну незалежність України.
На перший погляд, двадцять років - це ледь вловима мить в історії людства, однак
для сучасних українсько-румунських стосунків цей період мав фундаментальне значення.
Адже саме на цьому стрижневому етапі були закладені підвалини новітніх міждержавних
зносин між Києвом і Бухарестом.
Поділяючи сучасні демократичні цінності міжнародного співжиття, головними засадами яких є добросусідство, партнерство, обопільна довіра і повага, Україна і Румунія
встановили у цей період послідовний політичний діалог, вибудували осердя двосторонньої
договірно-правової бази, розвинули торговельно-економічне співробітництво, надали нових
форм культурно-духовним зв’язкам, жива тяглість яких виринає з глибин сивої давнини.
До низки визначальних подій українсько-румунських взаємин сучасної доби слід віднести укладення між нашими державами Договору про відносини добросусідства та співробітництва, а також Договору про режим державного кордону, співробітництво та взаємну
допомогу з прикордонних питань. В цих договорах увагу привертає низка положень, в яких
сторони демонструють прагнення до «порозуміння і злагоди, добросусідства і партнерства», висловлюють переконання, що «ліквідація болючої спадщини минулого можлива
лише шляхом розвитку відносин дружби і співробітництва між двома народами, які прагнуть до створення єдиної Європи», а також підтверджують «як непорушний» існуючий між
двома країнами державний кордон. Своє відображення в згаданих документах знайшов і
фактор автохтонної української громади в Румунії та, відповідно, румунської в Україні. Забезпечуючи на рівні високих європейських стандартів державну підтримку процесів збереження румунською меншиною своєї національної ідентичності, в Києві переконані, що як
румунська громада в Україні, так і українська в Румунії, повинні бути однаково потужними
опорами культурно-духовного містка між українським і румунським народами. Таким чином, з укладенням згаданих двосторонніх договорів, основоположних для міждержавних
зносин, Україна і Румунія продемонстрували зразок високої історичної відповідальності як
перед своїми народами, так і щодо процесів розбудови і зміцнення регіональної та європейської архітектури миру, безпеки, стабільності та співробітництва.

Відзначаючи 20-річний ювілей дипломатичних відносин між Україною та Румунією
варто згадати, що вони не розпочиналися з нуля. Українські гетьмани підтримували посольські зв’язки з придунайськими князівствами. У 1918 році була створена дипломатична
місія Української Народної Республіки в Румунії, а в Києві діяла місія уповноважених уряду румунського королівства.
Для сучасного етапу українсько-румунського діалогу найбільш характерним є те, що
як Київ, так і Бухарест демонструють політичну спрямованість щодо його виведення на
справді добросусідський рівень. Для досягнення цієї мети у нас існує досить вагоме підґрунтя: схожість стратегічних орієнтирів обох країн на утвердження у просторі європейських демократичних цінностей, обопільний інтерес до зміцнення європейської стабільності, безпеки та співробітництва, висхідний характер торговельно-економічної співпраці,
багатовікова історія українсько-румунських культурно-духовних зв’язків.
Інституційні рамки українсько-румунської співпраці доволі багатогранні. У 2007 році
розпочала діяльність Українсько-Румунська Спільна Президентська Комісія, в складі якої
діють три комітети, компетенція яких поширюється практично на усі сфери двостороннього співробітництва. З 1998 року функціонує Змішана українсько-румунська міжурядова
комісія з питань національних меншин. У І півріччі 2012 року плануємо провести перше засідання Українсько-Румунської Спільної комісії з питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва. В українсько-румунських взаєминах є також низка
механізмів міжпарламентської, галузевої та міжрегіональної співпраці як на двосторонній,
так і багатосторонній основі.
Впевнений, українсько-румунська взаємодія має колосальний потенціал. Про це свідчить, насамперед, стрімке нарощування обопільних інтересів у торговельно-економічній
сфері. Якщо в 2009 році товарообіг між двома країнами ледь перевищував 800 млн. доларів, то в 2011 році цей показник досяг рекордної позначки у понад 2 млрд. доларів.
Обидві держави поділяють ідею об’єднаної Європи, тому євроінтеграційні прагнення
України не лише підтримуються у Бухаресті, але й вважаються тут такими, що відповідають румунським національним інтересам. Ми вдячні Румунії, яка разом з низкою інших
країн-членів ЄС, послідовно підтримує у політичному і практичному контексті процеси
зближення України з Європейським Союзом та адаптації цінностей його простору в українському суспільстві. Яскравим прикладом українсько-румунської співпраці на цьому напрямі можуть бути двосторонні документи, укладені між зовнішньополітичними відомствами
України і Румунії, в рамках яких сторони проводять регулярні консультації з актуальних
питань як двосторонніх відносин, так і регіональної, європейської та глобальної політики.
Як відзначив Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко у своєму вітальному листі на адресу його румунського колеги Крістіана Дяконеску з нагоди 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією, «схожість стратегічних орієнтирів та широкі можливості обох держав у двосторонньому та міжнародному
контексті дозволяють з оптимізмом дивитися у їх майбутнє в єдиній Європі».
Такий оптимізм Києва ґрунтується на глибокому переконанні, що між двома демократичними європейськими державами, якими є Україна і Румунія, немає і не може бути невирішуваних проблем. Водночас ми переконані, що зміцнення ефективної взаємодії між
двома країнами в політичній, безпековій, економічній та гуманітарній сферах відповідає
життєвим інтересам наших сусідніх держав та народів.
Звертаючись сьогодні до вас – інтелектуальної еліти, хотів би наголосити на ваших чималих можливостях у формуванні позитивного тла українсько-румунського взаємопізнан-
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ня. Саме вам – науковцям, неурядовим організаціям та мас-медіа, до снаги надати значного
підсилення політико-дипломатичним зусиллям сторін у згуртуванні українців і румунів
довкола спільних культурно-духовних цінностей, зміцнення їх взаємної поваги і довіри,
відкритості і доброзичливості, зближення інтересів наших двох держав, творення в громадянському суспільстві своєї країни позитивного іміджу іншої сторони.
Шановні пані та панове!
На завершення хотів би ще раз привітати усіх з нашою спільною ювілейною датою,
подякувати за інтерес до теми українсько-румунських взаємин, а також побажати плідної
роботи нашому сьогоднішньому зібранню.

Viorel KOTYK,
doctor în ştiinţe politice,
însarcinat cu afaceri a.i. a Ucrainei în România
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n urmă cu 20 de ani, a început numerotarea unei ere noi a multisecularelor legături dintre
poporul ucrainean şi român. În data de 1 februarie 1992, Ucraina şi România, două state
suverane, au stabilit relaţii diplomatice. În contextul istoric mai larg al acestui eveniment, este
demn de remarcat faptul că România a fost printre primele ţări din lume, care au recunoscut
independenţa statală a Ucrainei.
La prima vedere, 20 de ani sunt doar o clipă, abia perceptibilă pentru istorie, dar pentru
raporturile moderne ucraineano-române, această perioadă a avut o semnificaţie fundamentală.
Pentru că tocmai în această etapă-cheie s-au aşezat temeiurile relaţiilor interstatale contemporane
dintre Kiev şi Bucureşti.
Împărtăşind valorile democratice moderne ale convieţuirii internaţionale, ale cărei principii
de bază sunt: bunavecinătatea, parteneriatul, încrederea şi respectul reciproc, Ucraina şi România
au stabilit în această perioadă un dialog politic consecvent, au format cadrul juridic bilateral,
au dezvoltat noi formule de legături cultural-spirituale, a căror sorginte vie o aflăm pe linia
continuitătii în profunzimile antichităţii.
În şirul evenimentelor contemporane ucraineano-române de mare importanţă trebuie
remarcată, înainte de toate, încheierea între statele noastre a Tratatului despre relaţiile de
bunăvecinătate şi colaborare, precum şi a Tratatului privind regimul frontierei de stat. În tratatele
menţionate atrag atenţia o serie de dispoziţii, prin care părţile demonstrează dorinţa de a dezvolta
relaţiile în baza spiritului „de bună întelegere şi încredere, bunăvecinatate şi parteneriat”, exprimă
convingerea că, „lichidarea mostenirii dureroase a trecutului se poate face doar prin dezvoltarea
relaţiilor prietenesti si de cooperare dintre cele două popoare, care năzuiesc spre edificarea unei
Europe unite”, şi confirmă, deasemenea, „inviolabilitatea” frontierei de stat dintre cele două ţări.
Şi-a găsit reflectarea în documentele amintite şi factorul existenţei comunităţii autohtone ucrainene
în România şi, respectiv, a celei române în Ucraina. Asigurând la nivelul înalt al standardelor
europene susţinerea din partea statului a proceselor de păstrare, de către minoritatea română, a
identităţii sale naţionale, Kievul este convins că atât comunitatea română din Ucraina, cât şi cea
ucraineană din România ar trebui se fie piloni la fel de puternici ai puntii cultural-spirituale dintre
poporul ucrainean şi cel român. Astfel, prin încheierea tratatelor menţionate, fundamentale pentru
relaţiile interstatale, ambele ţări au demonstrat un exemplu de înaltă responsabilitate istorică atât
faţa de popoarele lor, cât şi faţa de procesele de edificare şi consolidare a arhitecturii regionale şi
europene pentru pace, securitate, stabilitate şi colaborare.

Marcând jubileul celor 20 de ani de relaţii diplomatice dintre Ucraina şi România este oportun
de menţionat că ele n-au început de la zero. Hatmanii ucraineni au întreţinut legături de soli
cu principatele dunărene. În 1918 au fost înfiinţate misiunea diplomatică a Republicii Populare
Ucrainene în România şi misiunea împuterniciţilor guvernului Regatului român la Kiev.
O caracteristică specială a fazei actuale in dialogul dintre Ucraina si România este faptul că,
atât Kievul, cât şi Bucureştiul demonstrează voinţa politică pentru a-l aduce acest dialogla nivelul
de autentică bunăvecinătate. Avem un background solid pentru a atinge un astfel de obiectiv:
similarităţi în orientările strategice ale ambelor ţări, şi anume afirmarea în spaţiul valorilor
democratice europene, interes comun în consolidarea stabilităţii, a securităţii şi cooperarii în
regiune şi în Europa, progrese în cooperarea comercial-economica, o istorie ucraineano-română
multiseculară a legăturilor spirituale si culturale.
Cadrul instituţional de interacţiune este multiplu faţetat. În 2007 a fost lansată Comisia
Prezidentială Mixtă Ucraineano-Română. Aceasta include trei comitete care acoperă cu sfera lor
de competenţă aproape toate domeniile de cooperare bilaterală. Din 1998 activează şi Comisia
interguvernamentală pentru probleme de minorităţi naţionale. În primul semestru al anului 2012
planificam prima reuniune a Comisiei interguvernamentale comune ucraineano-române cu privire
la cooperarea economică, industrială, ştiinţifică şi tehnică. Există, de asemenea, o serie de directii
de cooperare inter-parlamentară, de ramură şi inter-regională pe bază bilaterală şi multilaterală.
Sunt convins că interacţiunea ucraineano-română are un potenţial colosal. Această concluzie
se confirmă, în primul rând, prin faptul creşterii spectaculoase a intereselor reciproce în domeniul
comercial-economic. Dacă în 2009 schimburile comerciale dintre ţările noastre abia au depăşit
800 de mln de dolari, în 2011 acest indiciu a atins un nivel record cu o cifră de peste 2 miliarde
de dolari.
Аmbele ţări împărtăşesc ideea Europei unite, de aceea aspiraţiile de integrare europeană
ale Ucrainei sunt nu doar susţinute la Bucureşti, dar sunt considerate, totodată, printre cele ce
corespund intereselor naţionale ale României. Suntem recunoscători României care, împreună
cu alte state membre ai UE, acordă sprijin politic şi practic pentru apropierea Ucrainei de UE
şi adoptarea valorilor acestui spaţiu în societatea ucraineană. Exemple fructuoase de cooperare
ucraineano-română în această privinţă sunt documentele bilaterale încheiate de MAE ale Ucrainei
şi României, în cadrul cărora părţile desfăşoară consultări periodice cu privire la teme de actualitate
ale relaţiilor bilaterale precum şi ale celor regionale, europene şi mondiale.
După cum a remarcat Ministrul afacerilor externe al Ucrainei Kostiantyn Gryshcenko în
scrisoarea sa de felicitare la adresa omologului român Cristian Diaconescu cu prelejul celei
de-a 20-a aniversări a stabilirii relaţiilor diplomatice între Ucraina şi România, ”similarităţi în
orientările strategice şi largi posibilităţi ale ambelor ţări în contextul bilateral şi internaţional ne
permit să privim cu optimism la viitorul Ucrainei şi României într-o Europă unită”.
Un astfel de optimism al Kievului se bazează pe convingerea profundă că, între două ţări
democratice şi europene, cum sunt Ucraina şi România, nu există şi nici nu pot exista probleme
invincibile. În acelaşi context suntem convinşi că, consolidarea unei interacţiuni durabile şi
eficiente între Kiev şi Bucureşti în domeniile politice, de securitate, economice şi umanitare,
corespunde intereselor vitale ale celor doua ţări vecine şi popoarelor acestora.
Adresându-mă domniilor voastre – intelectuali de elită, doresc să vă atrag atenţia asupra
posibilităţilor dumneavoastră considerabile pentru ralierea ucrainenilor şi românilor în jurul
valorilor cultural-spirituale comune, consolidarea respectului şi încrederii reciproce, transparenţei
şi bunei voinţe, apropierii intereselor celor două state, crearea în societatea civilă ţării natale a
unei imagini pozitive a celeilalte părţi.
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Doamnelor şi domnilor!
În încheiere, doresc să vă felicit cu prilejul jubileului nostru ,comun ambelor state , să vă
mulţumesc pentru interesul manifestat faţă de tema relaţiilor ucraineano-române, şi să urez succes
lucrărilor reuniunii noastre de astăzi cu rezultate cât mai fructuoase!

Viorel KOTYK
Doctor of political sciences,
Charge d’Affaire a.i. of Ukraine in Romania
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years ago a new epoch started in the centuries-old relations between the Ukrainian and
Romanian peoples. On February 1st, 1992 Ukraine and Romania, the two independent
states, established the diplomatic relations. In general historic context it is worth mentioning that
Romania was among the first countries of the world which recognized the state independence of
Ukraine.
One can say the twenty years are an imperceptible moment in the history of the mankind, but
for the modern Ukrainian-Romanian relations this period has a fundamental meaning. It is exactly
this crucial stage which laid the basis of the current interstate relations between Kyiv and Bucharest.
While sharing modern democratic values of international cohabitation based on good
neighbourhood, partnership, mutual trust and respect, Ukraine and Romania have established in
this period a consistent political dialogue, built a framework of bilateral legal base, developed
trade and economic cooperation, created new forms of cultural and spiritual links having long
roots in the past.
The outstanding events of the modern Ukrainian-Romanian relations definitely include signing
the Treaty on good neighborly relations and cooperation as well as the Treaty on the regime of
Ukrainian-Romanian state border, cooperation and mutual assistance in border matters between
our states. In those treaties we should draw attention to a number of provisions in which the
sides demonstrate the will to “understanding and consent, good neighbourhood and partnership”,
express the certainty that “the liquidation of painful legacy of the past is possible only through the
development of relations of friendship and cooperation between the two peoples eager to create
the united Europe” as well as confirm “as inviolable” the state border existing between the two
states. The factor of autochthonous Ukrainian community in Romania and, correspondingly, a
Romanian one in Ukraine is also reflected in the documents mentioned. By providing at the level
of high European standards the state support to the processes of preservation of national identity
of Romanian community in Ukraine, Kyiv is convinced that both the Romanian community in
Ukraine and a Ukrainian one in Romania should represent an equally powerful basis for cultural
and spiritual bridge between the Ukrainian and the Romanian peoples. Thus, by concluding the
bilateral treaties mentioned above which are fundamental for interstate relations, Ukraine and
Romania have demonstrated the example of high historic responsibility both for their peoples
and for the processes of development and consolidation of regional and European architecture of
peace, security, stability and cooperation.
While celebrating the 20th anniversary of diplomatic relations between Ukraine and
Romania it is worth mentioning that they did not start from zero point. The Ukrainian hetmans
held diplomatic links with the Danube principalities. In 1918 the diplomatic mission of the
Ukrainian People’s Republic in Romania was created while the Romanian kingdom government
was represented in Kyiv by the delegates.

The modern stage of the Ukrainian-Romanian dialogue is mostly characterized by political
will of both Kyiv and Bucharest to lead it to a really good neighbourly level. To achieve that
scope we have quite considerable basis: common strategic goals of accession into the space of
European democratic values, mutual interest in strengthening European stability, security and
cooperation, ascending character of trade and economic cooperation, the centuries-old history of
the Ukrainian-Romanian cultural and spiritual links.
The institutional framework of the Ukrainian-Romanian cooperation is quite multifaceted. In
2007 the Ukrainian-Romanian Joint Presidential Commission with the three committees covering
in fact all the spheres of bilateral cooperation started its activity. Since 1998 the Joint UkrainianRomanian Intergovernmental Commission for protection of rights of persons belonging to national
minorities has been functioning. In the first half of 2012 we are going to hold the first meeting of
the Joint Commission on issues of economic, industrial, scientific and technical cooperation. In
the Ukrainian-Romanian relations there also exist a number of mechanisms of inter-parliamentary,
sectoral and regional cooperation both on the bilateral and multilateral basis.
I am convinced the Ukrainian-Romanian interaction has an immense potential. It is proved
first of all by fast increase of mutual interests in trade and economic sphere. If in 2009 the bilateral
trade was hardly over 800 mln. USD, in 2011 this indicator reached the record 2 mlrd. USD.
Both countries share the idea of united Europe. That is why the European aspirations of
Ukraine are not only supported in Bucharest but are considered as those corresponding to Romanian
national interests as well. We are grateful to Romania which together with a number of other EU
members consistently supports in political and practical context the processes of approximation
of Ukraine to the European Union and adaptation of its values in the Ukrainian society. The
bilateral documents signed by foreign ministries of Ukraine and Romania within which the sides
hold regular consultations on topical issues of bilateral relations, regional, European and global
politics represent a bright example of Ukrainian-Romanian cooperation in this direction.
As the Minister for foreign affairs of Ukraine Kostyantyn Gryshchenko noted in his greeting
letter on the occasion of the 20th anniversary of establishment of diplomatic relations between
Ukraine and Romania addressed to his Romanian counterpart Cristian Diaconescu, “the similarity
of strategic goals and wide opportunities of both states in bilateral and international context allow
looking with optimism upon their future in the united Europe”.
Such optimism of Kyiv is based on the deep conviction that between the two democratic
European states such as Ukraine and Romania there are no problems which can not be solved. At
the same time we are sure that consolidation of the effective interaction between the two countries
in political, security, economic and humanitarian spheres corresponds to the vital interests of our
neighbour states and peoples.
While addressing today to you, the intellectual elite, I would like to stress Your considerable
possibilities to create a positive background of Ukrainian-Romanian mutual understanding. It
is up to you, the scientists, NGOs and mass-media, to make a great contribution to political
and diplomatic efforts of the sides aimed at consolidation of Ukrainians and Romanians around
common cultural and spiritual values, strengthening their mutual respect and trust, openness and
benevolence, approximation of the interests of our two states, creating a positive image of other
side in the civil society of your own country.
Dear ladies and gentlemen!
In conclusion let me greet everyone once again with our common anniversary, to express
gratitude for the interest to Ukrainian-Romanian relations and to wish fruitful activities to our
participants.
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Iulian FOTA,
Consilier prezidenţial,
şeful Departamentului Securităţii Naţionale
din cadrul Administraţiei Prezidenţiale
Excelenţele voastre, doamnelor şi domnilor,
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mi face o deosebită plăcere să particip la această reuniune din cel puţin două motive. Primul
dintre ele este bucuria de a fi alături de dvs., un distins corp de personalităţi publice şi ştiinţifice
româneşti şi ucrainene de la care, de fiecare întâlnire am avut ceva de învăţat. Nu mă îndoiesc
că şi de această dată va fi la fel. În al doilea rând, este vorba de semnificaţia cu totul aparte a
evenimentului ce se doreşte a fi rememorat şi dezbătut – aniversarea a două decenii de la stabilirea
relaţiilor diplomatice dintre România şi Ucraina.
Se ştie că Ucraina este un important vecin al României, iar legăturile dintre cele două popoare
urcă mult în istorie, aspect care, fără îndoială, va fi evocat pe larg în comunicările distinşilor
cercetători şi profesori prezenţi la această manifestare. Acest lucru este dovedit şi de faptul că
România a fost printre primele ţări care au recunoscut independenţa Ucrainei, stabilind relaţii
conform uzanţelor dreptului internaţional.
Aş mai vrea să reliefez faptul că dialogul dintre ele a fost uşurat şi de faptul că ambele
popoare au trăit vreme de multe decenii aceeaşi experienţă, dureroasă în esenţa ei, a regimului
comunist. Dar, fără a uita toate aceste traume ale trecutului care ne-au marcat existenţa, românii
şi ucrainenii au privit spre viitor, stabilind, în cele două decenii care au trecut de la renaşterea
“statului kievean”, dacă îmi este permisă o asemenea licenţă istorică, relaţii care au atins un nivel
înalt pe multe planuri-politic, economic, cultural etc.
Raporturile politice şi diplomatice au avut un ritm constant de evoluţie, concretizat, între
altele, într-un dialog instituţionalizat al celor doi preşedinţi, ale miniştrilor de externe, ale altor
miniştri şi diplomaţi. În acest cadru noi am respectat şi sprijinit opţiunile de politică externă ale
partenerului ucrainean, cum a fost de pildă aderarea la NATO, obiectiv care a generat controverse
în ţara vecină şi care nu s-a finalizat. În acelaşi timp, am susţinut, susţinem şi vom susţine aspiraţiile
Ucrainei de integrare în Uniunea Europeană, fiind convinşi că acest lucru serveşte în cel mai înalt
grad şi interesele României.
Mai relev şi faptul că în rezolvarea unor probleme bilaterale cu statut controversat, cum ar fi
diferendul referitor la platoul maritim continental, cele două ţări au găsit o soluţie europeană de
soluţionare.
Personal am avut un dialog foarte fructuos cu omologii ucraineni, vizitând, în anul 2011,
Kievul. Am identificat atunci, împreună cu doamna Raisa Bogatirova, la acea dată secretar al
Consiliului de securitate naţională şi de apărare al Ucrainei, o agendă comună de preocupări şi un
set de probleme ce trebuie urmărite cu prioritate, atât pe plan bilateral cât şi regional şi continental.

În domeniul economic, lucrurile sunt pe un trend crescător şi aşa cum s-a spus aici, volumul
comerţului exterior a ajuns în 2011 la o cifră de peste 2 miliarde de dolari, dublându-se practic în
decurs de un an. Această dinamică este foarte promiţătoare şi, desigur, trebuie să ne propunem ca
în anii următori să ajungem la cifre mult mai mari, undeva la 5-6 miliarde de dolari. Cunoscând
potenţialul celor două ţări, precum şi climatul economic regional consider că acest obiectiv este
pe deplin realizabil.
Lucrurile au început să se mişte în sens pozitiv şi în domeniul cultural şi artistic, iar
inaugurarea anul acesta al Institutului Cultural Român la Kiev este un eveniment aşteptat, de
natură să impulsioneze cunoaşterea reciprocă a patrimoniului cultural al celor două ţări. Dar, aici
potenţialul este insuficient valorificat; pur şi simplu românii şi ucrainenii trebuie să-şi multiplice
eforturile pentru a se cunoaşte mai bine.
Conex acestui aspect o reprezintă dezvoltarea turismului, domeniu rămas în urmă. Şi România
şi Ucraina au un mare potenţial nevalorificat. Am vizitat de mai multe ori ţara vecină şi am rămas
impresionat de ceea ce am văzut. Odessa, de pildă, dincolo de dimensiunea sa economică, este
un oraş superb, cu o arhitectură impresionată, în care influenţele orientale şi cele occidentale se
îmbină armonios, creind un peisaj urban unic, de o frumuseţe tulburătoare.
Iată, doar câteva sublinieri referitoare la relaţiile româno-ucrainene din ultimele două decenii,
un timp, desigur, scurt la scara evoluţiei istorice, dar suficient pentru a construi punţile unei dialog
pe care îl dorim intensificat considerabil în viitor, spre beneficiul ambelor popoare, destinate de
istorie şi geografie să fie vecine.
În încheiere, felicitându-i pentru organizatori pentru efortul depus, mulţumesc mult pentru
invitaţie şi doresc succes dezbaterilor dvs.

Юліан ФОТА,
Радник Президента Румунії,
Керівник Департаменту національної безпеки Адміністрації Президента
Ваші високоповажності, пані та панове,

Д

ля мене велика честь брати участь у цьому засіданні щонайменше з двох причин. Першою з них є задоволення від того, що перебуваю поряд з вами, групою поважних румунських та українських державних і наукових осіб, від яких, під час кожної зустрічі, мав
можливість чомусь навчитись. Не маю сумніву, що аналогічно буде і цього разу. У другу
чергу, йдеться про особливе значення цього заходу, який хочеться відзначити та обговорити
– виповнення двох десятиліть з часу встановлення дипломатичних відносин між Румунією
та Україною.
Відомо, що Україна є важливим сусідом Румунії, а зв’язки між двома народами мають
давню історію, аспект який, без сумніву, буде широко висвітлений у виступах видатних
дослідників та професорів, присутніх на цьому заході. Це підтверджується також фактом,
що Румунія була серед перших країн, які визнали незалежність України, встановивши відносини відповідно норм міжнародного права.
Хотів би також відзначити той факт, що діалог між ними був полегшений і тим, що
обидва народи мали впродовж багатьох десятиліть схожий, болісний в його суті, досвід
комуністичного режиму. Однак, незабуваючи усі ці травми минулого, які позначилися на
нашому існуванні, румуни та українці споглядали у майбутнє, встановивши впродовж двох
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десятиліть, які пройшли з часу відродження «київської держави», якщо мені дозволене таке
історичне порівняння, відносини, які досягли високого рівня у багатьох відношеннях – політичному, економічному, культурному тощо.
Політичні та дипломатичні взаємини мали безперервний ритм розвитку, конкретизований, серед іншого, в інституційному діалозі двох президентів, міністрів закордонних справ,
інших міністрів та дипломатів. У цьому новому вимірі ми поважали та підтримували вибір
зовнішньої політики українського партнера, що стосувалося зокрема вступу до НАТО, пріоритету, який спричинив суперечки в сусідній державі і який не був завершений. У той же
час, підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати прагнення України інтегруватись в
Європейський Союз, будучи переконаними, що її реалізація цілковито відповідає інтересам Румунії.
Відзначаю також факт, що у вирішенні окремих двосторонніх суперечливих проблем,
таких як спір довкола континентального морського шельфу, обидві країни віднайшли європейський спосіб вирішення.
Особисто мав дуже плідний діалог з українськими колегами, відвідавши у 2011 році
Київ. Визначив тоді разом з пані Раїсою Богатирьовою, на той час секретарем Ради національної безпеки та оборони України, спільний перелік пріоритетів та низку питань, яким
необхідно приділяти особливу увагу як на двосторонньому, так і на регіональному та континентальному рівнях.
В економічному плані справи також мають зростаючу тенденцію і, так як тут було відзначено, обсяг зовнішньої торгівлі перевищив у 2011 році 2 млрд. дол. США, практично подвоївшись впродовж одного року. Ця динаміка є дуже багатообіцяючою та, звісно, необхідно досягати впродовж наступних років значно більших цифр, орієнтовно у 5-6 млрд. дол.
США. Знаючи потенціал обох країн, а також регіональний економічний клімат вважаю, що
цю мету реально досягнути.
У позитивному напрямку почали також рухатися справи в культурній та мистецькій
галузях, а відкриття у поточному році Румунського культурного інституту в Києві є очікуваною подією, здатною надати нового імпульсу спільному пізнанню культурної спадщини
двох країн. Саме тут потенціал є недостатньо оцінений; просто-напросто румуни та українці мають збільшити зусилля для кращого пізнання один одного.
Схожим з цим аспектом є розвиток туризму, галузі, що відстає. І Румунія, і Україна
мають великий невикористаний потенціал. Багато разів відвідував сусідню країну і залишився враженим побаченим. Наприклад Одеса, поряд з її економічною вагою, є чудовим
містом, з вражаючою архітектурою, в якому західний та східний впливи гармонійно переплітаються, створюючи унікальний міський пейзаж хвилюючої краси.
Ось лише кілька складових румунсько-українських відносин за останні два десятиліття, звісно короткого часу на сходинках історичної еволюції, однак достатнього для зведення мостів діалогу, який ми прагнемо суттєво інтенсифікувати у майбутньому, на благо обох
народів, які мають історичну та географічну долю бути сусідами.
На завершення, вітаючи організаторів за докладені зусилля, висловлюю вдячність за
запрошення та бажаю успіху у ваших обговореннях.
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Dr. Bogdan AURESCU,
Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe al României
(Inaugurarea expoziţiei filatelice româno-ucrainene pe tema
„De la Bucureşti la Kiev,
o călătorie filatelică”, dedicată aniversării a 20 de ani de relaţii
diplomatice dintre
România şi Ucraina, Muzeul mun. Bucureşti, 15 martie 2012)
Excelenţele voastre,
Domnule Însărcinat cu afaceri,
Distinşi invitaţi,

Î

mi face o deosebită plăcere să particip astăzi, alături de dumneavoastră, la acest eveniment
filatelic prilejuit de aniversarea a 20 de ani de relaţii bilaterale între România şi Ucraina.
Ucraina şi-a proclamat independenţa la 24 august 1991, iar România a recunoscut noul stat la 8
ianuarie 1992, relaţiile diplomatice dintre cele două state fiind stabilite la 1 februarie 1992.
Această expoziţie, intitulată „De la Bucureşti la Kiev, o călătorie filatelică”, promovează
valori şi simboluri autentice din cele două ţări, sprijinind, în acelaşi timp, dezvoltarea relaţiilor
dintre România şi Ucraina. Derularea acestui proiect a beneficiat, încă de anul trecut, şi de sprijinul
MAE. De aceea, m-am bucurat să aflu că acest eveniment este o avanpremieră a emisiunii comune
de mărci poştale care va fi realizată anul viitor. Ca dovadă elocventă a punţilor culturale românoucrainene pe care le construim în prezent, un eveniment similar celui prezent se desfăşoară,
concomitent, la Kiev.
Doamnelor şi domnilor,
În ultimii 20 de ani, relaţiile dintre Româna şi Ucraina au evoluat progresiv, uneori cu suişuri şi
coborâşuri, care sunt binecunoscute. Şi fireşti în relaţia dintre doi vecini. Personal, ca diplomat
român, am fost martorul multor momente de referinţă ale relaţiei bilaterale. Dar mă bucur să pot
constata astăzi că relaţiile dintre Bucureşti şi Kiev au înregistrat, în ultimul timp, o schimbare de
dinamică cu orientare clar ascendentă, ca rezultat al iniţiativelor şi demersurilor ambelor părţi
vizând consolidarea încrederii şi a cooperării. Acest progres este rezultatul perseverenţei noastre
comune şi al unei maturităţi crescute în modul de asumare conştientă a unei răspunderi comune
faţă de importanţa pe care relaţia dintre ţările noastre o are pentru fiecare dintre noi.
Exemplul Hotărârii CIJ din 3 februarie 2009 este elocvent: nu numai că am reuşit, prin
folosirea eficientă a instrumentelor inteligente ale dreptului internaţional, să rezolvăm şi astfel să
scoatem de pe agenda politică o problemă complicată din relaţiile bilaterale (delimitarea spaţiilor
maritime în Marea Neagră), dar prin acceptarea fără rezerve şi aplicarea imediată a acestei soluţii,
Bucureştiul şi Kievul au furnizat un model regional de abordare responsabilă a reglementării
diferendelor într-o zonă – regiunea extinsă a Mării Negre – care nu duce lipsă de probleme
nerezolvate şi de provocări geopolitice importante.
Ucraina este, din punct de vedere geografic, cel mai mare vecin al României şi are o importanţă
deosebită în ecuaţia stabilităţii şi securităţii regionale şi europene. Ca stat membru UE şi NATO
(frontiera noastră comună este totodată frontiera UE şi a NATO), România a sprijinit şi sprijină,

19

ferm şi consecvent, aspiraţiile europene ale Ucrainei şi este direct interesată de continuarea
parcursului ei european şi a reformelor democratice.
Ansamblul raporturilor româno-ucrainene cuprinde domenii vaste şi variate de interacţiune,
dialogul politic bilateral fiind completat cu dosare precum: integrarea europeană a Ucrainei,
protecţia minorităţilor naţionale la standarde europene, intensificarea cooperării regionale şi
transfrontaliere, soluţionarea durabilă a conflictelor îngheţate.
România priveşte cu optimism evoluţia relaţiilor cu Ucraina în anul 2012 – şi dincolo de
acest orizont de timp – şi speră că multitudinea de contacte şi consultări preconizate cu partenerii
ucraineni va permite aprofundarea în continuare a raporturilor bilaterale.
În relaţia cu Ucraina, ne-am menţinut permanent deschiderea şi cred că am reuşit să schimbăm
în bine această relaţie, conturând o serie de proiecte de cooperare şi pornind, bineînţeles, de la
interesele comune cu acest stat european prin definiţie (în centrul Kievului se află un monument care
marchează, simbolic, centrul geografic al Europei!), frontiera comună, proximitatea geografică,
comunităţile înrudite fiind tot atâtea motive pentru care ne-am dorit să relansăm dialogul. Am
reuşit să imprimăm o schimbare de atitudine şi de optică în relaţia noastră. În acelaşi timp, am
constatat o deschidere similară şi din partea Ucrainei.
Există o dorinţă reală a părţilor de recalibrare a relaţiei, de a-i da mai multă substanţă şi
amploare pozitivă, la nivel bilateral şi multilateral, precum şi disponibilitate pentru un nou capitol
al relaţiei bilaterale, cu efecte – pe care noi, la Bucureşti, le sperăm decisive – asupra disipării
oricăror reziduuri de neîncredere. Credem în virtuţile dialogului intens, orientat spre viitor,
singurul în măsură să aducă soluţii problemelor pe care încă trebuie să le rezolvăm, precum şi
beneficii concrete şi certe cetăţenilor noştri.
În 2011 a fost relansat dialogul politic. S-a completat cadrul bilateral de cooperare. S-a
înregistrat un volum apreciabil în evoluţia schimburilor comerciale bilaterale, valoarea acestora
fiind cea mai mare din ultimii 20 de ani (aprox. 2 miliarde USD).
Din aceste motive sunt încrezător că substanţa agendei bilaterale şi ambiţia comună vor
permite şi soluţionarea aspectelor încă divergente ale relaţiei; ne dorim standarde europene
pentru comunitatea românească din Ucraina, similare cu drepturile ucrainenilor din România,
precum şi prezenţă culturală permanentă în Ucraina prin deschiderea ICR. Dorim soluţionarea
chestiunii canalului Bâstroe în conformitate cu standardele dreptului internaţional al mediului.
Dorim să finalizăm Acordul de mic trafic la frontieră. Dorim amplificarea cooperării economice
şi a schimburilor comerciale. De asemenea, dorim susţinerea proiectelor de cooperare în cadrul
iniţiativelor regionale (Parteneriatul Estic, SUERD, Sinergia Mării Negre, OCEMN). Dorim o
Ucraină din ce în ce mai aproape, în mod ireversibil, de UE. Şi vă asigur că România se va număra
printre primii avocaţii ai acestui proces de integrare, fie că vorbim, în mod concret şi actual, de
intrarea în vigoare şi aplicarea Acordului de Asociere cu UE sau de liberalizarea vizelor pentru
cetăţenii ucraineni, proiecte pe care le-am susţinut cu toată energia la Bruxelles şi în celelalte
capitale ale statelor membre.
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Doamnelor şi domnilor,
Dorim consolidarea relaţiilor bilaterale şi prin implicarea societăţii civile. În acest sens, vom
organiza în luna mai a.c. Forumul civic româno-ucrainean destinat reprezentanţilor vieţii politice
din România şi Ucraina, factorilor de decizie implicaţi în gestionarea relaţiilor bilaterale, ai
societăţii civile, experţilor din mediul academic, think-tank-urilor, jurnaliştilor, autorităţilor
publice centrale şi locale, reprezentanţilor minorităţilor naţionale etc. Proiectul are în vedere
extinderea bazei de dialog dintre cele două state, plasarea pe agenda discuţiilor publice a
unor teme convergente din relaţia bilaterală, fundamentate pe încredere şi construcţie, cum

ar fi opţiunea europeană a Ucrainei, promovarea politicilor de bună vecinătate şi cooperare
regională.
Aş dori, de aceea, să îmi exprim încrederea că, şi în perioada următoare, dialogul românoucrainean va cunoaşte un ritm şi mai susţinut de dezvoltare, pe baza respectului şi înţelegerii
reciproce pe care guvernele român şi ucrainean le promovează în beneficiul popoarelor noastre şi
al regiunii din care facem parte.
Vă mulţumesc!

Д-р Богдан АУРЕСКУ,
Державний секретар Міністерства закордонних справ Румунії
(Виступ на відкритті українсько-румунської філателістичної виставки «Від Бухареста до
Києва, філателістична подорож», присвяченої 20-ій річниці встановлення дипломатичних
відносин між Україною та Румунією, музей м. Бухарест, 15 березня 2012 року)
Ваші Високоповажності,
Пане Тимчасовий Повірений,
Поважні запрошені,

З

великим задоволенням беру участь сьогодні, поруч з вами, у цій філателістичній події,
приуроченій до 20-ї річниці двосторонніх відносин між Румунією та Україною. Україна
проголосила свою незалежність 24 серпня 1991 року і Румунія визнала нову державу 8 січня 1992 року, а дипломатичні відносини між двома державами були встановлені 1 лютого
1992 року.
Ця виставка, під рубрикою «З Бухареста до Києва, філателістична подорож», просуває
автентичні символи та цінності двох країн, підтримуючи водночас і розвиток відносин між
Румунією та Україною. Тому був радий дізнатися, що ця подія є провісником спільного видання поштових марок, що заплановане на наступний рік. Яскравим прикладом румунськоукраїнських культурних містків, які ми розбудовуємо сьогодні, є те, що аналогічна подія в
ці дні відбувається і в Києві.
Пані та панове,
Протягом останніх 20 років відносини між Румунією та Україною розвивались по висхідній, деколи з підйомами та спусками, які є відомими, але природними у відносинах між
двома сусідами. Особисто, як румунський дипломат, був свідком багатьох визначальних
моментів у двосторонніх відносинах. Але радий нагоді констатувати сьогодні, що протягом
останнього періоду у відносинах між Бухарестом та Києвом спостерігається зміна динаміки з чіткою висхідною спрямованістю, що є результатом ініціатив та заходів обох сторін в
напрямку зміцнення довіри та співробітництва. Цей прогрес є результатом нашої спільної
послідовності та зростаючої зрілості у способі взяття на себе обопільної відповідальності
за те значення, яке відносини між нашими країнами мають для кожного з нас.
Приклад рішення Міжнародного суду ООН від 3 лютого 2009 р. є більш ніж красномовним: не лише спромоглись, шляхом ефективного використання інструментів міжнародного права, врегулювати та у такий спосіб зняти з політичного порядку денного складну
проблему у двосторонніх відносинах (делімітація морських просторів у Чорному морі), а
й шляхом беззастережного визнання та негайної імплементації цього рішення Бухарест і
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Київ показали приклад відповідального ставлення до врегулювання спорів у розширеному
регіоні Чорного моря, який, на жаль, не позбавлений неврегульованих проблем та важливих геополітичних викликів.
Україна, з географічної точки зору, є найбільшим сусідом Румунії і має особливу роль
у формуванні стабільності та регіональної і європейської безпеки. Як держава-член ЄС та
НАТО (наш спільний кордон водночас є кордоном ЄС та НАТО) Румунія підтримувала і
підтримуватиме й надалі чітко та послідовно європейські прагнення України і безпосередньо зацікавлена у продовженні нею європейського шляху та демократичних реформ.
Весь комплекс румунсько-українських відносин включає в себе різноманітні сфери
взаємодії, в рамках якого двосторонній політичний діалог доповнюється різними сферами:
європейська інтеграція України, забезпечення прав національних меншин на рівні європейських стандартів, інтенсифікація регіонального співробітництва, врегулювання заморожених конфліктів.
Румунія з оптимізмом дивиться на еволюцію відносин з Україною у 2012 році, і навіть
за межами цього часового горизонту, і сподівається, що заплановані різноманітні контакти
і консультації з українськими партнерами сприятимуть подальшому поглибленню двосторонніх відносин.
У відносинах з Україною ми завжди були відкритими і сподіваюсь, що спромоглись
змінити на краще ці відносини, окресливши низку проектів двостороннього співробітництва, що випливають з наших спільних інтересів з цією апріорі європейською державою
(у центрі Києва розташовано пам’ятник, що символізує географічний центр Європи!). Наявність спільного кордону, географічне сусідство, споріднені національні громади також
є тими факторами, задля яких намагались надати нового імпульсу нашому діалогу. Нам
вдалося внести зміни в ставленні до наших відносин та до їх перспективи. Водночас, констатували аналогічну відкритість і з боку України.
Спостерігається справжнє прагнення сторін підняти статус відносин, надати їм більше
змісту та позитивного розмаху на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, а також
готовність до відкриття нової сторінки у двосторонніх відносинах, що матиме як наслідок
– який ми, в Бухаресті, вважаємо вирішальним – зникнення усіх залишків недовіри. Віримо
у силу інтенсивного діалогу, спрямованого у майбутнє, здатного допомогти знайти рішення
для проблем, що ще потребують розв’язання, а також принести конкретну користь для наших громадян.
У 2011 році було відновлено політичний діалог. Доповнено двосторонню договірноправову базу співробітництва. Зафіксовано суттєве зростання двостороннього товарообігу,
обсяг якого перевищив показники останніх 20-ти років (приблизно 2 млрд. дол. США).
Саме з огляду на це вірю, що зміст двостороннього порядку денного та спільні амбіції дозволять врегулювати і ті аспекти відносин, які ще залишаються неврегульованими: прагнемо європейських стандартів для румунської меншини в Україні, аналогічних з
правами українців у Румунії, а також постійної культурної присутності в Україні шляхом
відкриття Румунського культурного інституту. Прагнемо врегулювання питання каналу Бистрий, у відповідності до стандартів міжнародного екологічного права. Хочемо завершити
узгодження Угоди про місцевий прикордонний рух. Хочемо активізувати економічне співробітництво та збільшити товарообіг. Також хочемо розвивати проекти співробітництва в
рамках регіональних ініціатив (Східне партнерство, Стратегія ЄС для Дунайського регіону,
Чорноморська синергія, ОЧЕС). Хочемо, щоб Україна все більше і безповоротно наближалась до ЄС. І запевняю, що Румунія буде серед перших адвокатів України у цьому процесі

інтеграції, зокрема тоді, коли ми конкретно говоримо про набуття чинності та застосування
Угоди про асоціацію з ЄС або ж про лібералізацію візового режиму для українських громадян, що є проектами, які ми активно підтримували в Брюсселі та інших столицях країнчленів ЄС.
Пані та панове,
Хочемо зміцнити двосторонні відносини і шляхом задіяння громадськості. Задля цього
проведемо в травні ц.р. румунсько-український Громадянський форум за участі представників політичних кіл Румунії та України, відповідальних чинників, задіяних у розвиток
двосторонніх відносин, громадськості, експертів з академічного середовища, журналістів,
представників центральних і місцевих органів влади, національних меншин тощо. Проект
переслідує мету розширення бази для діалогу між двома державами, внесення до порядку
денного публічних дискусій конвергентних тем зі сфери двосторонніх відносин, що базувались би на довірі та конструктивізмі, таких як європейський вибір України, просування
політики добросусідства та регіональне співробітництво.
Тому хотілось би висловити впевненість, що і у подальшому румунсько-український
діалог зазнаватиме ще більш динамічного розвитку на основі взаємоповаги та взаєморозуміння, що просуваються румунським та українськими урядами в інтересах наших народів
та регіону, складовою частиною якого ми є.
Дякую!

Dr. Bogdan AURESCU,
State Secretary of Ministry of Foreign Affairs
(At the opening of the Romanian-Ukrainian Stamps Exhibition “From Bucharest to Kiev,
a Philatelic Journey”, Museum of Bucharest, March 15, 2012)
Your Excellencies,
Mr. Charge d’Affaires,
Distinguished guests,

I

t gives me great pleasure to participate today, with you, to this event marking the celebration
of 20 years of bilateral relations between Romania and Ukraine. Ukraine proclaimed its
independence on August 24, 1991, and Romania recognized the new State on January 8,1992.
Diplomatic relations between the two countries have been established on February 1, 1992.
This exhibition, “From Bucharest to Kiev, a Philatelic journey”, promotes genuine values
and symbols of the two countries, supporting, in the same time, the development of relations
between Romania and Ukraine. As an eloquent token of the Romanian-Ukrainian cultural bridges
that we build today, a similar event is ongoing, at the same time, in Kyiv.
Ladies and Gentlemen,
In the past 20 years, relations between Romania and Ukraine have evolved gradually, sometimes
with ups and downs, which is natural in the relationship between two neighbors. Personally, as a
Romanian diplomat, I witnessed many reference moments of the bilateral relation. But I am happy
to see today that the relations between Bucharest and Kyiv have a new dynamic, clearly upwards,
as a result of the mutual initiatives and steps to strengthen trust and cooperation. This progress is
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the outcome of our diligence and of a high maturity in assuming a common responsibility for the
importance of the relationship between our countries.
The case of the ICJ Judgment of February 3, 2009 is eloquent: not only have we succeeded,
through effective use of the smart instruments of international law, to solve a complex issue of
the political bilateral agenda (maritime delimitation in the Black Sea), but through the unreserved
acceptance and immediate implementation of this solution, Bucharest and Kyiv provided a
regional model of responsible approach in the settlement of disputes in an area – the wider Black
Sea region – which has no shortage of unsolved issues and important geopolitical challenges.
Ukraine is, geographically, the largest neighbor of Romania and is particularly important in
the equation of regional and European stability and security. As an EU and NATO Member State
(our common border is also the border of EU and NATO), Romania has supported and continues
to support, firmly and consistently, Ukraine’s European aspirations and democratic reforms.
The Romanian-Ukrainian political dialogue includes extensive areas of interaction, such
as Ukraine’s European integration, protection of the rights of national minorities at European
standards, fostering regional and cross-border cooperation, sustainable settlement of frozen
conflicts. Romania looks forward with optimism to the development of relations with Ukraine in
2012 – and beyond this horizon – and hopes that the contacts and consultations planned with our
Ukrainian partners will allow further deepening of bilateral relations.
I think we managed to change this relationship for the better, outlining a series of cooperation
projects started from the common interests with this European State by definition (the center
of Kiev hosts a monument that marks symbolically the geographical center of Europe!). Our
common border, geographical proximity, kin minorities are the reasons why we wanted to boost
the dialogue. We succeeded to have a change of attitude and optics in our relationship. At the same
time, we found a similar opening on the Ukraine side.
There is a real willingness of the parties to recalibrate the relationship, to give it more
substance, bilaterally and multilaterally, and availability for a new chapter in bilateral relations,
with effects – that we, in Bucharest, hope decisive – on the dissipation of any residue of distrust.
We believe in the virtues of intense dialogue, future oriented, the only one able to provide solutions
to unsolved problems and tangible, certain benefits for our citizens.
In 2011, we revived the political dialogue, boosted bilateral cooperation and recorded an
impressive amount of bilateral trade, the highest value in the last 20 years (about 2 billion USD).
For these reasons, I am confident that the bilateral agenda and common ambitions will
allow the settlement of divergent aspects of the relationship; we want European standards for
the Romanian minority in Ukraine, similar to the rights of the Ukrainians in Romania, and a
permanent cultural presence in Ukraine by opening a Romanian Cultural Institute. We want to
solve the Bistroe matter in accordance with standards of international environmental law. We
want to complete the Border Traffic Agreement. We want to enhance economic cooperation and
trade. Also, we want to support cooperation projects under the auspices of regional initiatives
(Eastern Partnership, Black Sea Synergy, BSEC). We want Ukraine irreversibly closer to the
EU. And I assure you that Romania will be among the first advocates of this integration process,
supporting the entry into force and the implementation of the Association Agreement with the EU
and visa liberalization for Ukrainian citizens.
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Ladies and gentlemen,
We want to strengthen bilateral relations by involving also the civil society. In this respect,
we will organize in May the Romanian-Ukrainian Civic Forum for representatives of political
life in Romania and Ukraine, decision makers involved in managing bilateral relations, civil
society, experts from universities and think tanks, journalists, local and central public authorities,

representatives of national minorities etc. The project envisages expanding of the dialogue between
the two countries, public discussions of convergent issues on our political agenda, based on trust
and constructive spirit, such as Ukraine’s European choice and promoting good neighborhood
policies and regional cooperation.
I wish therefore to express my confidence that in the near period the Romanian-Ukrainian dialogue
will have a more sustained pace, based on mutual respect and understanding, which Romanian and
Ukrainian Governments promote in the benefit of our peoples and the region we belong.
Thank you!

Степан БУЧУТА,
депутат Парламенту Румунії,
Голова Союзу Українців Румунії

У

країна посідає важливе місце у зовнішньополітичних відносинах Румунії. Це зумовлено багатьма політичними, економічними і гуманітарними чинниками, серед яких істотне значення має факт існування в обох країнах потужних громад національних меншин
титульної нації іншої сторони.
Зокрема, в Румунії за офіційними даними проживає майже 52 тис. українців. Компактно етнічні українці проживають в Марамoрoщині (понад 32 тис.), Південній Буковині (понад 6,3 тис.), Банаті (понад 8,5 тис.) і Добруджі (приблизно 1,5 тис.). В Марамoрoщині і
Південній Буковині українці є автохтонним населенням, вони завжди проживали там компактними анклавами у переважно румунському середовищі. Українці Добруджі є нащадками запорізьких козаків, які переселились наприкінці XVIII століття з Запорізької Січі в
дельту Дунаю і заснували Задунайську Січ. У Банаті українці з’явилися на рубежі XIX-XX
століть внаслідок процесу трудової міграції населення з території Західної України, а також
у результаті переселення в цей регіон у післявоєнні роки українців з Марамoрoщини (вони
заселяли місцевості, де раніше проживали німці, котрі емігрували до ФРН).
Румунія визнала незалежність України 8 січня 1992 p., а вже 2 лютого було встановлено дипломатичні відносини; 2 червня 1997 р. підписано Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною і Румунією. Налагодився двосторонній політичний
діалог на різних рівнях, створено вагому договірно-правову основу для конструктивного
румунсько-українського співробітництва, у т.ч. і у сфері національних меншин. Зокрема,
крім традиційних положень, притаманних базовим політичним договорам між двома державами, де Бухарест і Київ підтвердили «непорушність існуючого кордону між Україною
і Румунією» та зобов’язалися утримуватись від будь-яких територіальних претензій, сторони також домовились всіляко сприяти збереженню та розвитку національної ідентич-
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ності, мови, культури тощо для української меншини в Румунії та, відповідно, румунської
в Україні. З цією метою була створена Змішана українсько-румунська міжурядова комісія
з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. Функціонують
також і інші формати двосторонньої співпраці в галузях економіки, науки і техніки, міжрегіональної та транскордонної взаємодії тощо.
Встановлення дипломатичних відносин між Румунією і Україною стало гарантом захисту національно-культурних прав української громади Румунії.
Керівники дипломатичних установ Української Держави приділяють особливу увагу
українцям Румунії. В останній період зміцнилася співпраця між Посольством України в
Румунії та Союзом Українців Румунії на основі ділових і дружніх взаємин, які повинні
продовжуватися.
З нагоди сповнення 20 років двосторонніх відносин між Румунією та Україною, бажаю
дипломатії обох країн подальшої плідної співпраці.

Ştefan Buciuta,
deputat al Parlamentului României,
Preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România

U
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craina ocupă un loc important în relaţiile politice externe cu România. Acest lucru se datorează
mai multor factori politici, economici şi umanitari printre care o importanţă fundamentală o
are existenţa în ambele ţări a unor organizaţii puternice ale minorităţilor naţionale aparţinătoare
ţărilor respective.
În special în România, după datele oficiale, trăiesc 52 mii de ucraineni. În mod compact etnicii
ucraineni trăiesc în Maramureş (32 mii), în partea de sud a Bucovinei (peste 6,3 mii), Banat (peste
8,5 mii) şi Dobrogea (aproape 1,5 mii). În Maramureş şi in partea sudica a Bucovinei, ucrainenii
sunt o populaţie autohtonă, ei au trăit întotdeauna acolo în enclave compacte în special în mediul
românesc. Ucrainenii din Dobrogea sunt urmaşii cazacilor zaporojeni, care s-au mutat la sfărşitul
secolului al XVIII-lea din Sicea Zaporojeană în Delta Dunării şi au instituit Sicea Dunăreană. În
Banat ucrainenii au venit la începutul secolelor XIX-XX ca urmare a migraţiei forţei de muncă
a populaţiei de pe teritoriul Ucrainei de Vest şi ca urmare a rezultatului migraţiei, in anii de după
război a ucrainenilor din Maramureş (ei ocupau zone unde anterior au locuit germanii care au
emigrat în Germania).
România a recunoscut Independenţa Ucrainei pe data de 8 ianuarie 1992, iar la 2 februarie au
fost stabilite relaţiile diplomatice; la 2 iunie 1997 este semnat Tratatul de relaţii de bună vecinătate
şi de cooperare între Ucraina şi România. S-a stabilit dialogul politic bilateral la diferite niveluri,
astfel creându-se o bază semnificativă a tratatului juridic pentru o cooperare constructivă românoucraineană şi în sfera minorităţilor naţionale. Distinctiv, în afara normelor tradiţionale, a tratatelor
politice de bază între cele două ţari, unde Bucureştiul şi Kievul au confirmat ,,inviolabilitatea
frontierelor existente între Ucraina şi România’’ şi şi-au luat angajamentul de a se abţine de la orice
pretenţie teritorială, deasemenea părţile au căzut de acord să încurajeze conservarea şi dezvoltarea
identităţii naţionale, a limbii, a culturii pentru minoritatea ucraineană din România şi respectiv
minoritatea română din Ucraina. În acest scop a fost creată Comisia Mixtă interguvernamentală
ucraineano-română cu privire la drepturile persoanelor care aparţin minorităţii naţionale.
Deasemenea funcţionează şi alte forme ale colaborării bilaterale în domeniile economiei,
învăţamântului, tehnicii şi a colaborării interregionale şi transfrontaliere.

Stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Ucraina a devenit garanţia protecţiei
drepturilor naţional-culturale a comunităţii ucrainene din România.
Reprezentanţii misiunilor diplomatice ai Ucrainei, acordă o atenţie specială ucrainenilor
din România. În ultima perioadă s-a consolidat cooperarea între Ambasada Ucrainei în România
şi Uniunea Ucrainenilor din România pe baza relaţiilor de afaceri şi prietenie care trebuie să
continue.
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de relaţii bilaterale între România şi Ucraina, urez ambelor
ţări în continuare o colaborare fructuoasă în relaţiile diplomatice.

Georgian Pop,
deputat al Camerei Deputaţilor
Preşedintele Grupului de Prietenie
România – Ucraina din Parlamentul României

A

nul 2012 marchează 20 de ani de relaţii bilaterale între România şi Ucraina. Un astfel de
moment are, fără îndoială, multiple semnificaţii. Pe de o parte, este un moment al evaluării,
al bilanţurilor. Pe de altă parte poate fi proiectat şi ca un moment al structurării strategiei şi
viziunii de dezvoltare a relaţiilor bilaterale.
Douăzeci de ani reprezintă o perioadă importantă în viaţa unui om. Pentru viaţa unei naţiuni,
douăzeci de ani reprezintă, în multe cazuri, doar o fărâmă de istorie. Totuşi, ultimii 20 de ani au
însemnat atât pentru România cât şi pentru Ucraina timpul unor schimbări de tip istoric. România
este acum membră cu drepturi depline în NATO şi UE. Puţini politicieni, diplomaţi, analişti sau
jurnalişti puteau estima acest lucru cu 20 de ani în urmă. La fel şi Ucraina. A făcut paşi importanţi
spre consolidarea sistemului democratic, a statului de drept şi a definit drumul european, integrarea
în UE, ca obiectiv fundamental.
După 20 de ani relaţiile bilaterale dintre România şi Ucraina sunt bune. Schimburile
economice, culturale sau interacţiunea la nivelul societăţii civile s-au îmbunătăţit progresiv, an
după an. La fel, dialogul şi cooperarea politică au evoluat în sens progresiv. Pe agenda comună
există atât probleme de interes comun cât şi probleme asupra cărora viziunile celor două state
sunt divergente. De aceea, în mod evident, relaţiile bilaterale sunt perfectibile, pot fi îmbunătăţite.
Rolul reprezentanţilor României şi Ucrainei implicaţi în gestionarea relaţiilor bilaterale este
crucial. Pe lângă dimensiune instituţională certă, relaţiile bilaterale sunt făcute de oameni. Iar
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încrederea reciprocă dintre politicienii şi diplomaţii celor două state este esenţială. Fără încredere
dialogul şi cooperare sunt profund afectate.
Ca Preşedinte al Grupului de Prietenie Parlamentară România – Ucraina am încercat, în
permanenţă, să construiesc şi să consolidez încrederea. Instrumentele pe care le avem la îndemână
sunt dialogul constant, deschiderea, transparenţa şi cooperarea în diverse proiecte. În sens
contrar, suspiciunea reciprocă, lipsa comunicării directe, lipsa de transparenţă sunt căi sigure
pentru eşecul relaţiilor bilaterale. De aceea consider că avem responsabilitatea comună de a căuta
acele proiecte care unesc, de a întreţine dialogul permanent şi de a construi permanent încrederea
reciprocă. Promovarea Parteneriatului Estic şi susţinerea Ucrainei în procesul de aderare la UE
reprezintă un astfel de proiect. Creşterea schimburilor economice este, cu siguranţă, un proiect de
interes comun pentru ambele state. Atât pentru Guvernul României cât şi pentru cel al Ucrainei
combaterea sărăciei, creşterea calităţii vieţii sunt obiective societale fundamentale. Cu cât e
mai intensă cooperarea economică şi comercială între companiile române şi ucrainene cu atât
obiectivele de dezvoltare socială capătă consistenţă, într-o economie marcată de criză, în care
lupta pentru noi pieţe a căpătat valenţe concurenţiale intense. De asemenea, cooperarea pentru
combaterea riscurilor asimetrice precum terorismul sau traficul (armament, droguri, persoane
etc.) ca dimensiune internaţionalizată a criminalităţii organizate reprezintă un alt exemplu pentru
proiectele de interes comun.
Există, de asemenea, teme pe agenda comună, care necesită determinare politică şi eficienţă
diplomatică pentru găsirea unor soluţii acceptabile pentru ambele state. Problemele comunităţii
române din Ucraina, canalul Bâstroe, deschiderea de noi consulate reprezintă, în mod evident,
problematici a căror rezolvare viitoare implică dialog, cooperare şi un nivel ridicat de încredere
reciprocă.
La 20 de ani de relaţii bilaterale cred că pot să afirm că bilanţul este unul preponderent pozitiv.
Îmi doresc ca prin implicare şi profesionalism, următoarele bilanţuri ale relaţiilor bilaterale, la 25
de ani, 30 de ani etc. să constate că proiectele de interes comun, care ne unesc, sunt tot mai multe
iar proiectele de controversă, care au potenţial de dezbinare să fie tot mai puţine.

Джорджіан Поп,
депутат Палати Депутатів Парламенту Румунії
Голова групи дружби Румунія – Україна Парламенту Румунії

2012
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рік – це рік 20-ї річниці двосторонніх відносин між Румунією та Україною. Без
сумніву, такий момент є багатозначним. З одного боку, це момент для оцінок і
висновків. З іншого – це момент, який можна використати як час для вироблення стратегії
і бачення розвитку двосторонніх відносин.
Двадцять років – це важливий період у житті людини. Для життя нації, двадцять років –
це, у більшості випадків, лише маленька частина історії. Водночас, останні 20 років стали
і для Румунії, і для України часом історичних змін. Румунія зараз є повноцінним членом
НАТО і ЄС. Мало хто з політиків, дипломатів, аналітиків та журналістів могли передбачити
цей статус 20 років тому. Аналогічно й Україна. Україна зробила важливі кроки у напрямку
зміцнення демократичної системи, верховенства права та визначила європейський шлях,
інтеграцію до ЄС своєю головною метою.
Після 20 років, двосторонні відносини між Румунією та Україною перебувають на гарному рівні. Економічні і культурні обміни та взаємодія громадянського суспільства посту-

пово покращувалися рік за роком. Схожим чином розвивалися діалог і політична співпраця. На спільному порядку денному є як питання спільного інтересу, так і питання, з яких
позиції сторін відрізняються. Таким чином, двосторонні відносини вочевидь можна удосконалити і покращити. Роль представників Румунії та України, залучених до управління двосторонніми відносинами, є вирішальною. Крім інституційного виміру, двосторонні
відносини створюються людьми. Ось чому важливою є взаємна довіра між політиками і
дипломатами обох країн. Без довіри, діалог і співробітництво можуть бути сильно пошкоджені.
Як Голова Парламентської групи дружби Румунія – Україна я постійно намагався вибудувати і посилити довіру між нашими країнами. Послідовний діалог, відкритість, прозорість і співробітництво у різноманітних проектах є найважливішими інструментами для
досягнення цієї мети. На противагу цьому, взаємні підозри, нестача спілкування, брак прозорості призведуть до краху двосторонніх відносин. Ось чому, на мою думку, ми повинні
демонструвати спільну відповідальність щодо знайдення тих проектів, які нас єднають,
підтримувати постійний діалог та вибудовувати взаємну довіру. Просування Східного
Партнерства і підтримка України на шляху вступу до ЄС є таким проектом. Зростання товарообігу між нашими країнами є, беззаперечно, спільним інтересом. І для румунського, і для
українського урядів боротьба з бідністю і намагання покращити якість життя є основними
соціальними завданнями. Чим інтенсивнішим є торговельно-економічне співробітництво
між румунськими і українськими компаніями, тим більшого змісту отримують цілі соціального розвитку у кризовій економіці, в якій боротьба за нові ринки стала надзвичайно
важливою. Також, співробітництво з метою боротьби з асиметричними ризиками, такими
як тероризм або контрабанда зброї, наркотиків, торгівля людьми. Міжнародний вимір організованої злочинності, є ще одним прикладом проектів, в яких зацікавлені обидві сторони.
На спільному порядку денному також перебувають питання, для яких потрібна політична рішучість і дипломатична ефективність, для знаходження прийнятних для обох
країн рішень. Проблеми румунської спільноти в Україні, ГСХ Бистре, відкриття нових консульств, очевидно, можуть бути вирішені шляхом діалогу, співробітництва і високого рівня
взаємної довіри.
Після 20 років двосторонніх відносин можу сказати, що їх оцінка здебільшого позитивна. Хотілося б, щоб завдяки активності і професіоналізму, наступні річниці двосторонніх відносин – 25, 30 років і т.д., засвідчили, що спільних проектів, які нас об’єднують,
більше за тих, що роз’єднують.

Georgian Pop,
The Chairman of The Friendship Parliamentary Group Romania – Ukraine
Twenty years of bilateral relations. Evaluation and perspectives.
ear 2012 is the year of the 20th anniversary of bilateral relations between Romania and
Ukraine. Undoubtedly, such a moment has multiple meanings. On one hand, is a moment for
evaluation and conclusions. On the other hand, it’s a moment that can be designed as a time of
settling the strategy and the perspective for developing bilateral relations.
Twenty years is an important period in a human life. For a nation, twenty years represent, in
many cases, only a bit of history. However, the last 20 years meant for both Romania and Ukraine
a period of historic changes. Romania is now a full member of NATO and EU. Few politicians,
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diplomats, analysts and journalists were able to predict this status 20 years ago. Ukraine faces the
same situation now. Ukraine has made important steps towards strengthening democracy, rule of
law and has defined the European road, EU integration, as a fundamental objective.
After 20 years, the bilateral relations between Romania and Ukraine are at a good level.
Economic and cultural exchanges or the civil society interaction have gradually improved year
after year. Similarly, the dialogue and the political cooperation developed. The common agenda
consists both of issues of common interest and divergent issues as well. Therefore, the bilateral
relations can be improved. The role of representatives of Romania and Ukraine involved in the
management of bilateral relations is crucial. In addition to the institutional dimension, bilateral
relations are made by people. That is why the mutual trust between politicians and diplomats from
both countries is essential. The dialogue and cooperation can be deeply damaged without trust.
As the Chairman of the Friendship Parliamentary Group Romania – Ukraine I continuously
tried to build and strengthen trust between our countries. The constant dialogue, the openness,
the transparency and the cooperation in various projects are the most important factor for
this objective. On the contrary, the mutual suspicion, the lack of communication, the lack of
transparency will lead to the failure of bilateral relations. That’s why, I consider that we have the
responsibility to identify those projects that bring us together, that sustain the dialog and build
a mutual trust. The promotion of Eastern Partnership and supporting Ukraine to accede EU is
such project. Increasing the economic exchanges between our countries it’s, for sure, a common
interest. For both Romanian and Ukraine government, the fight against poverty and the effort to
improve the quality of life represent societal objectives. The more intensive the economical and
commercial cooperation between Romanian and Ukrainian companies is, the more the objectives
of social development gain consistency, in a crisis economy in which the fight for new business
has new connotations. The cooperation for combating the terrorism and trafficking in weaponry,
drugs, and persons, as an internationalized dimension of organized crime, is another common
project, as well.
On the common agenda there are also issues that need political determination and diplomatic
efficiency, for finding acceptable solutions for both countries. For the Romanian community in
Ukraine the problems such as Bâstroe channel and the opening of new consulates may be resolved
with dialog, cooperation and a high level of mutual trust.
After 20 years of bilateral relations, I could say that the evaluation is mostly positive. I wish
that in the next 25, 30, 35, etc years to notice that the common project that connect us to be as
many as possible and those that has disunion potential to be less.
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Răzvan Teodorescu,
academician,
Ministrul culturii al României (2000-2004)

P

entru cei mai puţin iniţiaţi în trecutul şi prezentul Europei răsăritene, între ucraineni şi ruşi
nu este o diferenţă notabilă. Ceea ce, mă grăbesc să adaug, înseamnă o eroare de judecată
îndeajuns de gravă, raportul dintre cele două neamuri slave nefiind prea departe de cel pe care, în
latinitatea europeană, îl găsim între spanioli şi portughezi.
Aparţinând, etnic şi lingvistic, ramurii răsăritene a acelei uriaşe mase — încă informe în
primul mileniu — numite „Protoslavia”, triburile drevlianilor şi severianilor de la Nipru, din jurul
Kievului, au fost cucerite după 880 de altele, aşezate spre miazănoapte, la Novgorod, de unde
cobora cu ceata sa de vikingi cneazul Oleg. Descendenţii acestuia, precum Olga — este forma
slavă a germanicului Helga – aveau să se creştineze individual în legea răsăriteană, înainte ca
Vladimir Sviatoslavici să-i treacă la creştinism pe toţi slavii kieveni, cei ce vor constitui nucleul
Rusiei născânde.
Botezul în masă al supuşilor marelui cneaz de la Kiev în 988-989 s-a făcut cu amintirea
încă vie a unor ceremonii păgâne de abluţiune, ce aveau loc la solstiţiul de vară — de unde, la
slavi, sărbătoarea de Ivan Kupala, care este la noi cea a Sânzienelor —, dar la îndemnul clericilor
bizantini veniţi din Crimeca. Aceasta se vădea, de pe acum, a fi o placă turnantă a influenţei
meridionale — până atunci elenistice, romane şi bizantine, mai târziu turceşti şi tătare — venite
din spaţiul Mării Negre. Pentru întâia oară, legate tocmai de orizontul pontic, părţile Niprului intră
în istoria europeană, ele devenind treptat ţinuturile de legătură cu Sudul romanesc şi balcanic,
zonă de margine a vastelor cnezate ruseşti al căror centru de greutate se deplasa spre nord-est,
către Moscova. Aceasta marginalitate geografică avea să-i aducă, pe slavoneşte, şi numele de
„Ucraina”.
Din aceste secole de început ale mileniului nostru, spaţiul ucrainean va fi constant orientat spre
Bosfor – nu întâmplător un cronicar german, Adam de Bremen, avea sa numească Kievul „celălalt
Constantinopol’ – după cum civilizaţia sa veche va fi una precumpănitor legată de ciclul agrar
al stepelor; aceasta, spre deosebire de Novgorodul orientat către Scandinavia şi oraşele Hansei,
ţinând în schimb de un ciclu de civilizaţie maritim (de unde şi faimoasa legendă a negustorului
Sadko, pusă pe muzică, acum un veac, de Rimski-Korsakov). Ca un ecou direct al acestei situaţii
culturale, atunci când biserica rusă a Moscovei, prin mitropolitul lona de Riazan, se va proclama,
în 1448, independentă de un Bizanţ muribund si acuzat de „latinofilie”, Kievul, puternic grecizat,
va rămâne legat de Constantinopol şi mai apoi de Stambulul otoman.
Începând de acum şi în mod precumpănitor, lumea kieveană avea sa intermedieze intre spaţiul
ponto-balcanic si Rusia mai apoi între Europa centrală şi Rusia, devenind o anticameră a acesteia
către Sudul şi Occidentul continentului.
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Intrat, din evul mediu încă, prin cnezatul de Halici, în orbita Poloniei catolice, teritoriul
actual al Ucrainei avea să aparţină timp îndelungat regilor de la Cracovia şi de la Varşovia, aşadar
unui stat care era permanent ostil Rusiei marilor cneji si apoi a ţarilor moscoviţi, de la Ivan cel
Groaznic la Boris Godunov si la primii Romanovy.
In veacul al XVII-lea – moment crucial pentru naşterea modernităţi, europene, a contradicţiilor
sale etnice si confesionale – Ucraina şi-a trăit marele moment istoric. Cel al unui autentic baroc
plin de culoare – aşa-numitul „stil Mazepa după numele unui ilustru hatman – , de extravaganţă
şi de mister, cel al unei ortodoxii ce se apăra împotriva „uniatismului” papal si polonez. Rolul
eminent 1-a deţinut aici românul Petru Movilă – descendent din voievozii de la Suceava si Iasi
– care desi s-a apropiat cultural de Apus, creând la Kiev, unde era mitropolit din 1633, o forma
latină a ortodoxiei şi deşi s-a opus pe toate căile Rusiei vecine, a fost un stâlp al aceleiaşi ortodoxii
pe care a înarmat-o cu scoli unde se învăţau filozofia antică şi limbile moderne, cu un spirit
critic remarcabil în ceea ce priveşte sursele teologice, cerând o cunoaştere a izvoarelor greceşti
în primul rand.
O dată mai mult. Ucraina – legată şi de spaţiul romanesc al Moldovei – se dovedea astfel o
prelungire a Sudului postbizantin si a Apusului catolic baroc. Situaţie pe care alipirea sa la Rusia,
prin hotărârea „radei” de la Pereiaslav, la 8 ianuarie 1654, nu a modificat-o aproape în nici un fel.
Dimpotrivă, în esenţialele reforme de inspiraţie occidentală din timpul lui Petru cel Mare, filiera
ucraineană – consolidată prin marele Petru Movila – a jucat un rol esenţial. Aceasta printr-un
Ştefan Iavorski şi un Teofan Procopovici, reformatori spirituali apropiaţi, pe rând, de iezuiţii si de
pietiştii germani, într-un timp când în tipăriturile de la Kiev apărea pentru întâia oară, înainte de
1720, o simbolică francmasonică ce avea să ajungă curând şi la Iaşi, prin ofiţerii ruşi, în vremea
războaielor contra Porţii.
Între Carpaţii de miazănoapte şi Marea de Azov, între Nistru şi Don, cu axa sa istorică ce
este Niprul, cuprinzând astăzi prin răşluiri succesive, şi Lvovul polonez, şi cosmopolita Cetate
Albă care a aparţinut Moldovei, şi Crimeea tătărască, Ucraina secolului al XX-lea a fost de două
ori, în cele două războaie mondiale, un spaţiu de manevră al Germaniei împotriva Sovietelor
(episodul lui Petliura, apoi cel al lui Vlasov). Nu ştiu ce rezervă viitorul acestei anticamerc a
Rusiei. Dar privind cu atenţia cuvenită harta economică si politică a Estului european, antenele
Ucrainei îndreptate, prin Basarabia si prin România, către Balcanii slavi, ca şi implicaţiile sale în
spaţiul germano-polonez nu pot să scape nimănui.

32

Dr. Adrian Cioroianu,
profesor universitar,
Ministrul afacerilor externe al României (2007-2008)
Doamnelor şi domnilor!

C

red că este cazul să-i felicităm pe cei care au organizat această dezbatere şi să ne felicităm
noi toţi pentru pentru aceşti 20 de ani de relaţii româno-ucrainene.
Înainte de toate, interesul meu pentru Ucraina a început prin a fi unul de natură universitară. La
facultatea de istorie, unde eram profesor, ţineam un curs de istorie post-sovietică a Rusiei şi unul
comparativ între holocaust şi Gulag. După cum ştiţi, în ambele subiecte Ucraina este o parte foarte
importantă. Cu alte cuvinte, am fost atent, în egală măsură, atât la dimensiunea politică a vieţii interne
ucrainene, cât şi la eforturile Ucrainei de a-şi reconstrui o memorie istorică în aceşti 20 de ani.
Desigur, în acest gen de dezbateri există o dimensiune protocolară pe care sunt obligat să o
respect. Există, însă, şi o dimensiune ceva mai la obiect, mai pragmatică şi despre asta aş dori să
vorbesc.
Eram în Parlamentul European în momentul în care, în anul 2006, administraţia ucraineană
de atunci a început o campanie de informare asupra Holodomorului. Există o dezbatere în istorie,
nu doar în Ucraina şi Rusia, dar şi în toată istoriografia europeană – a urmărit Stalin să omoare
numai ucraineni sau, de fapt, avea ceva împotriva unei clase sociale care cuprindea şi ucraineni,
şi ruşi, şi români etc.? Administraţia Iuşcenko a desfăşurat o campanie foarte activă, în special la
Bruxelles.
În calitate de ministru de externe am avut o relaţie foarte bună cu omologul meu de atunci,
Arsenii Iaţeniuk, ulterior preşedinte al Parlamentului şi acum lider al unui partid de opoziţie. Nu
amestec politica, dar nu vă pot ascunde momentul în care am vizitat Kievul şi ceream diplomaţilor
noştri să traducă titluri din ziarele ucrainene. Am prins şi perioada bună şi perioada mai puţin
bună dintre Iuşcenko şi Timoşenko, iar acele titluri îmi aduceau aminte de ceea ce se întâmpla la
Bucureşti între Băsescu şi Tăriceanu.
Voi vorbi despre NATO şi Uniunea Europeană, subiecte puţin mai indigeste, dar cele mai
importante pentru noi toţi. Ştiu, disensiunea NATO pe care a lansat-o în politica ucraineană şi cred
că orice om interesat în România o cunoaşte. Vorbim despre summit-ul NATO de la Bucureşti
din aprilie 2008. poziţia României a fost cunoscută şi poate nu apreciată de întreg spectrul politic
ucrainean. Singura intenţie a României legat de ancorarea Ucrainei într-un peisaj european sau
euro-atlantic era ideea de securitate, vecina noastră de la nord şi sud-est fiind foarte importantă
pentru stabilitatea din estul Europei, din vestul Rusiei,din regiunea Mării Neagre. Este extrem de
importantă pentru vecinătatea noastră şi ale unor state ale căror destine nu ne sunt indiferente, mă
refer la Republica Moldova.
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Din acest punct de vedere, România a susţinut atunci o idee pe care o parte a spectrului
politic ucrainean aflat la conducere o susţinea de asemenea-intrarea Ucraina în NATO prin acel
Membership Action Plan. O atare opţiune nu a fost agreată de alte segmente ale societăţii şi clasei
politice ucrainene. România nu poate şi nici nu-şi doreşte să forţeze ceva în acest sens şi este
exclusiv rolul politicului şi a societăţii din Ucraina să definitiveze această problemă. Admit că
problema NATO e mai dificilă decât cea europeană.
România nu are nici un fel de îndoială că Ucraina este un stat european şi nu avem nici un
fel de îndoială că într-un viitor previzibil, pe parcursul vieţii noastre, Ucraina va deveni membră
a Uniunii Europene.
Aceasta nu înseamnă să întoarcă spatele altor vecini cum ar fi Rusia. Din perspectiva noastră,
dorim să avem un vecin care să facă parte din aceeaşi familie în care noi am intrat cu bucurie.
Închei cu o trimitere la adresa societăţii civile. Vă mărturisesc că abia mai târziu am
conştientizat importanţa acestor legături. La nivel politic stăm foarte bine. Eram ministru atunci
când Iuşcenko, în toamna lui 2007 a efectuat o vizită la Bucureşti. Întâlnirea a fost foarte bună.
Desigur, discuţiile între doi vecini au şi aspecte pozitive, şi anumite probleme. Dar ca profesor
de istorie ştiu că de cele mai multe ori timpul le vindecă aproape pe toate, şi n-am nici un fel de
îndoială că ceea ce astăzi ni se pare greu de rezolvat, de la probleme de litigiu economic până
la probleme de litigiu al tratamentului minorităţilor, cu timpul se vor rezolva în măsura în care
statele noastre capătă acea maturitate pe care nimeni nu o are de la bun început. Dacă cineva ar
pune pe două coloane, în paralel, evoluţia din ultimii 20 de ani a relaţiilor Ucrainei şi României,
eu cred că ar fi diferenţe mult mai puţine decât ne imaginăm.
Închei cu o problemă care cred că este o responsabilitate a categoriei în numele căreia
vorbesc. Sunt profesor. Am participat la o conferinţă unde un cercetător istoric făcea o comparaţie
între manualele din Ucraina şi cele din România. Practic, vecinii ucraineni sunt quasi-inexistenţi
în sistemul nostru de învăţământ, în timp ce în manualele ucrainene, imaginea României sau a
românilor e una care ar trebui, elegant spus, puţin şlefuită. Ar trebui intrat în profunzime. Sunt
anumite clişee care încă dăinuie. Un clişeu al neglijenţei din partea noastră şi un clişeu, uneori
condamnabil, la adresa României din partea prietenilor noştri ucraineni. Sunt lucruri pe care le
putem rezolva prin efort comun.
Aceşti 20 de ani al căror bilanţ îl facem astăzi reprezintă doar începutul în această poveste. O
poveste pe care, vrând-nevrând, o vom continua împreună, indiferent de faptul că vom fi sau nu
membri ai aceloraşi alianţe. O alianţă sau alta nu ne schimbă locul pe hartă. Vecinătatea noastră
de sute de ani merge mai departe, prin urmare aş dori să ne revedem peste alţi 10 ani şi peste alţi
20 de ani să vorbim despre progresele pe care le facem, despre maturizarea statalităţii ucrainene
care e o problemă foarte importantă. Şi evident să îmbunătăţim imaginea reciprocă, a noastră în
Ucraina şi a Ucrainei în România.
Vă mulţumesc pentru atenţie şi doresc succes dezbaterilor.
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Д-р Адріан Чорояну,
професор, Міністр закордонних справ Румунії (2007-2008р.)
Пані та панове!
умаю варто привітати тих, хто організував цю дискусію, і привітати всіх нас з цими 20
роками румунсько-українських відносин.
Перш за все, моє захоплення Україною розпочалося з початком викладання в університеті. Історичний факультет, де я викладав лекції пострадянської історії Росії, а також
лекції з порівняння Голокосту з ГУЛАГом. Як ви знаєте, в обох випадках Україна є дуже
важливим учасником. Іншими словами, я був уважний, в однаковій мірі, як до політичного
аспекту внутрішнього життя України, так і до зусиль України відновити історичну пам’ять
протягом цих 20 років.
Звичайно, такого роду дискусії мають певний протокольний вимір, якого я зобов’язаний
дотримуватися. Однак існує і більш предметний, більш прагматичний вимір, про що я хотів
би поговорити.
Я працював у Європейському Парламенті, коли в 2006 році, українська влада розпочала інформаційну кампанію щодо Голодомору. Існує певна історична дискусія, не тільки в
Україні та Росії, а й в усій європейській історіографії – переслідував Сталін мету знищення лише українців чи, насправді, мав на меті знищення певного соціального класу, який
об’єднував і українців, і росіян, і румунів і т.д.? Адміністрація Ющенка розпочала дуже
активну кампанію з цього приводу, особливо в Брюсселі.
У якості міністра закордонних справ я мав дуже добрі відносини з моїм колегою того
часу – Арсенієм Яценюком, який згодом став спікером парламенту, а нині є лідером однієї
з опозиційних партій. Не переходжу до політики, але я не можу приховувати той момент,
коли перебуваючи у Києві я просив наших дипломатів зробити переклад назв статей українських газет. Я застав хороші і не дуже хороші періоди у відносинах між Ющенко і Тимошенко, і ті назви мені нагадували те, що відбувалося в Бухаресті між Бесеску і Терічану.
Я буду говорити про НАТО і Європейський Союз, тем менш зручних, але найважливіших тем для нас усіх. Мені відомі суперечки, які НАТО спровокував в українській політиці і вважаю, що будь-яка зацікавлена особа в Румунії знає про це. Поговоримо про саміт
НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року. Позиція Румунії була відома і, можливо, незрозуміла
для всього українського політичного спектру. Єдиним наміром Румунії, пов’язаним із відображенням України у європейському або євроатлантичному пейзажі, була ідея безпеки,
наш сусід на Півночі та Південному Сході є дуже важливим для стабільності в Східній
Європі, Західній Росії, в регіоні Чорного моря. Є вкрай важливим для нашого сусідства і
для деяких країн, доля яких не є байдужою для нас, я маю на увазі Республіку Молдова.
З цієї точки зору, Румунія підтримувала ідею, яку частина правлячого українського
політичного спектру, що перебував при владі також підтримував – входження Україна в
НАТО через розроблений План дій щодо членства в Альянсі. Такий варіант не був прийнятий іншими верствами суспільства і українського політичного класу. Румунія не може
і не бажає нав’язувати щось в цьому контексті, адже вирішення цього питання належить
виключно політикуму та суспільству України. Визнаю, що проблема НАТО є більш складною, ніж європейська.
В Румунії не має жодних сумнівів, що Україна є європейською державою, і ми не сумніваємося, що в осяжному майбутньому, в нашому житті, Україна стане членом Європейського Союзу.
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Це не значить відвернутися від інших сусідів, таких як Росія. З нашої точки зору, ми
хочемо мати такого сусіда, який належать до однієї сім’ї, куди ми увійшли з радістю.
Я завершую зверненням до громадянського суспільства. Зізнаюся, що тільки згодом я
зрозумів важливість цих зв’язків. На політичному рівні у нас дуже хороші відносини. Я був
міністром, коли восени 2007 року Ющенко здійснив візит до Бухареста. Зустріч була дуже
гарною. Звичайно, дискусії між двома сусідами мають і позитивні моменти і певні проблеми. Але, як професор історії знаю, що у більшості випадків час лікує майже усі з них,
і я не маю сумніву, що те, що сьогодні здається невирішуваним, від спірних економічних
проблем до спірних питань ставлення до національних меншин, з часом будуть вирішені,
у мірі, в якій наші держави отримують ту зрілість, якою ніхто не володіє з самого початку.
Якби хтось вивів дві паралелі в еволюції відносин між Україною та Румунією за останні 20
років, думаю що розбіжностей було б набагато менше, ніж ми собі уявляємо.
На закінчення я хотів би порушити проблему, за яку, на моє переконання, мають нести
відповідальність верстви, від імені котрих я виступаю. Я викладач. Бав участь у конференції, під час якої один дослідник історії здійснював порівняння між підручниками з України
та Румунії. Практично, українські сусіди майже відсутні в нашій системі освіти, у той час,
як в українських підручниках зображення Румунії та румунів, м’яко кажучи, має бути трохи відшліфоване. Необхідно дивитися глибше. Є певні стереотипи, які досі зберігаються.
Певне кліше недбальства з нашого боку і кліше, іноді засуджуюче, на адресу Румунії з боку
наших українських друзів. Ці проблеми, які ми можемо подолати спільними зусиллями.
Ці 20 років, про які ми звітуємо сьогодні, є лише початком нашої історії. Історії, що
волею-неволею, ми будемо продовжувати разом, незалежно від того, будемо чи ні членами
тих же союзів. Один або інший союз не змінює наше розташування на карті. Наше сусідство впродовж сотень років продовжується, тому я бажав би під час спільних зустрічей
через 10 років, і через 20 років, говорити про прогрес, якого ми досягли, про набуття зрілості українською державністю, що є надзвичайно важливим питанням. І, вочевидь, для
покращання іміджу один одного, нашого в Україні та України в Румунії.
Дякую за увагу і бажаю успішної дискусії.
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П

оряд із 20-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною і Румунією
цього року виповнюється також 15 років підписання базового договору «Про відносини добросусідства і співробітництва» між обома державами.
Договір став результатом компромісу, досягнутого після 11 раундів складних і напружених переговорів, які тривали понад два роки. Для того щоб зрозуміти, чому так довго
тривала підготовка договору, варто нагадати ситуацію в українсько-румунських відносинах на початку 90-х років ХХ ст. Відразу після проголошення Декларації про незалежність України окремі політичні сили в Румунії виступили із заявами і зверненнями про
повернення румунських територій, зокрема Північної Буковини, Герцаївщини і деяких
районів Одеської області. В квітні 1993 року Румунія направила до МЗС України ноту, в
якій, посилаючись на факт розпаду колишнього СРСР, проголосила неправомірним Договір про режим радянсько-румунського кордону, укладений 27 лютого 1961 року. В 1994
році румунська сторона в односторонньому порядку підтвердила своє рішення про його
денонсацію.
Позиція офіційного Києва була прямо протилежною. Лінія державного кордону між
Україною і Румунією встановлена 27 вересня 1949 р. за результатами роботи змішаної демаркаційної комісії. 27 лютого 1961 р. в Бухаресті підписано Договір про режим радянськорумунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних
питань. Ці угоди свого часу були ратифіковані парламентами обох країн. Україна, як держава правонаступниця СРСР успадкувала визначений на той час державний кордон, що
відповідає статті 11 Віденської конвенції про правонаступництво держав.
Отже, ситуація була досить напруженою. Однак в обох країнах були здорові сили, які
розуміли потребу проведення міждержавних переговорів для пошуку компромісів у двосторонніх відносинах. До цього підштовхувала також ціла низка факторів як внутрішнього
так і зовнішнього характеру. Зокрема потреба розв’язання гострих економічних проблем,
пошук власного місця в міжнародній системі розподілу праці, унормування становища румунської меншини в Україні та української в Румунії тощо.
Значний вплив на готовність Бухареста врегулювати українсько-румунські відносини
мала жорстка позиція НАТО, на членство в якому Румунія була зорієнтована з початку
90-х рр., щодо кандидатів на вступ до цієї організації, від яких вимагалось обов’язкове
врегулювання відносин із сусідніми державами. Тому не дивно, що перший крок у цьому
напрямку зробила румунська сторона на початку 1995 р; після чого розпочалися складні й
тривалі українсько-румунські переговори. Лише під час шостого раунду цих переговорів,
що відбулися у лютому 1996 р. у Бухаресті, було погоджено всі статті базового договору.
Але консультації по окремих пунктах продовжувалися.
Важливо зауважити, що на момент підписання договору і Україна, і Румунія вже мали
подібного роду договори майже з усіма сусідами, що також засвідчує складність і тривалість переговорного процесу.
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На початку 1997 р., коли напруженість у переговорах між Румунією і Україною досягла апогею, Бухарест нарешті погодився на компроміс. 2 лютого 1997 р. президент Румунії
Еміль Константинеску заявив у Давосі, що Румунії потрібно укласти угоду з Україною,
якщо вона хоче вступити до НАТО у першій хвилі. Відповідно, і тогочасна преса, і сучасні
фахівці вирішальним фактором погодження Румунії на підписання договору вважають її
прагнення прискореної інтеграції до євроатлантичних і європейських структур. 1
Встановивши як пріоритет своєї зовнішньої політики євроатлантичну інтеграцію, румунська влада прийняла стратегічне рішення відмовитись від територіальних претензій до
своїх сусідів. Це рішення представлялось як своєрідна «історична жертва» румунського
народу заради євроатлантичного майбутнього. Показовою у цьому плані є заява президента
Е.Константинеску під час прес-конференції у штаб-квартирі НАТО: «Північна Буковина
ніколи не належала ні Україні, ні Росії, але румуни готові піти на «історичну жертву» заради вступу до НАТО».2
У той же час, керівники української та румунської дипломатії заперечували виключно «натівський» фактор підписання договору. Так, посол України з особливих доручень
В.Василенко заявив, що сторони вели переговори виключно в контексті власних інтересів
та встановлення добросусідських відносин, відкинувши тезу про те, що фактор НАТО безпосередньо впливав на переговори.3 У свою чергу, посол Румунії в Україні І.Бістряну вказав на те, що переговори щодо підписання договору почались ще до явних шансів Румунії
вступити до НАТО і не припинились після того, як стало зрозумілим, що Румунія не потрапить у першу хвилю розширення.4 Утім, хоча Бухарест не отримав запрошення до Північноатлантичного альянсу на Мадридському саміті, урегулювання Румунією кордонів з
сусідами, безперечно, стало позитивним сигналом для Брюсселя.
Крім того, деякі автори вважають, що підписанню угоди також посприяло попереднє
врегулювання у 1996 р. Румунією складних відносин з Угорщиною та обрання у тому ж
році відносно ліберального президента Румунії – Е.Константинеску.5 Важливу позитивну роль також відіграло регіональне, транскордонне співробітництво, а також співпраця в
рамках міжнародних організацій.6
В силу бажання Румунії вступити до НАТО питання державного кордону з Україною
необхідно було вирішувати якомога швидше. Тим часом румунська сторона вичерпала свої
аргументи у питанні сухопутного кордону і погодилась на підтвердження його існуючої
лінії. Питання делімітації морських просторів було вирішено винести за рамки базової угоди і підписати окрему спеціальну угоду протягом двох років від підписання базової. Внаслідок складних і тривалих переговорів на рівні експертів, перших заступників міністрів
закордонних справ і міністрів закордонних справ, делегації обох держав досягнули компромісу у своїх позиціях і уклали договір та додаткову угоду до нього у формі обміну листами
міністрів закордонних справ.
Погоджений текст угоди було розглянуто 2 травня 1997 р. на спеціальному засіданні
Консультативної ради при МЗС Румунії, до якої входять представники партій, вчені, громадські діячі. Загалом договір було схвалено, хоча і з запереченнями з боку опозиції, насамперед, Партії «Велика Румунія».
3 травня 1997 р. в Києві міністри закордонних справ України і Румунії Геннадій Удовенко та Адріан Северін парафували угоду «Про добросусідські відносини і співробітництво» між двома країнами, а також додаткову угоду до нього у формі обміну листами міністрів закордонних справ. Угода укладалась на 10 років з подальшим продовженням на 5
років у разі, якщо жодна із сторін не заявить про протилежне.7

У преамбулі до договору не знайшло місце засудження Пакту Ріббентропа-Молотова,
як пропонувала румунська сторона, натомість міститься у загальній формі принципове
засудження несправедливих актів тоталітарних і військово-диктаторських режимів, які
в минулому негативно впливали на відносини між українським і румунським народами.
Зокрема, у ньому говориться, що «ліквідація болючої спадщини минулого можлива лише
шляхом розвитку відносин дружби і співробітництва між двома народами». У ст. 1 зазначено про взаємну довіру, повагу, співробітництво і партнерство між державами, а також намір
дотримуватись взятих зобов’язань відповідно до міжнародного права.
У ст. 2 договору, на основі положень Гельсінського Заключного Акту 1975 р., сторони
визнали існуючий між ними кордон як непорушний і взяли на себе зобов’язання утримуватись від будь-яких зазіхань на цей кордон. Це загальне формулювання конкретизується
в додатку у формі обміну листами між двома міністрами закордонних справ. У цих листах
уряд Румунії та уряд України, зокрема, домовилися про укладення Договору про режим
державного кордону та Угоди про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон щонайпізніше через 2 роки.
Встановлювалось, що Договір про режим державного кордону зафіксує лінію кордону
так, як вона визначена і описана у договорі про режим радянсько-румунського державного кордону 1961 р. і у відповідних демаркаційних документах, чинних на дату ухвалення
Декларації про державний суверенітет України – 16 липня 1990 р. Хоча обмін листами не
підлягає ратифікації, згідно з заявою голови Комісії з зовнішньої політики Палати депутатів Віктора Боштінару, 23 червня 1997 р. Комісія надала ці документи секретаріатам парламентських груп, бажаючи ознайомити депутатів зі змістом документа.
Попри загальне визнання «непорушності кордону», у другій частині ст. 2 залишено
відкритим питання делімітації морського кордону. Тут говорилося про необхідність укладення окремого договору про делімітацію континентального плато і виключних економічних зон у Чорному морі на основі принципів і процедур, узгоджених в обміні листами між
міністрами закордонних справ. Крім того, і сухопутний кордон залишився без юридичного
закріплення режиму.
Новим елементом у договорі стало введення окремого положення про захист національних меншин, яке становить приблизно третину всього тексту. Саме питання нацменшин у базовому договорі є деталізованим, і його можна вважати найбільш успішно вирішеним у цьому договорі.
Інше нововведення було викладено у статті 8 договору, в якій сторони, відповідно
до Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво, «заохочуватимуть і підтримуватимуть безпосередні контакти та взаємовигідне співробітництво між
адміністративно-територіальними одиницями України і Румунії, зокрема у прикордонних
зонах», в рамках новостворюваних єврорегіонів «Верхній Прут» і «Нижній Дунай».
Хоча в румунських ЗМІ усталена думка про те, що українсько-румунська базова угода
фактично прийняла всі вимоги України і була вигідною лише українській стороні, варто
відзначити компромісний характер зазначеного договору. Так, Київ домігся підтвердження
непорушності кордонів, а Бухарест, зокрема – можливості навігації по дунайському рукаву
Кілія і захисту румунської меншини в Україні, зокрема шляхом створення «єврорегіонів».8
Важливою поступкою румунській дипломатії було також винесення за межі даного договору питання про режим державного кордону, а також питання морської делімітації. Це давало можливість подальшого зволікання з остаточним вирішенням територіальних питань та
відкривало шлях до висунення вимог на переділ морського кордону.
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Базовий договір між Україною та Румунією було підписано президентами
Е.Константинеску та Л.Кучмою 2 червня 1997 р. у м. Констанца на колишній віллі
Н.Чаушеску «Лататья». Виступаючи після церемонії підписання, очільники обох держав підкреслили історичне значення документа і висловили надію на розвиток нових
румунсько-українських відносин довіри і партнерства.
Як і очікувалось, підписання і ратифікація українсько-румунського договору в парламенті Румунії супроводжувались гострими дебатами. Представники парламентської опозиції – ПДСР, ПНЄР та партії «Велика Румунія» – демонстративно бойкотували церемонію
підписання угоди. Лідер групи ПНЄР в Сенаті Васіле Добреску мотивував це небажанням
«заплямувати» себе участю в підписанні румунсько-української угоди. Він, зокрема, підкреслив, що його партія не впевнена в юридичній силі додатку до угоди та не вважає підписання цієї угоди необхідною умовою для вступу Румунії до НАТО. У свою чергу, К.В.Тудор
виступив з вимогою відставки Чорбя через підписання «принизливої угоди з Україною» без
референдуму, а також у разі приходу до влади пообіцяв «негайно порушити питання цього
ганебного акту капітуляції».
Все це викликало небезпідставні побоювання з української сторони, що Румунія не ратифікує договір.9 Попри це, 26 червня 1997 р. Палата депутатів Румунії ратифікувала Угоду
165 голосами «за», 92 – «проти», 1 депутат – утримався. 2 липня 1997 р. мало місце засідання Сенату щодо ратифікації Угоди з Україною, на якому був присутній Посол України
в Бухаресті О.Чалий. Сенат Румунії ратифікував Угоду з Україною 65 голосами «за», 50 –
«проти», 3 утрималися. Після того, як документ був ратифікований обома палатами парламенту Румунії, президент Е.Константинеску підписав 8 липня 1997 р. декрет про опублікування закону щодо ратифікації угоди «Про добросусідські відносини та співробітництво
між Румунією та Україною».
Верховна Рада України ратифікувала Угоду 17 липня 1997 р.10 Документ ухвалено 267
голосами «за», 24 «проти», 1 утримався. Міністри закордонних справ двох країн А.Северін
і Г.Удовенко домовилися про обмін ратифікаційними грамотами в рамках переговорів 29
вересня 1997 р. в Нью-Йорку, де проходила 52-а сесія Загальної Асамблеї ООН. 22 жовтня
1997 р. в Києві з нагоди зустрічі міністрів закордонних справ з країн-членів Організації
економічного співробітництва Чорного моря, була встановлена дата обміну ратифікаційними грамотами угоди. Саме з цього моменту Угода набула чинності, а урядові інституції
двох країн отримали юридичні механізми її виконання.
Фахова оцінка договору «Про відносини добросусідства і співробітництва» 1997 р. є
неоднозначною. Основним недоліком цього документа вважають те, що він не вирішив
усіх нагальних питань двосторонніх відносин, а такі важливі аспекти, як режим державного кордону та делімітація морського кордону були винесені за межі договору. Хоча сторони
формально підтвердили принцип «недоторканності» існуючих кордонів, проте вони залишалися без юридичного закріплення.
Предметом критики базового договору між Україною і Румунією є його загальний характер, недостатня детальність викладу ряду положень, наприклад, щодо єврорегіонів. Це,
зокрема, пов’язано з певним поспіхом при його прийнятті, що відбувалось передусім під
впливом зовнішніх факторів. Якби не ця обставина, цей договір міг би бути більш повним
і детальним, проте за цих умов, імовірно, він взагалі не був би підписаним. Як пояснили
представники МЗС України, «підписання міждержавного договору не розв’язує всіх існуючих проблем, а лише створює механізм їх цивілізованого розв’язання».11 Договір мав своїм

основним завданням розв’язання існуючих проблем на принциповому рівні і повинен був
конкретизуватись у подальших переговорах та угодах.
Попри ряд недоліків, загалом підписання Договору про відносини добросусідства та
співпраці між Румунією та Україною 1997 р. відіграло важливу роль у стабілізації та подальшому розвитку українсько-румунських відносин. З того часу жодна із сторін не надсилала офіційних повідомлень про своє бажання зупинити дію договору, що підтвердило
його життєздатність, попри складні міжурядові перемовини та неоднозначну оцінку деяких політиків.
Базовий договір між Україною і Румунією став рубіжним моментом для двосторонніх
відносин та має виняткове історичне значення. Це був перший широкомасштабний договір
такого роду в історії відносин між Румунією і Україною, що створив правовий фундамент
для співробітництва між двома державами у майбутньому. Історична роль даного договору
для України полягає насамперед у тому, що внаслідок цієї важливої зовнішньополітичної
акції державні кордони України нарешті були визнані всіма її сусідами. Базовий договір
мав важливе символічне значення і сприяв подоланню історично-психологічного бар’єру,
адже був покликаний замінити попередні угоди, укладені ще в час радянсько-румунських
відносин. Цей документ перевів діалог у цивілізоване русло, вивів із «замкнутого кола»
взаємних неконструктивних звинувачень.
Договір 1997 року, з одного боку, був спробою розв’язання давніх історичних суперечностей, а з другого – заклав основи для подальшого розвитку відносин між двома країнами
у майбутньому. Так, він започаткував юридичне врегулювання основних проблемних питань двосторонніх відносин: територіального питання шляхом підтвердження українськорумунського кордону та створення правової основи для захисту української меншини в
Румунії, а румунської – в Україні. Крім того, було запропоновано і конкретні механізми
подальшого співробітництва, зокрема новий для України інститут «єврорегіонів».
Базовий договір підтвердив існуючий між Україною і Румунією сухопутний кордон та
передбачив норми захисту національних меншин. У той же час залишились нерозв’язаними
питання режиму сухопутного кордону, делімітації континентального шельфу та виключних
економічних зон у Чорному морі. Ці питання було вирішено винести за рамки базової угоди і підписати окрему спеціальну угоду протягом двох років після підписання базового
договору 1997 р. Розбіжності у позиціях сторін щодо статусу і прав осіб, що належать до
національних меншин, були зняті шляхом застосування міжнародних стандартів, зокрема
тих, що містяться в Рамковій Конвенції Ради Європи про захист національних меншин та
Рекомендації 1201 Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо додаткового протоколу до
цієї Конвенції.
Оцінюючи базовий договір через п’ять років після його підписання, Е.Константінеску
зазначав: «Великий політичний договір між Україною та Румунією, на мою думку, має особливе історичне значення. Я б сказав не тільки для Румунії та України, а й для всієї Європи. Цей документ став зразком нового підходу до історичних реалій. Україна тоді була
молодою республікою. Для Києва було важливо утвердитися у своїй державності. Не в
останню чергу це відбувається через визнання сусідніми державами. У свою чергу, Румунія, що здійснювала свою європейську та євроатлантичну інтеграцію, потребувала нової
регіональної політики. Україна є найбільшим сусідом Румунії. Вона — важлива країна. Я
й раніше часто повторював: для Румунії є національним інтересом існування незалежної,
суверенної, сильної та процвітаючої України. Справді, договір між Україною та Румунією не користувався великою популярністю, за винятком фахівців і дипломатів. Але слід
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визнати, що нам вдалося уникнути відкритого конфлікту. Колишній президент Угорщини
Арпад Генц колись говорив, що Нобелівську премію за мир отримують, як правило, ті, хто
й розв’язав конфлікти, але потім був змушений йти на переговори. На щастя, це не наш
випадок, не випадок із президентом Леонідом Кучмою та зі мною. Ми особисто керували
процесом підготовки базового договору. Ухвалили рішення про це у Лісабоні на конференції ОБСЄ у грудні 1996 року. Через шість місяців документ було парафовано, підписано та
ратифіковано»12.
Таким чином, базовий договір 1997 року не завершив оформлення юридично-правової
бази, проте заклав фундамент для її формування. Він створив передумови для подальшого співробітництва у різних сферах: політичній, економічній, етнополітичній, екологічній,
освітньо-науковій тощо. Крім того, цим договором було практично завершено оформлення
добросусідських відносин України з сусідніми державами, що стало важливим чинником
утвердження державності України та її державного кордону, а також сприяло утвердженню
на міжнародній арені.
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long with the 20th anniversary of diplomatic relations between Ukraine and Romania
this year it is also the 15th anniversary of the basic treaty “On the Relations of Good
Neighborhood and Cooperation” between the two countries. The treaty came as the result of the
compromise reached after 11 rounds of intense negotiations that lasted more than two years. The
agreement between Ukraine and Romania was signed by then presidents Leonid Kuchma and
Emil Constantinescu on June 2, 1997 in Constanta. Representatives of authorities of both states
stressed the historical importance of the document and expressed hope for the development of
new Romanian-Ukrainian relations based on trust and partnership.
Assessment of the agreement is not unambiguous. The main shortcoming of this document
is that it did not solve all the pending issues of bilateral relations. In particular, such important
aspects as the regime of state borders and the delimitation of maritime boundary were left out
of the treaty. Although the parties formally reaffirmed the principle of inviolability of existing
borders, they remained without legal confirmation. Another subject of criticism is that the basic
treaty has a general nature and lacks details in a number of provisions which caused further
complications during the implementation.
At the same time, the treaty confirmed the existing border between Romania and Ukraine
that cannot be overestimated. Moreover, specific provisions on protection of national minorities’
rights were a new element in the agreement and took about one third of the whole text. This article
is the most detailed and is regarded as the most successfully resolved in this agreement.
Despite a number of shortcomings, in general signing of the basic treaty on the relations
of good neighborhood and cooperation between Romania and Ukraine in 1997 played a crucial
role in the stabilization and further development of bilateral relations. Since neither party sent

official notice of its wish to suspend the treaty, it confirmed its viability, despite the complicated
intergovernmental negotiations and criticism of some political forces. The document laid the
foundation for further formation of legal framework.
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цінка характеру та перспектив українсько-румунських взаємин потребує різнобічних
підходів, серед яких не можна не брати до уваги і геополітичне бачення проблеми, яке
дає змогу синтетично представити і значення територіально-політичного взаєморозміщення держав в контексті міжнародних відносин, і роль усієї сукупності інших геопросторових
чинників (природно-ресурсних, історично-географічних, етногеографічних, економікогеографічних тощо). Геополітичний підхід передбачає також і конструювання моделей забезпечення взаємних інтересів двох держав і у загальноєвропейському, і у міжнароднорегіональному вимірах [3].
Стратегічним інтересом кожної держави є питання безпеки та симетричних відносин
із сусідніми державами. В цьому аспекті відразу слід зазначити, що утворення держави
Україна, яка відмежувала регіон Центральної Південно-Східної Європи від Росії, різко покращило геополітичне положення Румунії та низки інших держав. Тут не йдеться безпосередньо про оцінку зовнішньополітичної діяльності Росії, а лише про загальний геополітичний ефект, адже сусідство з надвеликою державою, незалежно від її становища й політики,
завжди є джерелом геополітичного тиску. А з урахуванням непередбачуваності розвитку
подій у Росії, що було і залишається актуальним для цієї держави, така перевага геополітичного становища Румунії стає ще більш значущою. Ще в часи Першої світової війни
український політико-географ і геополітик С. Рудницький наголошував, що «Румунія тільки
тоді має спромогу життя й мирного розвитку, коли від Росії і від Польщі відділить її Українська держава» [7, с. 195]. На позитивний геополітичний ефект від створення української
державності неодноразово вказував і З. Бжезінський, за словами якого поява України на
політичній карті Європи поліпшила безпеку Польщі, Румунії та Туреччини [1, с. 25]. Відповідно й Україні, з позицій геополітичного положення, у налагодженні рівноправного діалогу
з Росією важливо мати на протилежному боці політичного кордону, тобто у західному та
південно-західному напрямі, не смугу перманентної напруженості, а передбачувані партнерські взаємини. Окрім того, незалежність України і загалом зробила політичну конфігурацію Центрально-Східної Європи органічною і логічною, забезпечивши кращі передумови
стабільного і мирного розвитку, адже, цитуючи С. Рудницького, «утворення української держави (...) є одиноким способом, щоб запобігти заколотам у південно-східному куті Європи .
так важному для світового господарства і для світової політики...» [7, с. 19]. Тобто, вирішення проблеми регіональної безпеки і стабільності у цій частині Європи без вирішення питання державності одного з найбільших європейських народів і загалом не мало перспектив.
Отже, проголошення незалежності України помітно змінило територіально-політичну
ситуацію у Центральній і Східній Європі. Але позитивне геополітичне значення цього факту було не відразу помічено, спричинивши неоднозначну, а часом і неадекватну, реакцію
міжнародних політичних середовищ. Деякі політичні кола сусідніх держав скептично поставились до перспектив збереження суверенітету та цілісності молодої держави, не приховуючи намірів взяти участь у її розподілі у випадку дезінтеграції України, готуючи для
цього різні історично-політичні аргументи. Тобто, на той час у позиціях політиків сусідніх
держав, у тому числі й румунських, які не повірили у те, що Україна як держава не лише

відбудеться, але й відіграватиме конструктивну міжнародну роль, помітним було прагнення
конкретно окреслити на карті українських земель свої територіальні амбіції з посиланням
на окремі історичні чи етнічні моменти, що і спричинило хвилю територіальних претензій
до української держави. Висунення таких претензій до України впродовж 1991 – 1996 років, не вдаючись до конкретики, стало однією з найбільш небезпечних зовнішніх загроз її
національним інтересам. Але у відповідь держава Україна, її керівництво та дипломатичні
представництва, з самого початку однозначно і чітко заявили про визнання принципу непорушності кордонів і відсутність територіальних претензій до своїх сусідів, хоча етногеографічних чи історично-географічних аргументів для цього було достатньо. Така виважена
позиція сприяла зменшенню напруженості у питаннях кордонів, але, на жаль, потенціал
конфліктності до певної міри зберігається і на сьогодні. Це зумовлено багатьма чинниками,
але найбільше – внутрішньо українськими, адже державні структури України так і не зуміли забезпечити такий рівень консолідації українського суспільства, який остаточно зняв
би питання про можливість руйнівних територіально-політичних розколів й дезінтеграції
держави, а тому серед частини представників етнонаціональних меншин України, у тому
числі й румунської, які не зовсім задоволені своїм економічним становищем в українській
державі, зберігаються ілюзії щодо ірреденти з їхніми історичними батьківщинами. Тому
саме внутрішньополітична стабілізація в самій Україні, поглиблення міжрегіонального
взаєморозуміння в змозі посилити геополітичні позиції України із сусідніми державами, у
тому числі й з Румунією.
На початку ХХІ ст., з огляду на євроатлантичну інтеграцію Румунії, питання визнання існуючих кордонів, яке тривалий час ускладнювало українсько-румунські міждержавні
взаємини, було значною мірою розблоковане, що проявилося у підписанні між Україною
та Румунією в 2003 році міждержавного договору, який містить відмову від прямих територіальних претензій. Однак, у засобах масової інформації двох держав негативні оцінки
та звинувачення все ще тривалий час переважали, не сприяючи формуванню моделей взаємовигідної співпраці, а у ментальному аспекті – конструктивного бачення місця двох держав у загальноєвропейських та міжнародно-регіональних процесах. Хочеться вірити, що
фінальним акордом у цій справі стане вердикт Міжнародного суду ООН від 2009 року щодо
розмежування територіальних вод та морського шельфу. Це рішення загалом мало компромісний та виважений характер, хоча різні політичні сили в Україні, насамперед ті, що
орієнтовані на геополітичне зближення з Росією, необґрунтовано ставлять питання про нібито односторонні українські територіально-політичні втрати від цього рішення. Насправді, цим вердиктом були задоволені усі претензії України щодо територіального моря, адже
о. Зміїний було визнано островом, а не скелею, як стверджували тривалий час румунські політики, і відповідно від острова, згідно судової постанови, здійснюється відлік дванадцятимильної смуги українських територіальних вод. Що ж до розмежування континентального
шельфу, то хоча тут Міжнародний суд ООН більшою мірою врахував претензії Румунії, все
ж його рішення і з цього приводу не можна вважати однозначно несприятливим для України. Тому офіційне інформаційне представлення цього питання не повинно спричиняти нагнітання пристрастей у міждержавних взаєминах чи стояти на перешкоді виходу держав на
новий рівень співпраці. Так само у всіх інших суперечливих прикордонних питаннях (щодо
дунайських островів, карпатських рік та ін.) важливо відмовитись від взаємних однобічних
претензій та звинувачень, формуючи атмосферу довір’я та взаєморозуміння.
В контексті міждержавних співвідношень, пов’язаних з геополітичним положенням
України й Румунії, важливим позитивним чинником може стати виважена позиція України
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щодо взаємин з Молдовою, яку пов’язують з Румунією спільні моменти історії, єдина культура та низка інших геополітичних інтересів. Тобто конструктивні взаємини у трикутнику
Україна – Молдова – Румунія мають усі підстави стати додатковим геополітичним чинником стабілізації та безпечного розвитку регіону Центрально-Східної Європи. Добросусідське ставлення України до Молдови, визнання цілісності і непорушності її кордонів було
неодноразово підтверджене, у тому числі і з подолання напруженості в Придністров’ї. Обидві держави намагались координувати свої дії в рамках СНД як члени об’єднання ГУАМ.
Мали тенденцію до зростання й обсяги товарообігу між Україною та Молдовою. Не поділяючи ілюзій щодо великого економічного значення для України ідеї єврорегіонів, все ж у
налагодженні контактів, хоча б на рівні наукових зв’язків, певне позитивне значення можуть мати створення в 1998 році єврорегіонів «Нижній Дунай» і «Верхній Прут». Україна у
1999 році фактично передала Молдові 400 м берега Дунаю в районі селища Джурджулешти
для будівництва річкового порту, незважаючи навіть на економічну невигідність для себе
таких дій. У 2003 році завершилось підписання й ратифікація усіх угод, необхідних для
завершення процедури демаркації українсько-молдавського кордону. Важливим є і те, що
Україна, на відміну від Росії, не створює перепон на шляху інтеграції Молдови та Румунії,
вважаючи, що доля цього процесу в руках самих молдован та румунів. Але, дотримуючись
і надалі конструктивних принципів міждержавної співпраці, Україна повинна чіткіше поставити питання і про свої геополітичні інтереси у Придністров’ї (щодо безпеки кордонів,
задоволення національно-культурних і політичних прав автохтонного українського населення, транскордонного економічного співробітництва), враховуючи те, що цей регіон до
1940 року входив до складу УРСР та має для сучасної України помітне соціально-культурне
та транспортно-транзитне значення. Слід підкреслити, що ні з огляду на наявність значної
частки етнічно українського населення, ні враховуючи історично-географічні особливості
Придністров’я, ніякі відповідальні політичні сили України, які стоять на позиціях раціоналізму, не ставили питання про включення цієї території до складу України, виступаючи
за її автономний статус у складі Молдови. Разом з тим, непродуманими були деякі спроби
запровадження Україною на вимогу Молдови економічних санкцій щодо Придністров’я,
оскільки при цьому зазнали втрат прості громадяни по обидва боки кордону. Отже, у трикутнику взаємин Україна-Румунія-Молдова основна геостратегічна проблема Румунії, а
це питання її інтеграції з Молдовою, може бути вирішена лише у випадку неповернення Росії до агресивної держави-імперії, що своєю чергою можливе лише за умови зміцнення суверенітету та економічної потужності України. У випадку державно-політичного
об’єднання Румунії та Молдови, проблема статусу Придністровського регіону, враховуючи
його особливі історичні передумови та сучасні політичні орієнтації, потребує додаткового
міжнародно-політичного обговорення.
Віддаючи належне ролі геополітичного положення та позиційних співвідношень, все
ж ключове значення в процесі оптимізації українсько-румунських взаємин матиме вирішення усього комплексу геоекономічних та геоетнополітичних суперечностей. І хоча їх
накопичилось чимало, мову слід вести в напрямі трансформації взаємин у цих сферах у
систему нових геополітичних поєднань. Вихідні позиції на сьогодні в цьому контексті є
ще малосприятливими. З геоекономічного погляду це, зокрема, проявляється в рівнях та
структурі товарообігу, обсягах зовнішніх інвестицій тощо. Так, наприклад, незважаючи на
позитивну динаміку товарообігу між двома державами, їхній обсяг є невідповідним можливостям і потребам двох держав. Про це свідчить і той факт, що за обсягами прямих інвестицій Румунія помітно відстає не лише від великих європейських держав, але і від Угор-

щини. У незадовільному стані знаходиться транспортно-комунікаційна інфраструктура
транскордонного співробітництва. Зокрема, щільність і автошляхів, і залізничних шляхів
на українсько-румунській ділянці кордону є значно меншими за відповідні показники на
українсько-словацькій та українсько-угорській ділянках кордону [8, .59]. Обидві держави зі
значними труднощами переживають різні фази економічної кризи. І саме в цьому контексті
важливо не піддатися спокусі пошуку нових «зовнішніх ворогів» через висування різних
претензій, у тому числі й територіальних, а шукати точки дотику в подоланні економічних
труднощів. Оскільки в Україні економічна ситуація помітно ускладнюється проблемою постачання з Росії енергоносіїв, насамперед газу, то одним з варіантів вирішення проблеми
може стати координація дій України, Молдови та Румунії щодо диверсифікації постачання
газу, що дало б змогу зняти геополітичний тиск Росії. Так само замість продовження суперечок щодо використання морського шельфу реальними могли б бути і спільні зусилля
Румунії та України щодо залучення найбільш серйозних інвесторів у реалізацію проектів
видобутку вуглеводнів. Спільні геоекономічні інтереси можна знайти і у всебічному використанні Дунаю як однієї з найбільших водних транспортних артерій Європи. Але цю проблему слід розглядати стратегічно, а не в розрізі різних тактичних кроків чи дріб’язкової
конкуренції.
Оскільки українсько-румунська етнічна межа має складну конфігурацію (українські
поселення далеко заходять у район, де переважає румунське населення, і, навпаки) й не
відповідає державному кордону, то в складі обох держав опинилися приблизно однакові
ареали компактного розселення румунів в Україні і українців у Румунії. З огляду на це,
українсько-румунські міждержавні стосунки мають ще один важливий аспект – становища
етнонаціональних меншин, задоволення їхніх прав і потреб. Одним з індикаторів становища етнонаціональних меншин є динаміка їхньої кількості. Згідно з переписом 2001 року
в Україні проживало 151 тис. румунів. Порівняно з попереднім переписом їхня кількість
зросла на 12 %, в той час як в цілому по Україні кількість населення зменшилася на 6,2 %,
а кількість етнічних українців зросла лише на 0,3 % [4, с. 140]. У Чернівецькій області, де
проживає 74 % усіх етнічних румунів, їхня кількість зросла ще більше – на 14,3 % [2, с.
20]. В той же час кількість етнічних українців в Румунії скоротилася за деякими оцінками
від понад 150 тис. осіб до близько 70 тис. у 1992 році [5, с. 31]. Така ситуація є результатом
того, що для румунського населення і в УРСР, і в сучасній Україні була створена відповідна
національно-культурна інфраструктура (школи, газети, бібліотеки тощо), тобто усі умови
для збереження самобутності, а українське населення в комуністичній Румунії було приречене на насильницьку асиміляцію. З підписанням у 1997 році українсько-румунського
договору, ставлення в Румунії до задоволення національно-культурних потреб українців помітно покращилось, хоча очевидно, що до паритетних стосунків ще далеко. Тобто,
соціально-політичні умови для збереження своєї самобутності, які створені для етнічно
румунського населення в Україні є значно кращими, ніж в етнічно українського населення
Румунії. Водночас лояльність етнічних українців до румунської держави є значно вищою,
ніж лояльність етнічних румунів – до української. Про це свідчить і діяльність громадських
організацій, і рівень вимог, який висувається з їхнього боку. Така асиметрія у становищі
та політичній активності етнічних меншин безперечно не сприяє врівноваженню взаємин.
Але і в цих питаннях можна знайти позитивні варіанти вирішення за наявності доброї волі.
Малопродуктивними у цьому напрямі можуть бути посилання на документи різних європейських структур, які стосуються інших прикладів та інших умов. Неоднаковим може
бути і їхнє тлумачення. Тому Україна та Румунія повинні розробити власну єдину модель
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етнонаціональної політики, основу якої складатимуть такі три принципи. Перший: держави відмовляються від асиміляторської політики і створюють усі умови для збереження
культурної самобутності меншин. Другий: державні структури і політичні організації закликають етнічні групи до лояльності державам свого проживання. Третій: етнічні групи
політично й в комунікаційно-інформаційному аспекті інтегруються в суспільства своїх країн, зберігаючи культурне обличчя. Чесне визнання таких простих принципів лише слугуватиме культурному обміну і міждержавним культурним зацікавленням. Тобто, наявність
в Україні румунської, а в Румунії української етнічних груп за сприятливих умов формуватиме лінії нових культурних та соціальних зв’язків. Оскільки і українську етнічну групу
в Румунії, і румунську в Україні об’єднує економічний прагматизм, то й поєднання їх з
етнонаціональною більшістю може і має здійснюватись також і на соціально-економічних
засадах.
Деякі спільні геополітичні інтереси України та Румунії можна простежити і у контексті
загальноєвропейських процесів. Тут важливим для України є досвід Румунії в процесі її
адаптації до стандартів ЄС у всіх сферах життя, подолання негативних соціальних явищ.
Україна та Румунія могли б спільно відігравати і більшу роль в процесах збереження та
зміцнення європейської ідентичності з огляду на глобальні міграційні тренди та геокультурний та геоекономічний тиск інших частин світу. Сучасні глобальні тенденції зумовлюють потребу активізації ролі і впливу усієї Великої Європи, що можливе не лише за умови
інтеграції держав Європейського Союзу, а поєднання зусиль усіх європейських країн та
народів. У піднесенні оновленої європейської цивілізації важливо забезпечити синергетичний ефект від інтеграції західноєвропейських, центральноєвропейських і східноєвропейських культур, сформованих на різних гілках християнства. На відміну від Західної Європи, яка переживає своєрідну «культурно-цивілізаційну втому», саме регіон ЦентральноСхідної Європи, у тому числі Україна та Румунія, де є великий нереалізований потенціал
традиційних культур, краще збереглися християнські духовні традиції, може започаткувати
процеси культурного і духовно-вольового піднесення усього європейського субконтиненту.
Геополітичний підхід дає змогу розглядати міждержавні взаємини в контексті територіально-політичного взаєморозміщення держав, впливу усієї сукупності геопросторових
чинників (природно-ресурсних, історично-географічних, етногеографічних, економікогеографічних та ін.), а також конструювання моделей забезпечення взаємних інтересів двох
держав на рівні міжнародних регіонів та з урахуванням глобальних тенденцій. Виходячи з
потреб безпеки та налагодження симетричних відносин із сусідніми державами, утворення
держави Україна, яка відмежувала регіон Центральної Південно-Східної Європи від Росії,
з огляду на непередбачуваність розвитку подій у цій державі, різко покращило геополітичне положення Румунії та низки інших держав регіону. У налагодженні рівноправного
діалогу з Росією Україні також важливо мати на протилежному боці політичного кордону
передбачувані партнерські взаємини.
Значною перешкодою розвитку добросусідських відносин України та Румунії на початку 90-х років ХХ ст. було висунення до України територіальних претензій. Є підстави вважати, що остаточну крапку у всіх суперечках поставив вердикт Міжнародного суду
ООН від 2009 року щодо розмежування територіальних вод та морського шельфу, який
загалом мав компромісний характер, а тому необґрунтовано ставити питання про нібито
односторонні територіально-політичні втрати від цього рішення.
Додатковим геополітичним чинником оптимізації українсько-румунських взаємин
може стати конструктивна співпраця у трикутнику Україна – Молдова – Румунія. Основна

геостратегічна проблема Румунії, а це питання її інтеграції з Молдовою, може бути вирішена лише у випадку неповернення Росії до агресивної держави-імперії, що, своєю чергою,
можливе лише за умови зміцнення суверенітету та економічної потужності України.
Ключове значення в процесі оптимізації українсько-румунських взаємин матиме вирішення етнополітичних суперечностей та реалізація спільних геоекономічних проектів.
Одним з напрямків економічної співпраці може стати координація дій України, Молдови та
Румунії щодо диверсифікації постачання газу, що дало б змогу зняти геополітичний тиск
Росії. Так само, замість продовження суперечок щодо використання морського шельфу,
реальними могли б бути і спільні зусилля Румунії та України щодо залучення найбільш
серйозних інвесторів у реалізацію проектів видобутку вуглеводнів. Спільні геоекономічні
інтереси можна знайти і у всебічному використанні Дунаю як однієї з найбільших водних транспортних артерій Європи. В політичному ставленні до етнонаціональних меншин
Україна та Румунія повинні розробити свою модель, основу якої складатимуть такі три
принципи. Перший: держави відмовляються від асиміляторської політики і створюють усі
умови для збереження культурної самобутності меншин. Другий: державні структури і політичні організації закликають етнічні групи до лояльності державам свого проживання.
Третій: етнічні групи політично й в комунікаційно-інформаційному аспекті інтегруються в
суспільства своїх країн, зберігаючи культурне обличчя. Оскільки і українську етнічну групу в Румунії, і румунську в Україні об’єднує економічний прагматизм, то й поєднання їх з
етнонаціональною більшістю може і має здійснюватись також і на соціально-економічних
засадах.
В загальноєвропейському контексті Україна та Румунія могли б спільно відігравати
більшу роль в процесах збереження та зміцнення європейської ідентичності з огляду на
глобальні міграційні тренди та геокультурний та геоекономічний тиск інших частин світу.
Ключові слова: геополітика, українсько-румунські взаємини, геополітичні інтереси,
державні кордони, етнічні меншини.
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GEOPOLITIC BASIS FOR OPTIMIZATION
OF UKRAINIAN-ROMANIAN RELATIONS.
eopolitical approach allows examining interstate relations in the context of territorial and
political location of the states, the impact of overall geospatial factors (natural resources,
historical and geographical, ethno-geographical, economic and geographical ones, etc.), as well as
constructing models of ensuring mutual interests of both states at the level of international regions
and taking into account the global trends. Having in mind the security needs and establishment
of symmetrical relations with neighbor countries, the formation of the state of Ukraine which
separated the region of Central-Southern-Eastern Europe from Russia, given the unpredictability
of events in this country, dramatically improved geopolitical position of Romania and some
other countries of the region. In establishing an equal dialogue with Russia Ukraine also badly
needs a predictable partner in relations to be on the opposite side of the political border. A major
obstacle to the development of good-neighborly relations between Ukraine and Romania in the
early 1990s was a number of territorial claims towards Ukraine. There is reason to believe that
the final end to all disputes was set by the Judgment of the International Court of Justice in the
case concerning Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) in 2009 which in
general represents a compromise and therefore should not raise issues on the alleged unilateral
territorial and political losses of this decision.
Constructive cooperation in the triangle Ukraine – Moldova – Romania can become an
additional geopolitical factor of optimization of the Ukrainian-Romanian relations. The main
geostrategic problem of Romania, that is the integration with Moldova, can be solved only if
Russia does not return to the aggressive state-empire which in its turn is possible only if Ukraine
strengthens its sovereignty and economic power. The resolution of ethnic-political divergences and
the realization of common geo-economic projects will have a key importance in the optimization
of the Ukrainian-Romanian relations. One of the directions of economic cooperation can be a
coordination of Ukraine, Moldova and Romania directed at diversification of gas supplies allowing
softening Russian geopolitical pressure. So instead of continuing disputes over the use of marine
shelf Romania and Ukraine could better attract the most serious investors into the projects of
producing hydrocarbons. Common geo-economic interests can be found in the full use of the
Danube as one of the largest water transport arteries of Europe. In political attitudes towards ethnic
minorities Ukraine and Romania should develop their own model based on the three principles.
First, the states refuse from assimilation policy and create all conditions for preserving the cultural
identity of minorities. Second, the government agencies and political organizations call ethnic
groups to the loyalty to their states of residence. Third, ethnic groups politically and in terms of
communications and information are integrated into the society of their countries, preserving the
cultural face. Since both the Ukrainian ethnic group in Romania and the Romanian one in Ukraine
share economic pragmatism, the social-economic basis could provide their integration into the
ethnic majority. In a European context, Ukraine and Romania could jointly play a larger role in
the preservation and strengthening of European identity in view of global migration trends and the
geopolitical and geo-economical pressure from other parts of the world.
Key words: geopolitics, Ukrainian-Romanian relations, geopolitical interests, state border,
ethnic minorities.

G

50

Валентина Веселова,
кандидат історичних наук, директор Центру європейських студій
Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича
Підсумки двадцятирічних українсько-румунських
відносин: здобутки, упущення та концептуальні висновки

П

ротягом перших двадцяти років двосторонні дипломатичні відносини між Україною
і Румунією складалися непросто і подекуди драматично. Геополітичні зміни в регіоні виявились необхідною, але недостатньою умовою для швидкого налагодження добросусідських відносин. В умовах складних трансформаційних процесів у перші роки після
скинення тоталітарних режимів Румунія та Україна не змогли скористатись історичним
шансом для швидкого розв’язання двосторонніх проблем. Так, хоча Румунія однією з перших встановила дипломатичні відносини з незалежною Україною, вона виявилася однією
із останніх сусідніх держав, з якою було оформлено державний кордон.
Формально відправною точкою для врегулювання основних міждержавних питань
було підписання 2 червня 1997 р. так званого базового договору, що має назву «Про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією». Для порівняння,
Україна уклала подібні базові договори про добросусідство і співробітництво з Угорською
Республікою 6 грудня 1991 р., з Польщею 19 травня 1992 р., зі Словацькою Республікою 29
червня 1993 р.1 Навіть угода з Росією, найбільш проблематичним сусідом України, була підписана на місяць раніше, ніж із Румунією. Подібно до цього, у період 1990-1994 р. Румунія
підписала угоди про співробітництво та добросусідство з Туреччиною, Грецією, Болгарією,
Албанією.2 До кінця 1996 року було укладено договори з Югославією та історично «найскладнішим» сусідом Румунії – Угорщиною. На час підписання українсько-румунського
базового договору у Румунії залишались неврегульованими відносини лише з Республікою
Молдова.
Причини ускладненого ходу українсько-румунських відносин посткомуністичного періоду лежать головним чином у площині їх історичних особливостей. Адже протягом практично всієї історії український і румунський народи були позбавлені можливості розвивати
взаємовигідні відносини та розв’язувати наявні проблеми у двосторонньому форматі. Приналежність Румунії та Радянського Союзу, а в його складі і Української РСР, до «соціалістичного табору» країн законсервувало ці суперечності, на тривалий час залишивши їх без
належного розв’язання.
Серед особливостей двосторонніх відносин, обумовлених історично, можна назвати
такі: практична відсутність міждержавної взаємодії та досвіду рівноправних і взаємовигідних відносин; локалізація міжетнічних взаємин в прикордонних історичних регіонах,
що набули символічного значення для двох націй; складність формування та ментального
сприйняття кордону внаслідок його численних змін з позицій сили; законсервованість і
задавненість суперечностей, набуття ними «хронічної» форми і, як наслідок, деяка анахронічність та ірраціональність ряду питань двосторонніх відносин, відсутність повномасштабного систематичного міжетнічного діалогу, що визначило в подальшому перекоси у взаємному прийнятті, своєрідний ефект ментальної віддаленості сусідніх народів.
Після краху соціалістичної системи та відповідно зникнення стримуючого фактора
відносної солідарності було відкрито своєрідну «скриньку Пандори» з історичними суперечностями. З розпадом СРСР та утворенням Української держави у 1991 р. країни опи-
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нились «наодинці» одна з одною, практично без досвіду рівноправного міждержавного
співробітництва. Актуалізації конфліктогенних моментів сприяли стрімке зростання національної самосвідомості і глибока соціально-економічна криза. Тому домінантними для посткомуністичних еліт залишалися політично-емоційні чинники. Економічні ж інтереси ігнорувалися, що затримувало розвиток спільних взаємовигідних проектів, які б сприяли
конструктивному діалогу. Загалом невирішені питання та взаємні претензії суттєво гальмували становлення співробітництва між двома сусідніми державами на початку 90-х років
XX ст.
Двадцятилітній період становлення українсько-румунського діалогу є лише початком
двосторонніх міждержавних взаємин між Україною і Румунією й коротким проміжком часу
в історичному масштабі, проте вже дає змогу підвести деякі підсумки, виділити здобутки,
упущення та зробити певні концептуальні висновки. До основних здобутків міждержавних
взаємин періоду, що розглядається можна віднести:
Мирний характер відносин. Незважаючи на складну історичну спадщину та досить гострі моменти, напруження не вийшло за рамки здорового глузду і не переросло у відкрите
протистояння. Слід віддати належне дипломатичним відомствам обох країн, яким вдалося
розв’язати міждержавні протиріччя у мирний дипломатичний спосіб. Варто відзначити також, що хоча протягом усього проаналізованого періоду у двосторонніх відносинах існували проблеми, загалом динаміка їх розвитку була позитивною. Враховуючи вихідний стан
відносин між Україною і Румунією та невизначену атмосферу перших років, на початку
ХХІ століття українсько-румунські відносини поступово почали набувати більш прагматичного і передбачуваного характеру.
Фіксація державного кордону. Одним із головних здобутків двосторонніх відносин у
1991-2003 роки було встановлення державного кордону між Україною і Румунією. Це відбулось шляхом підписання договору «Про відносини добросусідства і співробітництва»
1997 року, який підтвердив непорушність існуючого кордону, та договору «Про режим
українсько-румунського держаного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань» 2003 року, що додатково закріпив лінію сухопутного кордону та встановив його режим.
Згадані договори засвідчили позитивні зрушення у відносинах між Україною і Румунією, позначивши закінчення цілої віхи українсько-румунських взаємин. Вони поставили
крапку над тривалим територіальним протистоянням і дали країнам змогу перейти до цивілізованих, європейських відносин. При цьому фіксація кордону була здійснена на основі
таких нормативно-правових актів як: Договір між Урядом Румунії та Урядом СРСР про режим державного кордону 1961 року, Протокол про уточнення лінії радянсько-румунського
кордону 1948 року, Віденська конвенція про правонаступництво щодо договорів 1978 року
та інших.
Закладення основ договірно-правової бази. У період, що вивчається, уперше в історії
українсько-румунських взаємин було створено договірно-правову базу у форматі двох суверенних і незалежних національних держав, що стала результатом компромісів та домовленостей, відповідно до їх національних інтересів. Відбулось визначення засад двосторонніх
відносин у подальшому. За даними документів, які зберігаються в Державному галузевому
архіві Міністерства закордонних справ України, кількість двосторонніх договорів і угод
між Україною і Румунією, підписаних до 2003 року, перевищила 50 міждержавних, міжурядових та міжвідомчих документів.3 Це договори, угоди, конвенції, комюніке, декларації та
протоколи, які врегульовували двосторонні та багатосторонні зв’язки між Україною та Ру-

мунією у політичній, торговельно-економічній, науково-культурній, гуманітарній та інших
сферах. Їх сукупність становила солідну основу для подальшого розвитку міждержавних
відносин між Україною і Румунією у різних сферах співпраці.
До прогріхів та прорахунків сторін за період, що розглядається, слід віднести такі:
Недостатня реалізація можливостей економічного співробітництва. Глибокі економічні кризи в Україні і Румунії у посткомуністичний період, занепад власного виробництва
й економічної діяльності призвели до їх орієнтації у першу чергу на економічно потужні
країни-донори і міжнародні організації та нехтування можливостей взаємовигідного співробітництва з сусідніми кранами, які перебували приблизно на такому ж рівні економічного розвитку. Перешкодами на цьому шляху були також неузгодженість національних
законодавств у цій галузі, невирішене питання створення зони вільної торгівлі тощо. Як
наслідок, Україна і Румунія не змогли у достатній мірі стати взаємно привабливими в економічному плані.
Варто зазначити, що важливість економічної складової співробітництва для дієвості
укладених договорів визнавалася обома сторонами. Так, у ході ратифікації базового договору румунським парламентом під час зустрічі з послом Румунії Іоном Бістряну 25 червня 1997 року тодішній голова Верховної Ради України Олександр Мороз вказав на необхідність активізувати економічні відносини, щоб договір не залишився лише політичним
документом.4 У свою чергу, колишній прем’єр-міністр Румунії Мугур Ісереску визнавав,
що як економіст шкодує про те, що Румунія втратила східний ринок для своєї продукції,
пов’язаною зі швидкою переорієнтацією, в т.ч. психологічною, на Захід.5 На цю ж проблему вказував президент Румунії Іон Ілієску, зазначивши, що річний товарообіг між Україною і Румунією на 2002 р. час налічував лише 300 млн. дол. США, що значно поступалось
товарообігу з іншими країнами.6
Незважаючи на тенденцію до поступового зростання двосторонньої торгівлі, стан економічного співробітництва залишався нижчим за потенційні можливості двох сусідніх країн. Разом з тим, певний оптимізм вселяє стрімке зростання товарообігу між двома країнами
в останні кілька років. Так, у 2011 році обсяг товарообігу між Україною і Румунією перевищив 1 млрд. дол. США, при цьому зростання у порівнянні з попереднім роком складало
близько 100%.7
Неспроможність розв’язання питання делімітації континентального шельфу у двосторонньому форматі. Основними питаннями двосторонніх відносин, що не були розв’язані
у базовому договорі 1997 р., були встановлення режиму державного кордону та розмежування континентального шельфу у Чорному морі. Для їх врегулювання у січні 1998 року
розпочались переговори з підготовки Договору «Про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань» та Угоди між Урядом України і Урядом Румунії «Про делімітацію континентального шельфу та
виключних економічних зон» двох держав у Чорному морі. Хоча переговори щодо двох
документів певний час йшли паралельно, у 2003 р. процес розділився. У підсумку було вирішено розділити в часі врегулювання питань режиму державного кордону та делімітації
морського шельфу у Чорному морі, при чому щодо останнього питання все більш імовірним ставав сценарій звернення до міжнародних судових інстанцій.
Можливість звернення сторін до Міжнародного суду ООН була передбачена у додатку
до базового договору. У ньому зазначається, що якщо переговори щодо делімітації Чорноморського шельфу не завершаться результативно протягом двох років з їх початку, то «Уряд
України і Уряд Румунії домовились, що справу про делімітацію континентального шельфу
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та виключних економічних зон буде вирішено Міжнародним Судом ООН на прохання будьякої з Договірних Сторін, за умови набуття чинності Договором про режим державного
кордону між Україною та Румунією».8
Незважаючи на потуги з обох сторін, переговори щодо підписання Угоди «Про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон» України і Румунії у Чорному морі у 1998-2003 роках зазнали невдачі. Хоча українські дипломати після 2003 року
висловлювали впевненість у можливості розв’язати це питання у двосторонньому форматі,
за умов недосягнення компромісу у ході 24-го раунду переговорів делегація Румунії повідомила про те, що 26 серпня 2004 р. на засіданні уряду Румунії, скликаному за ініціативою
президента, було вирішено подати заяву до Міжнародного Суду ООН у Гаазі. 16 вересня
2004 р. Румунія подала заяву до цієї міжнародної установи з посиланням на договір 1997
року та додаткової до нього угоди. У цій заяві зазначено таке: «Румунія подає цю справу
до Суду, «щоб уникнути продовження на невизначений термін дискусій, які, на її думку,
очевидно не можуть привести до жодного результату». 9
Такий спосіб вирішення питання делімітації морських просторів у Чорному морі, з
одного боку, продемонстрував обмеженість можливостей двостороннього діалогу, а з другого, дозволив цивілізованим шляхом розв’язати давній спір.
Інший висновок, який випливає з аналізу двадцятирічних українсько-румунських відносин, є концептуальним уроком для подальших двосторонніх взаємин. Йдеться про те, що
основні міждержавні проблеми були розв’язані головним чином, хоча і не виключно, під
впливом зовнішніх факторів. А саме, йдеться про критерії Північноатлантичного Альянсу для
країн-кандидатів стосовно відсутності у них територіальних проблем з сусідніми країнами.
Як відомо, підписання і ратифікація українсько-румунського договору в парламенті Румунії
супроводжувались гострими дебатами та бойкотом з боку парламентської опозиції. Влада ж
зайняла прагматичну позицію і наголошувала на необхідності цього кроку та його вигодах для
Румунії, зокрема, захисті румунської меншини в Україні та євроатлантичній інтеграції.
Тому вже згаданий вище договір 1997 року, у т.ч. зафіксована у ньому лінія державного
кордону, був представлений і сприйнятий у масовій свідомості як вимушена «історична
жертва» заради перспективи вступу Румунії до НАТО. З одного боку, фактор євроатлантичної та європейської інтеграції сприяв налагодженню конструктивного дипломатичного
діалогу між двома країнами. З іншого боку, як наслідок, нові засади відносин у колективній
свідомості не пройшли етапу «інтерналізації», тобто переходу від суб’єктивного знання до
об’єктивного, внутрішньо усвідомленого для суспільства.
Якісні зміни у двосторонніх відносинах можливі лише за умови подолання ментальних кордонів, «перезавантаження» взаємного сприйняття не лише на рівні офіційних дипломатичних комюніке, але і у засобах масової інформації, публіцистиці, популярній та
навчальній літературі. Цей процес, який можна сформулювати як «історичне примирення» (англ. “reconciliation”), є більш масштабним і тривалим, ніж формування нормативноправової бази. Остання є необхідною, проте сама по собі недостатньою передумовою для
становлення добросусідських відносин.
Саме тому необхідно приділяти належну увагу не лише формальній стороні українськорумунських відносин, але і ментальному виміру взаємин. Для цього необхідний подальший
розвиток співробітництва і діалогу в гуманітарній сфері, активізація транскордонних міжлюдських контактів. При цьому мобільність не має зводитися лише до контактів зі «своїми» національними меншинами, а повинна бути ширша взаємодія між двома сусідніми
народами, в усій їх різноманітності.

Необхідний діалог на рівні науковців, подальші дослідження ментального виміру
українсько-румунських взаємин, аналіз стану взаємного сприйняття на рівні масової свідомості та історичної пам’яті. Дослідникам з обох країн належить важлива роль у подоланні
негативних стереотипів шляхом формування спільних комісій істориків, представників інших гуманітарних і соціальних наук, які б здійснювали кроки щодо зближення історичних
інтерпретацій. Сумісні та взаємно рефлексуючі інтерпретації повинні знайти місце у змісті
історичної освіти.
Підсумовуючи, можна сказати, що практично весь двадцятилітній період українськорумунських міждержавних відносин пішов на подолання історичного спадку і встановлення нової договірно-правової бази. Тому у подальшому основним завданням двосторонніх
відносин є поступове наповнення їх новим конструктивним змістом, реальним співробітництвом та взаємовигідними проектами. Це сприятиме їх подальшій модернізації і стане
справжньою запорукою стабільності українсько-румунських відносин.
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Twenty Years Relations between Romania and Ukraine:
Achievements, Shortcomings and Conceptual Conclusions

T

he first twenty years of the interstate relations between Ukraine and Romania after the
fall of communism were difficult and dramatic. The reasons for the complicated course
of this dialogue derive mainly from the historical peculiarities. Specific historical features of
the Ukrainian-Romanian interaction include: practical absence of cooperation between nationstates and experience of equal mutually beneficial relations; localization of interethnic relations
in historical borderlands that acquired symbolic importance for both nations; painful formation
of the border and its perception; long-preserved disputes acquiring “chronic” form, irrational
character of certain bilateral issues; lack of systematic large-scale inter-ethnic dialogue, “remote
borderland” effect in the neighboring nations’ imaginaries.
Due to the two states’ belonging to the “socialist camp” the inherited territorial disputes had
been preserved for a long time without proper resolution. Possessing practically no experience
of mutually beneficial and equal bilateral relations, after the collapse of communist regimes the
two states faced the challenge of establishing a new model of interstate relations. The historical
premises, as well as internal political contexts (social and economic crises, growth of nationalism)
and geopolitical factors (reorientation towards “great players”, underestimating neighborhood
relations) determined the complexity of the first years of the bilateral relations between Ukraine
and Romania.
Twenty years is a short time in the scale of history and just the beginning of the bilateral interstate relations, but it provides grounds for some conclusions and lessons. The key achievements
of the bilateral relations in their initial stage include: the peaceful nature of diplomatic relations
while solving complex problems; definitive fixing the state border; forming the legal framework as
the basis for the future development. The main failures also are: underused potential of economic
cooperation and failure to delimitate the maritime space in bilateral format.
A conceptual conclusion is the need for “historical reconciliation” between the two nations on
the mental level which should strengthen the existing formal framework of Ukrainian-Romanian
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relations. The main problems of bilateral relations were solved primarily under the influence of
external factors, such as the NATO criteria for its candidates concerning the absence of territorial
disputes with their neighbors. The basic agreement of 1997, including the border line fixed in it,
was largely received as a forced “historical sacrifice” for the sake of Romania’s Euro-Atlantic
future. As a result the new legal framework was not fully accepted and internalized in the mass
consciousness.
Therefore, in the upcoming future a due attention should be paid not only to the formal side of
the Ukrainian-Romanian relations, but also to the mental dimension of these relations. Historical
reconciliation is a more complex and durable process than that of legal framework formation,
which is a necessary, but by itself insufficient precondition for good-neighborhood relations.
It requires intensification of cross-border people-to-people contacts, and a thorough analysis
of mutual perceptions at the level of mass consciousness and historical memory. Researchers
from both countries have an important role to play in overcoming mental borders and negative
stereotypes through joint committees of historians, representatives of other humanities and social
sciences, to take efforts towards the approximation of historical interpretations in media, popular,
school and academic literature. This will contribute to further modernization of their bilateral
relations and be the real key to their stability and sustainability.
Примітки
(Endnotes)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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evoluţia din februarie-martie 1917 din Rusia, care a dus la abdicarea ţarului Nicolae al II-lea,
a avut consecinţe dintre cele mai însemnate asupra Europei de est, de la Oceanul Îngheţat la
Marea Neagră. Numeroasele grupuri etnice din cuprinsul fostului Imperiu rus au căpătat drepturi
politice nemaintâlnite astfel că se poate vorbi de o adevărată renaştere naţională a popoarelor
până atunci asuprite. În aceste condiţii, ucrainenii şi-au reconstituit structurile statale1. La 17
martie 1917, a fost constituită Rada, organ reprezentativ a naţiunii ucrainene. Preşedintele ei,
Mihail Hruşevski, fost profesor la Universitatea din Lemberg, al solicitat la 1 aprilie 1917, în
prezenţa a peste 100 000 de persoane, autonomia Ucrainei. În aceeaşi zi, 1 aprilie 1917, primul
regiment ucrainean, supranumit “Bogdan Hmelniţki”, simbol al naţiunii ucrainene, a fost
organizat. Guvernul provizoriu de la Petrograd a recunoscut, la 3 iulie 1917, Rada Centrală ca
autoritate superioară în Ucraina, procedându-se şi la o recunoşatere reciprocă. Cu toate acestea,
aşa cum se cunoaşte foarte bine, după lovitura de stat bolşevică din 25 octombrie/7 noiembrie
1917, V.I. Lenin nu a acceptat formarea unui stat ucrainean separat de Rusia, ceea ce a generat
numeroase dispute între Petrograd, ulterior Moscova şi Kiev. Bolşevicii declarau că cei mai mari
duşmani ai Rusiei erau Donul şi Ucraina, „singurele piedici în înfăptuirea raiului comunist”2.
În baza principiului dreptului la autodeterminare care căpătase valoare de adevărată „dogmă” a
procesului revoluţionar, Rada Centrală a decretat la 7/20 noiembrie 1917 independenţa Ucrainei,
aceasta rămânând legată numai federativ de Rusia. Un asemenea act nu putea să lase indiferent
Petrogradul, care i-a declarat război, sub pretextul că Ucraina nu-i permitea să treacă spre Don,
împotriva generalului Kaledin3, marele duşman al bolşevicilor.
Ucraina a fost proclamată republică independentă la 9 ianuarie 1918, prin publicarea celui
de-al patrulea „Universal” (decret al Radei Centrale). Acest act de independenţă a fost motivat de
hotărârea guvernului bolşevic al Rusiei de a încheia pace cu Germania în numele întregii Rusii,
deci şi al Ucrainei. Kievul a fost nemulţumit de o asemnea atitudine, astfel încât au preferat să
dezlege toate legăturile cu noul regim bolşevic. Ostilitatea dintre Ucraina şi Rusia sovietică a
continuat şi în anii următori, Armata Roşie reuşind, în cele din urmă să lichideze statul ucrainean.
Evenimentele din Rusia au afectat în mod direct şi Frontul Românesc, structură de
comandament constituit în decembrie 1916 şi comandat de regele Ferdinand, ajutat de generalul
Dmitri Grigorovici Scerbacev, pentru trupele ruse şi generalul Constantin Prezan, pentru trupele
române4. Cel mai important aspect a fost diminuarea progresivă a capacităţii combative a
trupelor ruse, deteriorarea disciplinei şi a moralului lor ca urmare şi a măsurilor luate de guvernul
1
Pentru mişcarea naţională ucraineană a se vedea, între altele, P. R. Magocsi, A History of Ukraine, Washington, 1996, p. 430-671; J.B. Dupont-Melniczenko, Naissance et afirmation de la conscience ukrainienne, 1850-1920,
în „Materieaux pour l’histoire de notre temps”, juillet-septembre 1996, no.43, p.30-37.
2 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, (în continuare sigla Arh. M.A.E) fond 71/URSS, vol. 38, p. 12.
3
La 17 iunie 1917, generalul Alexei Kaledin fusese numit hatman al trupelor cazace de pe Don.
4
Pentru constituirea şi evoluţia Frontului Românesc a se vedea Petre Otu, Mareşalul Constantin Prezan.
Vocaţia datoriei, Editura Militară, Bucureşti, 2008, p.111-151.
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provizoriu1. Cu toate acestea, Frontul a reuşit să reziste, graţie în primul rând armatei române,
refăcută în toamna şi iarna cu ajutorul Misiunii Militare franceze, condusă de generalul H. M.
Berthelot. În marile bătălii din vara anului 1917, de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, contribuţia
marilor unităţi ruse a fost şi ea importantă, dar inegală.
Prin declanşarea ofensivei, Puterile Centrale au urmărit scoaterea statului român din război
şi deschiderea drumului către Odessa. Ocuparea Moldovei şi a sudului Ucrainei trebuia să asigure
Germaniei mijloacele economice necesare continuării războiului. Prin victoriile amintite mai sus,
România era salvată, dar ele nu au putut fi valorificate, datorită degradării situaţiei din Rusia,
unde, aşa cum am precizat mai sus, la 25 octombrie/7 noiembrie 1917, bolşevicii au preluat
puterea. Noile autorităţi au decis ieşirea Rusiei din război şi încheierea armistiţiului cu Puterile
Centrale, tratative care au şi început în următoarele zile
În aceste condiţii au avut loc primele interferenţe dintre România şi Ucraina. Ele au fost
determinate de preocuparea cu totul deosebită a anglo-francezilor de a menţine activ Frontul
Românesc, uşurând presiunea germană pe cel occidental. Cum noile autorităţi bolşevice erau
ferm hotărâte să iasă din război, privirile s-au îndreptat spre Ucraina, Franţa (în special) şi Marea
Britanie considerând că aceasta ar putea continua lupta alături de Antanta, în locul Rusiei.
În acest sens, au existat şi contacte ale ofiţerilor francezi cu autorităţile ucrainene. Generalul
Tabouis, numit ulterior comisar al Republicii Franceze, pe lângă guvernul Republicii Ucraina,
s-a întâlnit la 10 octombrie 1917, cu Simion V. Petliura, secretarul afacerilor militare pe lângă
guvernul ucrainean. Generalul francez aprecia că autorităţile ucrainiene căutau ajutorul Franţei,
dar rămânea prudent faţă de intenţiile Kievului de a continua lupta alături de Aliaţi2.
La 24 noiembrie 1917, generalul Berthelot, investit de guvernul francez cu misiunea de a
coordona toate forţele aliate din sudul Rusiei, cerea ofiţerilor francezi să se arate prudenţi faţă de
noii conducători ucraineni, atâta timp cât aceştia negociau şi cu bolşevicii. Totuşi, el nu nesocotea
mişcare separatistă, având în vedere că frontul ucrainean era în spatele celui român. Prin urmare,
cele două teatre de acţiuni militare erau intim legate3. Să mai adăugăm şi faptul că guvernul
francez preconiza ca armata română, în caz de abandon al teritoriului dintre Carpaţii Orientali şi
Nistru, să lupte în sudul Rusiei şi în caz de forţă majoră chiar în regiunea Doneţkului, pentru a
face, eventual, legătura cu forţele generalului Kaledin4. În mod practic, generalul Berthelot avea
în vedere consituirea a 60 de divizii ucrainene, care alături de armată română, forţele naţionaliste
ruse, forţele cehoslovace, organizate din prizonieri de război proveniţi din armata austro-ungară,
ar fi asigurat menţinerea activă a frontului oriental. El socotea, după cum aprecia Constantin
1
Pentru acest aspect vezi Glenn E. Torrey, Armata revoluţionară rusă şi România.1917, traducere
din limba engleză de Dana Constantin şi Adrian Pandea, Editura Militară, Bucureşti, 2005; Petre Otu, Pace
şi război în spaţiul românesc.Secolul al XX-lea, Editura Militară, Bucureşti, 2010, capitolul Despre „cuminţenia” ostaşului român în vremuri revoluţionare.
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3
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4
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European Monograpfs, Boulder, 1987, p.120.

Argetoianu în memoriile sale, că acest număr de divizii “era destul de însemnat ca să ţie pe nemţi
la respect şi să-i împiedice să ne atace”1.
România trebuia să fie pivotul acestor noi alianţe naţionale, destinate să continue războiul
alături de Antantă. Intenţia aliaţilor s-a vădit şi în măsura luată ca misiunile aliate ce funcţionaseră
la Moghilev pe lângă Stavka, şi care fuseseră nevoite să plece din cauza situaţiei create ca urmare
a loviturii de stat să se oprească la Kiev, deşi intenţia iniţială era să ajungă la Iaşi.
Poziţia generalului Berthelot era sprijinită de generalul Scerbacev, comandantul trupelor
ruse din Moldova, dar acesta nu mai avea practic nici o autoritate asupra lor. “Atât Scerbacev,
cât şi generalul Berthelot, scria I.G. Duca, ministru în guvernul condus de Ion I.C. Brătianu, se
arătau plini de încredere în privinţa Ucrainei şi a cazacilor hatmanului Kaledin. Ei vedeau deja
posibilitatea de a reconstitui un front româno-rus cu sprijinul lor”2. În schimb, guvernul român şi
liderii militari priveau cu reticenţă planurile francezilor, găsindu-le lipsite de suport real. Iată, de
exemplu, generalul Alexandru Averescu, comandantul Armatei a 2-a şi viitor prim ministru, la 19
noiembrie 1917, în deja celebrele sale Notiţe zilnice din război, în urma unei reuniuni de la Palatul
Regal la care participaseră un grup de generali români şi generalul Berthelot, scria referitor la
acesta din urmă:”Vede în Rusia toate în roz. Se va forma acolo un stat ucrainean, care va avea o
armată credincioasă pentru continuarea războiului, iar o misiune militară franceză, care a plecat
din România, va lua în mâini transporturile pe căile ferate!”3.
Chiar şi în rândul unor francezi aflaţi în România sceptiscismul faţă de astfel de planuri
era predominant. Ministrul francez în România, contele de Saint Aulaire,o considera o simplă
iluzie, născocită şi finanţată de propaganda germană. El aprecia că: “Din această combinare a
separatismului cu imperialismul (german-n.n.), pe baza principiului naţionalităţilor, se aştepta un
“dinamism “ războinic şi “tânăr” prin aceste patruzeci de milioane de “ucraineni”, ce împărtăşeau
împreună cu toţi ruşii defetismul mai mult decât bolşevicii. Se spunea că focul sacru, stins la
Petrograd, se va aprinde la Kiev”4.
Cu toate că guvernul român era reţinut faţă de asemenea proiecte, speranţele nu erau
compromise de vreme ce Ucraina era, cum notează Gheorghe Mârzescu, “antibolşevică”. “Întradevăr, continua ministrul liberal, Ucraina, Kubanul şi cazacii par a avea o acţiune comună şi
caută a-şi da organizări proprii, care să le dea putinţa de a rezista bolşevicilor. Pentru noi aceasta
are un efect bun din punctul de vedere al aprovizionării. Scerbacev a obţinut şi de la ucraineni şi
de la cazaci cele necesare întreţinerii frontului român”5. Pe această bază guvernul român a luat
contact cu autorităţile ucrainiene trimiţându-l la Kiev, ca emisar special, pe Alexandru Radovici,
director al Băncii Naţionale a României. În acelaşi timp, generalul Constantin Coandă, fostul
reprezentatnt al armatei române pe lângă Stavka, aflat cu misiunile aliate la Kiev, s-a întâlnit, la
22 noiembrie, Simeon Petliura şi colonelul Pavlenko, comandantul circumscripţiei Kiev. Coandă

1
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2
I.G. Duca, Memorii,, volumul IV.Războiul. Partea a II-a (1917-1919), ediţie şi indice de Stelian Neagoe,
Editura Machiavelli, Bucureşti, 1994, p.18.
3
Averescu, Alexandru, Noţite zilnice de război(1914-1918), vol.umul 2, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi
note de Eftimie Ardeleanu şi Adrian Pandea, Editura Militară, Bucureşti, 1992, p.210.
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le-a mulţumit pentru concursul dat la organizarea Corpului voluntarilor români1. Simeon Petliura,
după cum arata Coandă în raportul său, a exprimat “simpatia sa pentru ţara românească” şi a
promis “că va face tot posibilul ca legăturile între Republica Ucraineană şi România să fie cât
mai strânse”. El conta pe concursul guvernului român ca autonomia Basarabiei să fie asigurată,
apreciind că fronturile de sud-vest şi român formează o unitate. În final, el a promis sprijinul
deplin pentru satisfacerea nevoilor române, subliniind că “dragostea ucrainenilor pentru poporul
nostru este foarte mare”2.
În lipsa unor raporturi diplomatice între statul român şi statul ucrainean, generalul Constantin
Coandă a fost, în realitate, un trimis neoficial al guvernului român, el având numeroase contacte
cu reprezentanţi ai autorităţilor ucrainene, ceea ce a fost de mare folos pentru cunoaşterea de către
liderii români a situaţiei fluide din spaţiul fostului imperiu rus. Titulatura lui oficială a fost aceea
de “şef al Misiunii Militare Române în Rusia şi însărcinat să reprezinte Guvernul României pe
lângă Guvernul Republicii Ucraina”.
La 26 noiembrie 1917, primul ministru Ion I. C. Brătianu aproba acţiunile lui Coandă pe
lângă Radă şi-i cerea să ia legătura cu Radovici pentru a examina “cât mai de aproape “intenţiile
şi posibilităţile Ucrainei” în special acţiunea pe care o putea exercita asupra frontului românesc3.
La 5 decembrie 1917, Coandă s-a întâlnit cu Şulghin, care l-a asigurat de “simpatia sa pentru
România, adăugând că el este filoromân şi doreşte sincer să aibă cu noi relaţiile cele mai strânse;
că Ucraina este decisă să continue războiul contra Germaniei, alături de România”4.
Problematica atitudinii faţă de statul ucrainean a continuat să fie dezbatută şi după ce
România a semnat la 26 noiembrie/9 decembrie armistiţiul de la Focşani cu Puterile Centrale.
Astfel, la 7/20 decembrie 1917, s-a desfăşurat o reuniune a guvernului la care au fost invitaţi să
participe şi patru generali-Constantin Iancovescu, ministrul de război, Constantin Prezan, şeful
Marelui Cartier General, Eremia Grigorescu şi Alexandru Averescu, comandanţii armatelor 1 şi,
respectiv 25. S-a discutat, între altele, poziţia guvernului faţă de disputele din Rusia, întrebarea
principală fiind pe cine trebuia să susţină armata română pentru restabilirea ordinii în Rusia- pe
leninişti sau pe ucrainieni? Până la urmă reuniunea s-a încheiat fără a se lua o decizie concretată.
Ea a venit în noaptea de 8/21-9/22 decembrie 1917, când guvernul român, după o şedinţă maraton
a decis să lichideze focarul revoluţionar de la Socola din apropierea Iaşiului, dezarmând trupele
ruse bolşevizate6. Din acel moment se poate spune că alianţa româno-rusă s-a destrămat. În
săptămânile ulterioare, toate marile unităţi ruse au fost dezarmate şi aruncate peste Prut, în unele
cazuri având loc incidente şi chiar confruntări între militarii români şi cei ruşi7.
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Asemenea evenimente au avut imediat un ecou la Petrograd, relaţiile dintre România
şi autorităţile bolşevice înregistrând momente tensionate. Troţki şi Lenin au cerut, în termeni
violenţi, explicaţii autorităţilor române, ameninţând că “pe teritoriul Revoluţiei ruse nu vom
tolera nici un fel de represalii nu numai împotriva ruşilor, ci şi împotriva revoluţionarilor şi
socialiştilor români”1. Să observăm, formula atât de vagă a acestei note trimise Legaţiei române
de la Petrograd -”pe teritoriul Revoluţiei ruse” – ceea ce putea duce şi a şi dus, la interpretări
abuzive. La 31 decembrie 1917/13 ianuarie 1918, Lenin a protestat, din nou, faţă de atitudinea
adoptată de autorităţile române faţă de Divizia 49 revoluţionară2. Acestei note, i-a urmat arestarea
ministrului Constantin Diamandy şi altor diplomaţi români, inclusiv a colonelului Dumitru
Palada, ataşatul militar şi deţinerea lor la închisoarea Petropavlodsk. Ei au fost eliberaţi ca urmare
a intervenţiei corpului diplomatic acreditat la Petrograd, după care au fost expulzaţi. Era preludiul
ruperii relaţiilor diplomatice, acţiune care va surveni peste aproape două săptămâni, mai exact la
13/25 ianuarie 19183. Motivul oficial invocat a fost intrarea trupelor române în Basarabia, acţiune
decisă de guvernul român la 2/15 ianuarie 1918 şi materializată la 10/23 ianuarie acelaşi an.
Între timp, planul antrenării Ucrainei în acţiunea de menţinere activă a Frontului oriental a
continuat să rămână în atenţia Franţei, dar şi al autorităţilor române. La începutul lunii decembrie
1917, autorităţile de la Kiev i-au oferit generalului Scerbacev comanda supremă a celor două
fronturi – de sud – vest şi român. După cum informa generalul Coandă, în urma unei convorbiri cu
Galip, director politic (secretar) în Ministerul afacerilor externe al Republicii Ucraina, autorităţile
de la Kiev aveau încredere totală în generalul Şcerbacev şi considerau că frontul ucrainean era
capabil de o acţiune, chiar ofensivă. În schimb, generalii Kaledin şi Alexeev nu erau apreciaţi ca
prieteni ai Ucrainei cărora li se atribuiau sentimente pentru vechiul regim. Guvernul ucrainean,
continua generalul Coandă, era fericit că evenimentele au luat o întorsătură favorabilă pentru ei,
pentru a nu se spune că sunt emancipaţi de Marea Rusie, prin concursul austriecilor. “Raporturile
mele cu domnul Galip, concluziona Coandă, devin din ce în ce mai de încredere; el a susţinut că
este român din Bucovina şi, prin urmare, total devotat cauzei române”4.
Generalul Berthelot era, totuşi, sceptic faţă de intenţiile Kievului, deoarece Rada negocia, în
acelaşi timp, cu bolşevicii. În plus, generalul Scerbacev nu avea încredere în generalul Viranovski,
desemnat şef de stat major5.
Atitudinea ambiguă a Radei în raport cu aliaţii era semnalată şi de generalul Georges Tabouis,
numit, la 18 decembrie 1917, comisar general al Franţei pe lângă Republica Ucraina. Acelaşi
statut îl avea şi consulul Picton Bagge, reprezentantul Marii Britanii. Cei doi au fost favorabili
cererilor de ajutor venite din partea guvernului ucrainean, punând, însă, condiţia ca Rada să nu
încheie pace cu Germania.
Faţă de intenţiile aliaţilor occidentali, autorităţile bolşevice de la Petrogad au reacţionat
cu duritate. Stalin, comisarul pentru naţionalităţi, într-un articol din „Pravda”, scria că există o
alianţă între Radă, Kaledin (hatman al cazacilor de pe Don) şi misiunea franceză pentru sabotarea
păcii (dintre Rusia bolşevică şi Germania-n.n.) în scopul continuării războiului până la capăt.
La rândul său, Troţki, i-a reproşat dur, la 18 decembrie 1918, generalului Niessel, fostul şef al
1
Relaţiile româno-sovietice.Documente, vol. I 1917-1934, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 7; nota
lui Troţki, din 16/29 decembrie 1917, către Constantin Diamandy.
2
Ibidem, f. 9-10.
3
Ibidem,. p.-15-16; A se vedea şi Marin C. Stănescu, Armata Română şi unirea Basarabiei şi Bucovinei cu
România. 1917-1919, Ex Ponto, Constanţa 1999, p.42-43.
4 Vasile Popa, Ion Cerăceanu, op. cit., documentul nr. 29.
5
Glenn E. Torrey, General Henri Berthelot and Romania..., p.129.
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misiunii militare franceze în Rusia, că aliaţii occidentali susţin „contrarevoluţia” atât la Kiev, cât
şi pe Don1.
În pofida acestor semnale clare ale regimului bolşevic, negocierile dintre Franţa cu autorităţile
de la Kiev au continuat, deşi pentru toţi observatorii devenise evident că Ucraina se îndrepta către
pace. La 3 şi 4 ianuarie 1918, Franţa şi Marea Britanie au recunoscut statul ucrainean, Italia
refuzând să facă acest lucru, motivând că nu trebuie să se dea impresie că aliaţii occidentali
contribuie la destrămarea Rusiei, fostul partener de coaliţie2.
Dar insistenţele occidentale, în special franceze, nu au avut nici un efect, Berthelot
informându-l, la 26 ianuarie 1918, pe Georges Clemenceau, primul ministru francez, că Ucraina
a început tratativele cu Puterile Centrale. Ele s-au desfăşurat cu rapiditate, în condiţiile în care
cele ale Radei cu bolşevicii se dovedeau mult mai dificile decât se aştepta. Pacea dintre Ucraina
şi cele patru ţări ce formau Puterile Centrale s-a încheiat la 27 ianuarie/9 februarie 1918, la Brest
Litovsk. Austria a fost nevoită să renunţe la planurile sale şi a promis crearea unui aşa zis Regat al
Haliciului, care să înglobeze Galiţia Orientală, Bucovina şi Rusia subcarpatică (Carpatorusia). În
schimb, Ucraina a acceptat să furnizeze Austriei un milion de tone de grâu, ceea ce a determinat
ca această înţelegere să mai fie denumită şi “pacea pâinii”3.
Între timp s-au înfiripat şi legături între România şi Ucraina. La 1 ianuarie 1918, generalul
Coandă a fost desemnat reprezentant al guvernului român pe lângă Ucraina4. Acesta, la 28
decembrie 1917, informa din Kiev pe primul ministru Brătianu că o delegaţie ucraineană compusă
din Artheme Galip, director politic în Ministerul Afacerilor Străine al Republicii Ucraina, însoţit
de domnul Pierre Popovici, secretar particular, şi de domnul Eugene Golitschinski (Holitsynskii),
inginer, director al expedierii valorilor de stat, urmau să se deplaseze la Iaşi pentru contacte cu
autorităţile române5. Episodul primirii delegaţilor ucraineni la Iaşi este relatat de I.G.Duca în
memoriile sale, iar notaţiile reflectă atât fluiditatea situaţiei din regiune, cât şi tragismul acesteia.
„I-am primit fireşte, scrie Duca, cu toate onorurile cuvenite, le-am oferit un banchet la Cercul
Militar, instalat într-un imobil din Piaţa Unirii, am schimbat toasturi căduroase, am căzut de
acord asupra tuturor chestiunilor”6. Situaţia din Ucraina devenise, între timp, foarte complicată,
bolşevicii încercând să preia puterea, astfel că trimişii ucraineni au fost obligaţi să rămână la Iaşi,
temându-se să se reîntoarcă în ţară, ei devenind simpli particulari.
Guvernul român a urmărit cu foarte multă atenţia evoluţia situaţiei din Ucraina, întrucât
evenimentele aveau repercursiuni directe asupra României. De altfel, generalul Coandă informa
autorităţile de la Iaşi că guvernul ucrainean, aflat în conflict deschis cu forţele bolşevice, ceruse
trupe româneşti pentru menţinerea ordinii7. În telegrama din 15 ianuarie 1918, Coandă relata
că A. Şulghin a venit din proprie iniţiativă la el, discuţia concentrându-se asupra situaţiei din
Ucraina. Demnitarul ucrainean ruga „guvernul român să trimită, cât mai curând, trupe româneşti
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în Ucraina, pentru a apăra împotriva bolşevicilor depozitele din Odessa, Kiev, Poltava şi celelalte;
aceste trupe vor fi primite cu bunăvoinţă de Ucraina”1. Şulghin sublinia că avea acceptul şi altor
colegi din guvern, cum ar fi Vinnitcenko şi Gruşevski.
Şulghin şi Coandă au discutat problema, demnitarul ucrainean informând, la 15 ianuarie
1918, pe preopinentul său, că „guvernul care succede va admite propunerile de trimitere de
trupe române în Ucraina, cu atât mai mult că domnul Kovakovski, probabil viitorul preşedinte
al Consiliului de Miniştri, a luat parte la discuţie şi a aprobat toate punctele de vedere; tot astfel
domnul Porsch, deşi absent din consiliu”2.
În legătură cu solicitările guvernului român în perspectiva încheierii păcii, Şulghin a admis
că ele erau absolut naturale, ele fiind ridicate şi reprezentanţilor germani. În cazul în care Ucraina
avea să încheie pace, iar România continua războiul, guvernul de la Kiev, conform dreptului
internaţional, va invita armata română ce s-ar găsi în Ucraina să părăsească teritoriul sau să depună
armele, iar depozitele să fie evacuate. Coandă a cerut ca, în acest caz, retragerea trupelor române,
cât şi evacuarea depozitelor să se facă într-o perioadă rezonabilă de timp în raport cu efectivele,
cantitatea de materiale şi capacitatea de transport a căilor ferate.
La 16 ianuarie 1918, Coandă informa guvernul român că perspectivele crizei politice din
Ucraina era nedecise, Şulghin fiind pe lista celor care urmau să-şi păstreze postul în guvern. În
acelaşi timp, el preciza că: „Actul de încuviinţare pentru ca trupele române să intre în Ucraina
pentru a apăra contra bolşevicilor pe conaţionalii noştri şi depozitele nu mi-a fost încă înmânat;
mi se promite până deseară semnat de Gruşevski, Vinnitcenko, Porch şi Şulghin”3.
La 16 ianuarie 1918, Coandă transmitea din Kiev telegrama nr 346 care avea următorul
conţinut: “Ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră nr. 942/15 ianuarie 1918, avem onoarea a vă
comunica că, dat fiind că guvernul ucrainean nu este în măsură de a da garda necesară pentru
depozitul intendenţei române, guvernul nostru găseşte cu cale ca autorităţile militare române să ia
asupra lor paza depozitelor aflate pe teritoriul ucrainean”4. Scrisoarea era semnată de preşedintele
Consiliului Miniştrilor Poporului, Kovalevski, ministrul de Război, Porch şi ministrul afacerilor
străine, A. Şulghin.
Guvernul român nu a refuzat cererea, dar s-a arătat prudent faţă de o asemenea perspectivă.
În cele din urmă, la 21 ianuarie 1918, prin nota nr. 346, Coandă aducea la cunoştinţa lui Şulghin,
că potrivit celor comunicate autorităţile de la Iaşi „dată fiind situaţia actuală, ne este imposibil
să ne însărcinăm cu garda depozitelor noastre în Ucraina. Guvernul român consideră necesar,
continua nota, să aducă la cunoştinţa Radei Miniştrilor Poporului a Republicii Ucraina că, în
conformitate cu convenţiile stabilite, el nu poate să-şi asume nicio responsabilitate referitoare la
paza depozitelor noastre pe teritoriul Ucrainei”5. În continuare, se solicita ca autorităţile ucrainene
să ia măsuri pentru protecţia bunurilor şi persoanelor aflate sub jurisdicţia statului român. .
Încheierea păcii dintre Puterile Centrale şi Ucraina a fost receptată cu îngrijoare de către
guvernul român6. Acesta a decis să nu-i declare starea de război, decizie ce nu avea nici un sens,
dar să li se ceară ucrainenilor să garanteze remiterea prizonierilor români din Ardeal, aflaţi la
Darniţa, formarea depozitelor şi alimentarea cu diverse produse, precum şi refugiul regelui şi a
1
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guvernului, în caz de reluare a ostilităţilor cu Puterilor Centrale1. Concomitent, autorităţile române
erau foarte îngrijorate de zvonurile care circulau potrivit cărora va exista o graniţa între Ucraina şi
Bulgaria. Ele însemnau, practic, două lucruri-germanii erau de acord cu încoporarea Dobrogei de
către Bulgaria, iar la Brest-Litovsk ei dăduseră Ucrainei sudul Basarabiei. Aceste zvonuri nu au
fost confirmate, dar situaţia rămânea foarte complicată în întreaga regiune.
Să mai adăugăm şi faptul că reprezentantul ucrainean, Galip, rămas, cum am arătat, la Iaşi, a
propus lui V. Morţun, unirea României şi Ucrainei, sub sceptrul regelui Ferdinand. Liderul liberal
I.C. Brătianu aprecia că o asemnea propunere era o „copilărie, pentru că nemţii nu vor conveni să
lase posibilă formarea unui front de 50 de milioane oameni contra lor”2.
Încheierea păcii de la Brest – Litovsk dintre Ucraina şi Puterile Centrale a constituit un
pretext pentru feldmareşalul Mackensen de a cere încetarea armistiţiului şi începerea tratativelor
de pace. Ultimatumul Puterilor Centrale a determinat schimbarea guvernului Brătianu cu o echipă
condusă de generalul Alexandru Averescu.3
Principala sarcină a noii echipe era negocierea păcii în condiţiile în care germanii doreau
cât mai repede să disponibilizeze cât mai multe trupe de pe Frontul de est pentru a pregăti marile
ofensive pe Frontul occidental, ce urmau a aduce mult aşteptata victorie. A fost o sarcină foarte
dificilă, iar guvernul Averescu avea o marjă de manevră foarte redusă.
La sfârşitul lunii ianuarie şi prima parte a lunii februarie 1918, Ucraina a fost scena unor
puternice confruntări dintre bolşevici şi forţele naţionale, primii reuşind să ocupe Kievul.
Generalul Coandă a avut mai multe întâlniri cu noile autorităţi, dar discuţiile au avut, cel mai
adesea, un caracter tensionat, liderii bolşevici solicitând, pe un ton ultimativ, retragerea trupelor
din Basarabia. Mai mult, la 6/19 februarie 1918, misiunea militară română de la Kiev a fost
arestată de bolşevici şi eliberată numai la insistenţele diplomaţilor aliaţi. Generalul Coandă a
scăpat întrucât, simţind primejdia, s-a refugiat la viceconsulul norvegian, Mozert, care a intervenit
şi el pentru eliberarea militarilor români.
În faţa acestei situaţii, trupele austro-germane au trecut la acţiune şi au reocupat Kievul la
17 februarie/2 martie 1918, după ce cu o zi înainte, Petliura, în fruntea unui detaşament a intrat
în capitală fiind întâmpinaţ de populaţie, după cum relata generalul Coandă, „cu pâine şi sare, cu
flori şi aclamaţii”.
La 19 februarie/ 4 martie, generalul Coandă s-a întâlnit cu Petliura, acesta aducându-i la
cunoştinţă demisia sa din armată cu scopul de a avea libertate pe plan politic, el dorind să facă
o politică naţională. Cu acest prilej, Petliura şi-a exprimat „ deosebita simpatie ce are pentru
România şi credinţa că Ucraina şi România vor trăi în cele mai bune relaţii de prietenie”4.
În aceeaşi zi, generalul Coandă a avut o întrevedere cu ministrul de război Jukovski, aceasta
fiind primul contact cu noul guvern ucrainean. Coandă l-a felicitat pentru luarea Kievului şi l-a
rugat ca aceste felicitări să fie transmise la Jitomir, locul unde se afla guvernul în acel moment,
cu speranţa că noua putere a Ucrainei va fi stabilită pe baze solide, iar cooperarea cu România va
fi sinceră şi leală. Demnitarul ucrainean a împărtăşit aceleaşi dorinţe de colaborare, apreciind că
românii pot “să stea liniştiţi pe teritoriul ucrainean, unde se află în deplină siguranţă”. Ministrul
de război Jukovski a luat notă de solicitările guvernului român, urmând ca răspunsul la ele să fie
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comunicate ulterior1. Doleanţele au fost adresate şi lui Golubovici în timpul întrevederii cu acesta,
dar promisiunile, cel puţin în privinţa plecării lui Coandă, nu au fost onorate. Acesta a ajuns în
România, dar cu sprijinul comandamentului german, concursul fiind dat ca urmare a faptului că
el trebuia să participe la tratativele de pace. La 27 februarie/12 martie generalul Coandă a părăsit
Kievul şi, după o călătorie pe traseul Kovel–Viena–Budapesta de aproape o săptămână, la 4/17
martie 1918 ajungea în gara Chitila. În locul lui a fost desemnat ca reprezentant al guvernului
român colonelul C. C. Pietraru.
Timp de circa trei luni de zile, generalul Constantin Coandă a fost reprezentantul Regatului
român pe lângă statul ucrainean, care se configura în acele clipe. Deşi militar, el şi-a îndeplinit
misiunea în condiţii foarte bune, dovedind calităţi alese calităţi diplomatice, fapt ceea ce atras
aprecieri laudative din partea liderilor politici din ţară, inclusiv. “Informaţiile pe care ni le-a
transmis de acolo (Kiev-n.n), scria I.G. Duca, ministrul în guvernul războiului, erau atât de
interesante, atât de pline de simţ politic, încât repetam mereu că dânsul îşi greşise cariera, trebuind
să fie un diplomat, nu militar”2. Generalul Coandă are, astfel, meritul de a fi pus bazele cooperării
româno-ucrainene României cu Ucraina,în condiţiile excepţional de complexe ale prăbuşirii
întregului front oriental ca urmare a prăbuşirii Imperiului rus.
Între timp, în relaţiile româno-ucrainene a intervenit problema Basarabiei, teritoriu românesc
anexat de Rusia în anul 1812. Revoluţia din februarie/martie 1917 a generat şi în acest teritoriu o
amplă mişcare naţională a românilor, care îşi puneau problema viitorului lor. La 21 noiembrie/4
decembrie s-a constituit Sfatul Ţării, format din 150 de membri din care făceau parte 105 români,
15 ucraineni, 14 evrei, doi germani, doi bulgari, doi găgăuzi, un polonez, un armean şi un grec.
Acesta a proclamat, la 2/15 decembrie 1917, Republica Democratică Moldovenească, noul stat
considerându-se membru cu drepturi depline în componenţa Republicii Federative Ruse (în fapt
inexistentă). La 24 ianuarie/6 februarie 1918, Sfatul Ţării a proclamat independenţa Republicii
Moldoveneşti, iar la 27 martie/9 aprilie 1918, acelaşi organism a decis cu majoritate de voturi (86
de voturi pentru, trei contra, 36 de abţineri) unirea cu România. Acest lucru reflecta în primul rând
dorinţa marii majorităţi a populaţiei, dar trebuie spus şi că tensiunile acumulate între Ucraina,
pe de o parte, şi Republica Democratică Moldovenească şi România, pe de alta, la care s-au
adăugat acţiunile tot mai agresive ale bolşevicilor din regiune, au accelerat procesul de unificare
a Basarabiei cu România, oficializat prin decizia Sfatului Ţării de la Chişinău.
Între timp, relaţiile din România şi Rusia au fost rupte, autorităţile bolşevice prevalându-se
de intrarea, la 10/23 ianuarie 1918, a trupelor române în teritoriul din Prut şi Nistru, la solicitarea
Sfatului Ţării. Ele au blocat tezaurul trimis spre păstrare la Moscova şi au arestat misiunea română
de la Petrograd, condusă de Constantin Diamandy. Totodată, România a semnat, la Focşani (26
noiembrie/9 decembrie 1917), armistiţiul cu Puterile Centrale, iar la începutul lunii februarie,
odată cu instalarea unui nou guvern condus de generalul Alexandru Averescu, sub presiunea
ultimativă a Puterilor Centrale, au început convorbirile de pace.
Interesul Ucrainei pentru teritoriul cuprins între Prut şi Nistru s-a reactivat în februarie-martie
1918, în timpul negocierilor premergătoare semnării Păcii de la Bucureşti, dintre România şi
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Puterile Centrale1. Autorităţile ucrainiene apreciau că “Basarabia din punct de vedere etnografic,
economic şi politic, formează o unitate indivizibilă cu teritoriul Ucrainei”. Se cerea ca delegaţii
ucrainieni să participe la conferinţa de pace de la Bucureşti, întrucât chestiunea viitorului
Basarabiei putea fi discutată aici. În documentul respectiv se nota că delegaţia ucraineană va putea
cuprinde şi delegaţi basarabeni neacceptând o delegaţie basarabeană independentă2. Guvernul de
la Kiev a intervenit şi la Berlin pentru ca delegaţii Ucrainei să ia parte, întrucât “au a revendica
părţi din Basarabia”3. Intenţia de a participa la “conferinţa de pace” era motivată de faptul că în
partea de nord a Basarabiei locuiau ucrainieni În mod concret, partea ucraineană, aşa cum rezultă
din documentele trimise Sfatului Ţării şi Bucureştiului, dorea ţinutul Hotin şi partea de sud a
Basarabiei.
Ministrul german de externe Kühlmann aprecia ca neîntemeiate cererile Ucrainei. El a
solicitat lui Constantin Argetoianu, negociatorul şef, în lipsa ministrului de externe N. Mişu,
care nu sosise încă de la Londra, să nu accepte participarea delegaţilor basarabeni la tratativele
de pace, deoarece nu ar putea refuza prezenţa celor ucraineni. El i-a declarat lui Argetoianu că
Puterile Centrale au mari dificultăţi cu Ucraina din cauza problemei Basarabiei. După spusele
diplomatului german, au existat mai multe interpelări în Radă în legătură cu această problemă şi
s-a cerut încorporarea neîntârziată la Ucraina a ţinuturilor Hotinului şi Akkermanului. Partidul
Social Democrat care deţinea majoritatea în Rada cerea să se condiţioneze votarea ratificării păcii
de problema Basarabiei4.
Participarea Ucrainei la tratativele de pace ale guvernului român a fost respinsă atât de
guvernul român, cât şi de autorităţile de la Chişinău, ultimele adresând Kievului mai multe
memorii în care protestau faţă de intenţiile Ucrainei vis-a-vis de Republica Moldova5. În cele
din urmă, preliminariile păcii s-a parafat la Buftea-Bucureşti (20 februarie/5 martie 1918), după
ce cu două zile înainte, la Brest-Litovsk, Puterile Centrale şi Rusia sovietică încheiaseră pacea.
Tratativele de pace dintre România şi Puterile centrale au început la 9/22 martie, la Bucureşti. Ele
au fost purtate, însă de guvernul condus de Alexandru Marghiloman, investit la 5/18 martie 1918.
Actul unirii Basarabiei cu România a prilejuit un schimb de note între cele două guverne, ce
a evidenţiat poziţiile opuse faţă de decizia Sfatului Ţării. La 30 martie/12 aprilie 1918, Kievul a
transmis o notă prin care protesta pe lângă guvernul român faţă de hotărârea de unire pe care o
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Odessa (Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), fond Ion Popescu-Puţuri, dosar nr. 184, f. 23-235.). Nici autorităţile de la Petrograd nu au fost de acord cu o asemenea idee, astfel că Rada şi-a nuanţat mult poziţia, solicitând doar
judeţul Hotin şi o parte din judeţul Akkerman (Cetatea Albă), ce ar fi fost locuite în marea majoritate de ucrainieni (Cf.
Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru 1812, „Viaţa Românească”, Iaşi, f.a., p. 219-220). Ulterior, autorităţile de
la Kiev, prin universalele (decretele) din 7 noiembrie 1917 şi 12 ianuarie 1918 au recunoscut, explicit şi implicit, că
Basarabia nu făcea parte din Ucraina.
2
Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei. Studiu şi documente cu privire la mişcarea naţională din Basarabia în
anii 1917-1918, “Cartea Românească”, Bucureşti, 1929, p. 69.
3
Petre Cazacu, op. cit., p 396; Paul Cernovodeanu, Drama unei provincii istorice româneşti în context politic
internaţional. (1806-1920), Editura Albatros, Bucureşti, 1993, p. 156.
4
Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, volumul al V-lea, Partea al
V-a (1918), ediţie şi indice de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1995, p. 241, 261.
5
Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România 1917-1918. Documente, antologie de Ion Calafeteanu şi Viorica-Pompilia Moisuc, prefaţă-Viorica-Pompilia Moisuc, Editura Hyperion, Chişinău, p.170-173; 186-188; A se vedea
şi Ludmila Rotari, Mişcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004,
p.54-60.

considera un act de “anexiune” pe care nu-l recunoştea. La 7/20 aprilie 1918, guvernul român, sub
semnătura ministrului de externe C.C. Arion, a răspuns printr-o notă în care argumenta caracterul
românesc al Basarabiei şi respingea pretenţiile Radei. Se reamintea, totodată, că guvernul Ucrainei
a adus la cunoştinţa generalului Coandă, la 19 ianuarie 1918, că nu se împotrivea unirii Basarabiei
cu România dacă cei de pe ambele maluri ale Prutului o doreau. În plus, Kievul se angaja să
sprijine un asemenea proces1. În finalul notei se reitera dorinţa României de a stabili cât mai
curând relaţii amicale cu vecinul de la răsărit şi de a le dezvolta.
La 22 aprilie/5 mai 1918, guvernul ucrainean a revenit cu un nou document în care făcea un
excurs mai larg al poziţiilor exprimate în nota anterioară, menţinând decizia de a nu recunoaşte
actul unirii Basarabiei cu România. Totodată, conversaţia cu generalul Coandă din 19 ianuarie
fusese redată inexact2.
Guvernul român a răspuns după o lună, mai exact la 6/19 iunie 1918, în care pe multe pagini,
cu date şi geografice, etnice şi istorice, prezenta situaţia din Basarabia3. Totodată, la 2 iulie(stil
nou) C. C. Arion a transmis o telegramă circulară legaţiilor României din diferite ţări în care
aducea la cunoştinţă demersurile autorităţilor ucrainiene, cerând diplomaţilor români să prezinte
pe larg punctele de vedere ale guvernului român expuse în notele remise anterior Kievului.
“Înapoierea Basarabiei la Patria-mamă, se spunea în document, este la fel de naturală, logică şi
justă ca şi înapoierea Ucrainei la viaţa de stat independent la care ea aspiră de mult timp”4.
Cu toate aceste controverse, cele două state au făcut eforturi pentru dezvoltarea cooperării
bilaterale, mai ales că existau numeroase probleme comune, în special în domeniul economic, ce
îşi aşteptau rezolvarea mai ales în ceea ce priveşte.
La 22 aprilie 1918, un delegat al Ucrainei, Mikola Galagan, este acreditat pe lângă guvernul
român, ceea ce l-a intrigat pe primul ministru Alexandru Marghiloman, întrucât procedura
internaţională era acreditarea pe lângă şeful statului, adică pe lângă regele Ferdinand. Acest lucru
i-a fost semnalat chiar de Alexandru Marghiloman, în covorbirea care a avut loc5. O explicaţie
plauzibilă ar fi aceea a unei “manevre” austriece, ştiut fiind că autorităţile austriece, dar nu numai
ele, se pronunţau ferm pentru înlăturarea dinastiei Hohenzollern de pe tronul României. Alegând
această cale inedită de acreditare diplomatică, Viena, cu von Czernin, ministru de externe, fost
ministru în România în anii 1913-1916, care nu putea uita tratamentul din partea unor oameni
politici, mai ales din tabăra liberală, transmitea autorităţilor un nou mesaj în privinţa dinastiei.
În convorbirea cu Alexandru Marghiloman, diplomatul ucrainean a reiterat problemele din
relaţiile bilaterale, între care s-a aflat şi cea a frontierelor. Primul ministru român, nu cunoştea
exact evoluţia acesteia, dar a dat asigurări că “ucrainenii pot fi siguri că vor fi trataţi ca toţi ceilalţi
locuitori ai Basarabiei. Dar să nu uite, continua Alexandru Marghiloman, că dacă sunt 60.000
de ucraineni în Basarabia, sunt câteva sute de mii de români în Podolia de-a lungul Nistrului,
şi că conform principiului naţionalităţilor, putem să-i reclamăm în compensaţie”6. De altfel, un
asemenea argument a apărut şi în notele de răspuns ale guvernului român la care am făcut referire
anterior. De menţionat că misiunea lui Galagan şi a colaboratorilor lui a fost de scurtă durată,
datorită evenimentelor din Ucraina.
1
Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România 1917-1918. Documente..., p.230.
2
Ibidem, p.233.
3
Ibidem, p.235-248.
4
Ibidem, p.250.
5 Alexandru Marghiloman, Memorii, volumul III, ediţie şi introducere de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli,
Bucureşti, 1995, p.133. Galagan era caracterizat de Marghiloman ca fiind un domn „rece şi înţepat, dar corect”.
6
Ibidem, f. 133-134.
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Interesant este, însă, şi faptul că nordul Basarabiei era revendicat nu numai de Ucraina, ci
şi de Austria, problemă care a apărut în negocierile care au prefaţat tratatul de pace cu Puterile
Centrale, semnat, la 24 aprilie/7 mai 1918, la Bucureşti. Acest element l-a făcut pe primul ministru
să constate în convorbirea cu Burian din 6 mai 1918 (stil vechi), că aceasta “însemna înlăturarea
pretenţiilor ucrainene”1. Diplomaţia austriacă a renunţat, în cele din urmă, la această solicitare,
deoarece pe frontiera muntoasă ceruse şi obţinuse mari concesii din partea României. Tratatul de
pace dintre România şi Puterile Centrale a fost semnat, fără modificari ale frontierelor României
pe partea estică, el recunoscând, implicit,unirea Basarabiei cu România2.
În a doua jumătate a anului 1918, disensiunile dintre români şi ucraineni s-au „mutat” în
Bucovina, provincie care, prin pacea de la Bucureşti (24 aprilie/7 mai 1918), beneficiase de un
tratament special3. Austria, în calitate de putere învingătoare a impus Regatului român, cedarea
unor teritorii şi din nordul ţării, ce au fost adăugate Bucovinei. Astfel, ţinutul Hotinului, o parte
din judeţul Dorohoi şi Dornele româneşti din judeţul Fălticeni, până la Broşteni au fost alipite
regiunii pe care Casa de Austria a anexat-o în 1775, din trupul Moldovei4. După încheierea păcii
de la Bucureşti, trupele române au fost retrase din aceste teritorii, locul lor fiind luate de unităţile
militare austriece.
Pe fondul înfrângerilor militare din toamna anului 1918, autorităţile de la Viena au făcut eforturi
deosebite pentru păstrarea Imperiului, admiţând chiar o federalizare. Astfel, prin manifestul Către
popoarele mele credincioase, din 3/16 octombrie 1918, împăratul Carol I, promitea constituirea
de “state independente”, fără a se recunoaşte, însă, şi drepturile românilor. Se dorea ca, după
război, monarhia să renască drept o “federaţie de state libere”, fiecărui stat promiţându-i-se o
autonomie foarte largă. Asemenea încercări disperate nu au putut opri desfiinţarea imperiului,
ajuns la capătul evoluţiei sale istorice. Situaţia devenise foarte complicată, ceea ce a generat
tensiuni între diverse grupuri etnice ale imperiului muribund, fiecare căutând să fructifice în
beneficiul propriu noua situaţie.
Bazându-se pe manifestul împăratului Carol I, dar şi pe înţelegerea din 9 februarie 1918,
Consiliul Naţional Ucrainean a convocat, în oraşul Lvov, Adunarea Naţională Constituantă, acesta
proclamând, la 19 octombrie 1918, independenţa statului ucrainean în cadrul Austro-Ungariei.
Acesta urma să cuprindă Galiţia orientală, nord-vestul Bucovinei şi Rusia subcarpatică, aflată în
componenţa Ungariei. Aceste intenţii au stârnit îngrijorarea românilor, care au dezbătut intens
căile de urmat. La Viena, deputaţii români s-au constituit în Consiliul Naţional Român, opiniile
membrilor acestora faţă de soarta Bucovinei fiind divergente. Unii dintre ei, cum ar fi C. IsopescuGrecul, Alexandru Hurmuzache, Gheorghe Sârbu, Aurel Onciul, au adoptat o conduită ceva mai
conciliantă. În schimb, facţiunea cea mai numeroasă din care au făcut parte, între alţii, Iancu
Flondor, Sextil Puşcariu, Ion Nistor, Dionisie Bejan, Vasile Bodnărescu, Radu Sbiera, a respins
planurile împărţire a Bucovinei, pronunţându-se ferm pentru unirea provinciei cu România.
Procesul de organizare politică a românilor bucovineni a fost destul de rapid şi a prezentat
multe similitudini cu situaţia din Trasilvania şi Banat. Este de menţionat Adunarea Constituantă
din 14/27 octombrie 1918, care a adoptat o Moţiune, ce a consacrat “unirea Bucovinei integrale cu
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celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent”1. Concomitent s-a format un Consiuliu
Naţional compus din 50 de membri, în fruntea căruia a fost ales Dionisie Bejan. Hotărârile au fost
aduse la cunoştinţa contelui Johann von Etzdorf, guvernatorul Bucovinei.
În faţa agitaţiilor din regiune contele Etzdorf a încercat, la 5 noiembrie 1918, o soluţie de
aplanare a conflictului, prin divizarea provinciei. Cea mai mare parte a Bucovinei ar fi intrat
sub conducerea Radei ucrainene, iar sudul sub autoritatea deputatului Aurel Onciul, autointitulat
„comisar al Moldovei de sus”. În faţa acestei situaţii, Consiliul Naţional Român, prin vocea lui
Iancu Flondor, a cerut concursul guvernului român, condus de Alexandru Marghiloman. Acesta,
într-un ultim gest, a decis trimiterea în Bucovina a Diviziei 8 infanterie, comandată de generalul
Iacob Zadik2. La 8 noiembrie 1918, trupele române au depăşit graniţa, iar la 11 noiembrie 1918
ele au intrat în Cernăuţi. La 15/28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei, la care au
luat parte 74 de delegaţi ai Consiliului Naţional Român, 13 delegaţi ucraineni, 7 germani şi 6
polonezi, a decis în unanimitate unirea Bucovinei cu România3. Trei zile mai târziu, respectiv la
18 noiembrie/1 decembrie 1918, Marea Adunare de la Alba Iulia a proclamat unirea Transilvaniei
şi Banatului cu România, desăvârşindu-se astfel formarea statului naţional modern român.
***
În anii 1918-1918, românii şi ucrainenii au trecut printr-un proces de nation building, care s-a
concretizat în reconfigurare statală (ucraineni) şi reîntregire naţională (români). Relaţiile dintre
cele două state au fost sinuoase, cuprinzând atât perioade de conclucrare, cum ar fi, de exemplu,
încheierea tratatului comercial din 24 octombrie/6 noiembrie 1918, cât şi momente de tensiune.
Acestea din urmă au fost dominate de dosarele “basarabean” şi “bucovinean”, fiecare cu trăsăturile
lor specifice.
Demn de menţionat este că România, deşi trecea ea însăşi printr-o situaţie extrem de dificilă,
a susţinut demersurile vecinilor ucraineni de construcţie a statului, pornind de la convingerea că
acest fapt servea şi intereselor sale, mai ales că Antanta, alianţa din care făcea parte, considera
că poate menţine activ frontul oriental prin concursul factorului ucrainean. Aceste speranţe nu
s-au împlinit, astfel că România şi Ucraina au ajuns dependente de Puterile Centrale, în special
de Germania şi Austro-Ungaria, acestea dictând regulile jocului în toată regiunea. Cât priveşte pe
noua Rusie, Rusia bolşevică, ea n-a renunţat la vechile paradigme ale ţarilor, cărora le-a adăugat
o puternică dimensiune ideologică. După victoria în războiul civil, Moscova a reuşit să desfiinţeze
statul ucrainean şi să-l integreze în noua formulă politico – teritorială, numită de la sfârşitul anului
1922,U.R.S.S. Până în acel moment, relaţiile româno-ucrainene vor cunoaşte o nouă etapă, astfel
că perioada de la cumpăna deceniilor doi şi trei ale secolului trecut s-a constituit într-un reper al
relaţiilor bilaterale, reluate acum două decenii, respectiv 1 februarie 1992.

1
Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România 1917-1918. Documente...p260.
2
Pentru acest episode a se vedea: 11 noiembrie 1918-1919. În cinstea ostaşilor Diviziei a 8-a Bucovina,
Bucureşti, 1919; Armata şi Marea Unire, Editura „Daco-Press”, Cluj Napoca, 1993, p.82-101; Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p.84-89.
3
Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei cu România. Studiu şi documente, Bucureşti, 1928, p. 180; Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România 1917-1918. Documente..., p.329-341.
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he presentation tackles the rapports between Romania and Ukraine at the end of the First
World War, which witnessed the implosion of the Russian Empire because of the revolution
of February/March 1917 and the takeover of power by the Bolsheviks through the coup of October
25 / November 7 1917. These two events had a major impact, determining the eventual collapse
of the entire Eastern front, from the Baltic Sea to the Black Sea. In this context, the Russian space
went through a process of reconfiguration, thus paving the way for the creation of new states,
among which Ukraine.
In what the Romanian state is concerned, which entered the war in mid-August 1916 on the
side of the Entente and against the Central Powers, it went through a very difficult period, being
forced to sign the armistice of Focşani (November 26 / December 9 1917) and then the peace of
Bucharest (April 24 / May 7 1918), which marked its exit from the war.
Despite these difficulties, Romania established relations with the newly created Ukrainian
state, General Constantin Coandă, the head of the Romanian Military Mission at the Russian
General Headquarters (Stavka), who was relocated – together with all the other allied missions
– from Mogilev to Kiev, being appointed as the representative of the Romanian government.
He had numerous contacts with the Ukrainian authorities, managing the problems related to the
bilateral relations.
In a first phase, following French initiatives, the efforts were aimed at maintaining the Eastern
front, Russia’s place, as an ally of the Entente, being intended to be filled by Ukraine. This plan,
seen with skepticism by the Romanian government, did not materialize, Ukraine signing the peace
of Brest-Litovsk with the Central Powers. It should be added that, during this period, Romania
and Ukraine found themselves under constant pressure from Bolshevik Russia, which attempted,
invoking the slogan of “world revolution”, to maintain its control over the former space of the
Russian Empire.
During the year of 1918, the focal point of the Romanian-Ukrainian relations was represented
by two dossiers, namely those of Bessarabia and Bukovina. In 1917, Bessarabia, a Romanian
province taken by the Russian Empire in 1812, reconfigured itself as a state on the basis of the
right of nations to self-determination, persistently proclaimed by the Bolshevik leaders, including
Lenin himself. Later on, through the vote of the general assembly (Sfatul Ţării), the Moldavian
Democratic Republic united with Romania on March 27 / April 9 1918. In this context of the
self-determination of the Romanians between Prut and Dniester, the authorities in Kiev initially
claimed the entire territory, then only a part of it, namely that of North-East.
The dossier regarding Bukovina progressed on similar coordinates, in this case being taken
into account certain secret provisions of the peace treaty of Brest-Litovsk between the Central
Powers and Ukraine, which the rapid collapse of the Austro-Hungarian Empire rendered void.
On November 15/28, the General Congress of Bukovina, a Romanian province annexed by the
Habsburg Empire in 1775, decided to unite with Romania. The decisions taken in Chişinău and
Cernăuţi were later endorsed by the peace treaties signed during the Paris Peace Conference.
Despite these divergences, the relations between Romania and Ukraine gradually developed,
a revealing example being the signing of the commercial treaty between the two on October 24 /
November 6 1918.
During the period of 1918-1921, Romania and Ukraine went through a process of nation
building, which materialized in a state reconfiguration (in the case of Ukraine) and national
unification (in the case of Romania). The relations between the two countries were sinuous, having
not only periods of cooperation, such as, for example, the signing of the commercial treaty on

October 24 / October 6 1918, but also periods of tension. Overall, however, the bilateral relations
in the period of 1917-1918, which will continue in the same manner during the first post-war
years, as long as the Ukrainian state managed to exist, constitute a preamble of the cooperation
between the two countries in the post-Cold War period, a cooperation inaugurated on February
1, 1992.

Василь Каптару,
Керівник Української редакції Всесвітньої служби Радіо Румунія
РУМУНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
В 1917-1923 РОКАХ
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лютого 2012 року виповнилося 20 років з дня офіційного встановлення дипломатичних
відносин між Румунією та Україною. Бухарест серед перших визнав у 1992 році незалежність сусідньої країни, відкривши Посольство у Києві на місці колишнього Генерального Консульства, що діяло в українській столиці з 1971 року. Але перші офіційні дипломатичні контакти між Бухарестом і Києвом датуються в дійсності початком ХХ-го сторіччя,
коли молода українська держава, котра щойно проголосила свою незалежність від Царської
Росії, розпочала налагодження дипломатичних відносин з державами світу.
Події 1917-1923 рр. становлять особливий етап в румунсько-українських відносинах.
У цей важливий і, водночас, дуже складний для українського народу період національновизвольна боротьба українців набула кількох форм української державності – Українська
Народна Республіка (УНР), Українська держава гетьмана П. Скоропадського, УНР (Директорія), Західноукраїнська Народна Республіка.
Цей період був дуже складним і для румунів. Після спалаху Першої світової війни
румунська держава зайняла нейтральну позицію. Румунський політичний клас поділявся
на два табори: прихильників союзу з країнами Антанти та германофілів, які виступали
за альянс з країнами Четверного союзу. Цей період історії Румунії ділиться на три етапи:
участь Бухареста у Першій світовій війні на боці Антанти (серпень 1916 року і до укладення Фокшанського перемир’я в грудні 1917 року); укладення Бухарестського мирного
договору з Центральними державами, унаслідок якого Румунія втратила значну частину
території; та повернення Румунії на бік Антанти у листопаді 1918 року.
Увесь цей час, незалежно від внутрішньополітичної ситуації, Румунія уважно стежила
за подіями на своєму східному кордоні. Відразу після проголошення незалежності Києва у
грудні 1917 року Румунський королівський уряд призначив генерала Константина Коанде
своїм військово-дипломатичним уповноваженим у Києві, який одночасно з представниками Франції й Англії вів переговори з українським урядом. Коли почалося більшовицьке
повстання у Києві, генерал Коанде від імені голови румунської ради міністрів Іона Бретяну запропонував українському урядові військову допомогу – кілька броньованих потягів –
але після початку переговорів між Україною і державами німецько-австрійського блоку у
Бресті-Литовському Бухарест був змушений скасувати свою обіцянку.
Хоча перші румунсько-українські відносини мали переважно військовий характер,
вони мають чіткі ознаки дипломатичних. Рішенням призначити свого уповноваженого при
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уряді УНР королівський кабінет міністрів Румунії de facto визнав українську державу, але,
за дипломатичними нормами, чекав на визнання інших держав Антанти, зокрема Франції
та Англії, щоб визнати de jure незалежну Українську державу. На жаль, з моменту, коли
Антанта переконалася, що Україна збирається укласти договір з Центральними державами,
всі її відносини з Україною припинилися, включно і відносини Румунії.
Протягом 1917 – 1923 років з обох боків робилися численні спроби врегулювати дипломатичні взаємини між державами. У січні 1918 р. до Румунії була направлена українська делегація в складі Т. Галіпа і Є.Голіцинського, яка 9 січня повідомила Уряд Іона Бретяну про те, що Україна збирається підписати мирну угоду з державами Четверного союзу.
Пізніше представником у Бухаресті був Микола Ґалаґан. 5 квітня 1918 року Міністерство закордонних справ України оформило його призначення на чолі місії, головним
завданням якої було встановлення дипломатичних відносин із сусідньою Румунією. Глава
українського уряду доручив Миколі Ґалаґану добиватись, щоб Румунія визнала de jure незалежність УНР, домагатись згоди румунського уряду на встановлення «справедливих» границь між двома державами, а також подати ноту протесту проти приєднання Бессарабії до
Румунії і вести переговори щодо військового майна, яке залишилось на території Румунії
після розвалу російського фронту. Як пише М.Ґалаґан у своїх спогадах, тодішнє українське
керівництво вважало, що Київ мав би заявити свої претензії на одну третину цього майна.
До складу місії Ґалаґана міністерство надало двох урядовців-аташе А.Клора та А.Галина.
У Яссах до її складу увійшли також А.Леоніді та військовий комісар К.Чеботаренко, який
став радником місії з військових справ. Однак місія Миколи Ґалаґана в Яссах виявилася
нетривалою. Після перевороту 29 квітня 1918 р. його викликали до Києва. 2 травня він
покидає Ясси, а 15 травня 1918 р. посланець УНР в Румунії «просить міністра прийняти
справи через складення їм повноважень».
Відносини між Україною з Румунією у травні-листопаді підтримувалися на рівні Генерального консульства, яке займалося поточною роботою з виведення військового майна, повернення військовополонених тощо. Очолював консульство військовий комісар шт.-кап. Корнелій Чеботаренко. З огляду на те, що К.Чеботаренко був добре обізнаний із ситуацією в Румунії, голова Ради міністрів Української Держави гетьмана П.Скоропадського Федір Лизогуб
призначив його офіційним представником Військового міністерства і виконуючим обов’язки
Генерального консула України в Румунії, про що було офіційно повідомлена румунська влада
Нотою Народного Міністерства закордонних справ №3036 від 7 червня 1918 року.
Під час перебування в Румунії він ретельно вивчав обстановку, аналізував становище
в стосунках між країнами. Так 29 серпня 1918 року він склав доповідну записку на ім’я міністра МЗС, у якій виходячи з необхідності становлення тісних торговельно-економічних
стосунків з Румунією запропонував відкрити декілька консульств. На думку Чеботаренка,
їх мало бути вісім. Три у Валахії – Генеральне консульство в Бухаресті, консульство в Галаці й віце-консульство в Суліні; п’ять у Молдові (включаючи й Бессарабію) – консульство
в Яссах і віце-консульство в Дорогої, консульство в Кишиневі, а у Бєльцях й Акермані
(Білгород-Дністровському) – віце-консульства. Наявність такої розгалуженої мережі консульських установ мало б дати можливість встановити ще тісніші торговельно-економічні
відносини з Румунією.
Генеральний комісар безпосередньо займався налагодженням діяльності мережі українських комісаріатів у Румунії. У червні 1918 року К.Чеботаренко призначив трьох комісарів української держави в трьох містах Румунії, поклавши перед ними завдання захищати
інтереси українського Міністерства військових справ у відповідних округах. У Ботошанах

комісаром української держави став підполковник Спиридон Білецький, який відповідав за
вирішення поточних проблем охорони та евакуації складів військового майна колишньої
9-ої російської армії, а комісару Гончаренку було доручено зайнятися вирішенням поточних питань в місті Романі, районі дислокації колишньої 4-ої армії царської Росії. Велику
увагу К.Чеботаренко приділяв території Бессарабії, що в березні 1918 року увійшла до
складу Румунського королівства. Тому особливу роль у мережі українських комісаріатів відігравало саме військове представництво у Кишиневі, що виконувало консульські функції,
а також підтримувало зв’язки і захищало інтереси етнічних українців.
Корнелій Чеботаренко очолював Генеральне консульство України в Румунії до листопада 1918 року, коли кабінет Лизогуба був розпущений і Сергію Гербелю було доручено
формування нового кабінету. Нова українська влада прийняла рішення замінити всіх керівників комісаріатів. На місце К.Чеботаренка було призначено П. Неводовського, який
напередодні прибув до Румунії як генеральний секретар гетьманської дипломатичної місії
на чолі з генералом Володиславом Дашкевичем-Горбацьким.
На початку вересня 1918 року румунський уряд направив тимчасову дипломатичну
місію в Україну, яка мала передусім економічний характер. Очолив румунську делегацію
професор Константин Концеску. З огляду на те, що до осені того року Україна не зуміла
встановити офіційні дипломатичні відносини з Румунією, приїзд до Києва румунської дипломатичної місії був зустрінутий українським урядом з великим інтересом. Міністр закордонних справ Дмитро Дорошенко, як писав Концеску, приймаючи членів румунської
місії “висловив задоволення з приводу призначення дипломатичного представника у Києві,
навіть і на тимчасовій основі”, заявивши також, що “після обміну постійними дипломатичними представництвами між двома столицями усі спірні питання буде легше вирішити в
дружній атмосфері”. У ході зустрічі сторони говорили і про ноту, що була направлена Урядом України до Ясс про визнання України як держави і про взаємне призначення дипломатичних представників двох країн. К.Концеску був уповноважений румунським міністром
закордонних справ Константином Аріоном заявити офіційно, що «Королівськиий уряд підтримує бажання Українського уряду встановити дипломатичні відносини між Румунією
та Україною і, що ідею відправлення дипломатичних місій в Ясси і в Київ можна вважати
абсолютно здійсненою». Водночас глава румунської місії зазначив, що Уряд Румунії чекає
призначення дипломатичного представника України в Румунії та сподівається, що після
одержання позитивного результату румунська тимчасова дипломатична місія набуде постійного характеру.
28 вересня 1918 року К. Концеску був прийнятий Гетьманом України Павлом Скоропадським. Однією з головних тем розмови були переговори довкола економічної угоди. У
ході офіційного обіду на честь членів румунської дипломатичної місії, на якому був присутній і Дмитро Дорошенко, Гетьман України говорив про офіційне визнання України Румунією і попросив Константина Концеску поклопотати про це перед своїм урядом.
Переговори щодо економічної угоди тривали до початку листопада, а її остаточний
текст був підписаний 26 жовтня 1918 року. Підписання угоди стало кроком вперед у дипломатичних відносинах між двома країнами. У Києві Гетьман України П.Скоропадський,
український міністр закордонних справ Дмитро Дорошенко і глава румунської економічної
місії К. Концеску домовились про направлення до Румунії української дипломатичної місії,
яка прибула до Ясс 24 жовтня 1918 року. До її складу ввійшли: генерал-лейтенант Володислав Дашкевич-Горбацький – глава місії, М. Догель – перший секретар місії, Павло Неводовський – секретар місії, С. Вілт – аташе місії, лейтенант Маєвський – ад’ютант глави місії.
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Гетьман поклав перед українською місією наступні цілі: офіційне повідомлення Королівського уряду Румунії про зміну державного ладу в Україні, що сталася 29 квітня 1918
року і прихід до влади Гетьмана П. Скоропадського; розробка попередньої домовленості
між Королівським урядом Румунії та Урядом України про встановлення дипломатичних
відносин між Румунією та Україною; укладення від імені гетьмана проекту договору про
торгівлю між двома державами.
26 жовтня українська місія була прийнята генералом Константином Коанде (колишнім
представником румунського уряду при уряді України /грудень 1917 р./). На цій зустрічі
була обговорена можливість встановлення дипломатичних та економічних відносин між
сусідніми країнами. Генерал Коанде висловив упевненість, що “дипломатичні відносини
між Румунією і Україною найближчим часом стануть нормальними і тривалими.”
Через декілька днів, 3 листопада 1918 року, надзвичайна українська дипломатична
місія була прийнята королем Фердинандом. Король Румунії висловив задоволення підписанням торговельної угоди і пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для встановлення
дипломатичних відносин між Румунією та Україною. Того ж дня була підписана ще одна
торговельно-економічна угода, а на другий день члени місії відбули до Києва.
25 січня 1919 року до Румунії прибула інша українська дипломатична місія на чолі з
Ю. Гасенком, якому український уряд доручив передати румунському кабінету міністрів
“Ноту Директорії УНР до всіх народів та урядів світу”. Гасенко був також уповноважений
представляти Директорію Винниченка при Кабінеті Міністрів Румунії. Однак у травні він
залишає Румунію на знак протесту проти наступу польсько-румунських військ від 24 травня 1919 року, коли вони зайняли Покуття.
З 21 липня 1919 року уряд УНР у Румунії представляла Надзвичайна дипломатична місія УНР на чолі з професором Костянтином Мацієвичем. Його заступником був
генерал С. Дельвіг, секретарем – В.Трепке, радником – І.Фещенко-Чопівскій, військовим аташе – Л.Геркен. Українська місія в Румунії мала добру співпрацю з румунською
владою та користувалася всебічною підтримкою Бухареста. Основними напрямками
її діяльності були: представлення інтересів УНР, встановлення дипломатичних і торговельних відносин, матеріальна допомога цивільним і військовим громадянам України, біженцям, подолання інформаційного вакууму УНР. К. Мацієвич плідно працював з
румунською пресою, використовуючи її для впливу на європейську громадську думку,
правдиво розкриваючи проблеми міжнародних стосунків України з Румунією та європейськими державами загалом.
Дипломатична місія УНР у Румунії завершила свою роботу фактично в 1923 році, а
Кость Мацієвич, маючи «Паспорт Нансена», переїхав до Чехословаччини. Після її ліквідації, у вересні 1923 року було утворено Громадський комітет, який опікувався українцямиемігрантами, що став своєрідним наступником діяльності уряду УНР за кордоном. Офіційно дипломатичну місію УНР було ліквідовано лише після визнання СРСР Румунією.
Встановленню офіційних дипломатичних стосунків між Румунією та Україною завадила загальна ситуація в Україні і Румунії та в Європі загалом, а також неспроможність
обох сторін подолати ряд проблем у двосторонніх відносинах. Проте, Румунія однією з
перших у 1917 році визнала Українську державу де-факто, виявила зацікавленість у розвитку торговельно-господарських зв’язків з Києвом і навіть була готова поставляти зброю в
обмін на промислові товари.
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RELAŢIILE DIPLOMATICE ROMÂNO-UCRAINENE
ÎN PERIOADA 1917-1923

L

a 2 februarie 2012, s-au împlinit 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România
şi Ucraina. România se numără printre primele ţări care au recunoscut independenţa statului
vecin în 1992, deschizând ambasadă în locul fostului Consulat General, care funcţiona la Kyiv din
1971. Însă, primele contacte diplomatice moderne oficiale dintre Bucureşti şi Kyiv datează de la
începutul secolului XX, atunci când tânărul stat ucrainean, care-şi proclamase independenţa faţă
de Rusia Ţaristă, depunea eforturi pentru stabilirea relaţiilor diplomatice cu ţările lumii.
Evenimentele din perioada 1917-1923 constituie o etapă specială în relaţiile româno-ucrainene.
În această perioada extrem de dificilă pentru poporul ucrainean, lupta pentru independenţă şi
unitate naţională a luat mai multe forme de statalitate – Republica Populară Ucraineană (RPU)
(noiembrie 1917 – aprilie 1918), Statul Ucrainean condus de Hatmanul P.Skoropadski (aprilienoiembrie 1918), RPU (Directoratul Ucrainei) (noiembrie 1918 – 1921), Republica Populară a
Ucrainei Occidentale (1918 – 1919).
Şi pentru români această perioadă a fost foarte dificilă. După izbucnirea Primului război
mondial, Guvernul Român adoptase o poziţie neutră. Clasa politică românească era împărţită
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în două tabere: susţinători ai alianţei cu Antanta şi germanofili, care pledau pentru o alianţă cu
Puterile Centrale. Această perioadă din istoria României se împarte în trei etape: intrarea în război
de partea Antantei (august 1916 – până la încheierea Armistiţiului de la Focşani, în decembrie
1917); Tratatul de pace de la Bucureşti, dintre România, pe de o parte şi Puterile Centrale, pe de
altă parte, extrem de dezavantajos pentru statul român, şi reintrarea României în război de partea
Antantei, în noiembrie 1918.
În tot acest timp, indiferent de situaţia politică, România a urmărit îndeaproape evenimentele
de la frontiera sa de est. Imediat după proclamarea independenţei Ucrainei, în decembrie 1917,
Guvernului Regal l-a desemnat pe generalul Constantin Coandă ca reprezentant oficial al României
la Kyiv, unde, alături de reprezentanţii Franţei şi Angliei, acesta ducea tratative cu guvernul
ucrainean. Când la Kyiv a izbucnit revolta bolşevică, generalul Coandă, în numele guvernului Ion
Brătianu, a promis guvernului ucrainean asistenţă militară – câteva trenuri blindate. Însă, după
începerea negocierilor dintre Ucraina şi alianţa germano-austriacă la Brest-Litovsk, Bucureştiul a
fost nevoit să-şi anuleze promisiunea.
Prin decizia de a numi un reprezentant oficial la Kyiv, Guvernului Regal al României
recunoscuse de facto noul stat ucrainean, dar conform uzanţelor diplomatice, aştepta ca alte state
ale Antantei, în special Franţa şi Marea Britanie, să recunoască Ucraina de jure. Însă, după ce
Antanta s-a convins că reprezentanţii Kyivului intenţionează să semneze un tratat de pace cu
Puterile Centrale, toate relaţiile sale cu Ucraina au fost sistate.
În perioada 1917-1923, ambele părţi au făcut numeroase încercări de a stabili relaţii
diplomatice. La începutul lui 1918, în România a fost trimisă o misiune specială, condusă de
T.Galip şi E.Holitsynskii, care la 9 ianuarie a informat Guvernul Ion Brătianu despre intenţia
Ucrainei de a semna un acord de pace cu Puterile Centrale.
Mai târziu, reprezentant oficial al Kyivului la Bucureşti a fost desemnat Mikola Galagan.
La 5 aprilie 1918, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a aprobat numirea sa la conducerea
misiunii, a cărei sarcină principală a fost de a stabili relaţii diplomatice cu statul vecin, România.
Galagan urma să obţină la Iaşi recunoaşterea de jure a RPU şi consimţământul guvernului român
de a trasa frontiere „echitabile” între cele două ţări. De asemenea avea să remită o notă de protest
faţă de alipirea Basarabiei la România şi să demareze negocieri privind depozitele militare, rămase
pe teritoriul României în urma prăbuşirii frontului rusesc. Mikola Galagan scria în memoriile
sale, că oficialii de la Kyiv doreau să obţină o treime din materialul militar aflat în depozitele din
România. Din componenţa misiunii lui Galagan mai făceau parte A.Klora şi A.Halyna, iar la Iaşi
acestora li s-au alăturat A.Leonidi şi comisarul C.Cebotarenko, care a devenit ulterior consilier
al Misiunii pe probleme militare. Dar misiunea lui Mikola Galagan la Iaşi a fost de scurtă durată.
După lovitura de stat din 29 aprilie 1918, el a fost rechemat la Kyiv. La 2 mai pleacă de la Iaşi,
iar la 15 mai 1918 trimisul RPU în România „solicită ministrului retragerea funcţiilor delegate”.
În perioada mai – noiembrie a aceluiaşi an, relaţiile dintre Ucraina şi România au fost
menţinute la nivel de Consulat General, care asigura transportul de material militar, armament
şi muniţie, precum şi repatrierea prizonierilor de război. Deoarece era familiarizat cu situaţia din
România, comisarul Corneliu Cebotarenko a fost desemnat de preşedintele Consiliului de Miniştri
Fedir Lyzogub reprezentant oficial al Ministerului de Război şi Consul General ad-interim al
Ucrainei în România, fapt adus la cunoştinţa Guvernului României prin Nota Ministerului de
Externe al Ucrainei nr. 3036 din 7 iunie 1918.
De-a lungul şederii sale in România, C.Cebotarenko a studiat îndeaproape relaţiile dintre
cele două ţări. La 29 august 1918 el a remis un memoriu către Ministrul Afacerilor Externe al
Ucrainei, în care propune înfiinţarea mai multor consulate, menite să faciliteze relaţii comerciale

mai strânse cu România. Potrivit lui Cebotarenko, Ucraina ar fi trebuit să aibă opt consulate: trei
în Muntenia (un Consulat General la Bucureşti, Consulat la Galati si Birou consular la Sulina),
şi cinci în Moldova /inclusiv Basarabia/ (un Consulat la Iaşi cu birou consular la Dorohoi şi un
Consulat la Chişinău cu două birouri consulare: la Bălţi şi Akkerman /Cetatea Albă/). Acesta era
convins că o reţea consulară extinsă ar facilita dezvoltarea relaţiilor economice cu România.
Comisarul General s-a ocupat personal de extinderea reţelei de consulate. În cele din urmă,
în iunie 1918 el a desemnat trei reprezentanţi ai statului ucrainean în trei oraşe din România,
aceştia având ca prioritate reprezentarea intereselor Ministerului ucrainean de război în regiunile
respective. La Botoşani a fost desemnat colonelul Spiridon Beleţky, în responsabilitatea căruia
intrau asigurarea pazei şi evacuarea depozitelor militare ale fostei Armate a IX-a ruse. Comisarul
Goncearenko a fost însărcinat cu probleme militare şi consulare curente la Roman, zona de
desfăşurare a fostei Armate a IV. C.Cebotarenko acorda o atenţie deosebită Basarabiei, care în
martie 1918 a intrat în componenţa Regatului României, atribuind misiunii de la Chişinău un rol
special în reţeaua de comisariate ucrainene. Pe lângă funcţii militare, Comisarul ucrainean de la
Chişinău avea să exercite funcţii consulare, să menţină legătura cu etnicii ucraineni şi să apere
interesele acestora.
Corneliu Cebotarenko a condus Consulatul General al Ucrainei în România până în
noiembrie 1918, când guvernul Lyzohub a fost dizolvat, iar in locul său a fost desemnat Serhii
Herbeli. Noul executiv ucrainean a decis să înlocuiască toţi comisarii din România. În locul lui
C.Cebotarenko a fost numit P.Nevodovskii, care sosise în România cu puţin timp în urmă, în
calitate de Secretar General al misiunii diplomatice ucrainene, condusă de generalul Volodislav
Daşkevici-Horbaţki.
La începutul lunii septembrie 1918, Guvernul României trimite în Ucraina o misiune
diplomatică temporară, cu caracter preponderent economic. Misiunea era condusă de profesorul
Constantin Conţescu. Dat fiind faptul că până în toamna anului 1918 Ucraina nu a putut stabili
relaţii diplomatice oficiale cu România, venirea la Kyiv a unei misiuni diplomatice române a
fost salutată cu un viu interes de guvernul ucrainean. După cum scria Conţescu, la primirea
misiunii române, Ministrul afacerilor străine ucrainean Dmytro Doroşenko „şi-a exprimat
întreaga satisfacţie pentru numirea unui reprezentant diplomatic, fie şi cu titlu provizoriu la
Kyiv“, afirmând totodată că „prin schimbarea unor misiuni diplomatice permanente între cele
două capitale, toate chestiunile litigioase pendinte se pot aplana mai uşor în mod amical“. La
această întrevedere a fost discutată problema notei trimise de Guvernul Ucrainei la Iaşi, privind
recunoaşterea Ucrainei ca stat şi numirea reciprocă de reprezentanţi diplomatici în cele două ţări.
C. Conţescu a fost autorizat de Ministrul afacerilor străine C. Arion să declare în mod oficial că
„dorinţa reînnoită a guvernului ucrainean de a stabili între România şi Ucraina relaţii diplomatice
permanente, găseşte alături de Guvernul Regal asentimentul cel mai complet şi că ideea de a
trimite misiuni diplomatice la Iaşi şi la Kyiv poate fi deja considerată ca îndeplinită în totalitate.
De asemenea guvernul român aşteaptă cu plăcere desemnarea primului reprezentant diplomatic
al Ucrainei în România şi speră că misiunea diplomatică provizorie română va avea rezultate
pozitive şi va dobândi în continuare caracter permanent.“
În ziua de 28 septembrie 1918, C. Conţescu a fost primit de Hatmanul Ucrainei Pavlo
Skoropadski. Discuţiile s-au axat, în principal, pe schimburile comerciale dintre cele două state.
Totodată, la dejunul oferit în onoarea şefului misiunii diplomatice române, la care a fost prezent
ministrul D.Doroşenko, Hatmanul Ucrainei a vorbit îndelung despre recunoaşterea oficială a
Ucrainei de către România şi l-a rugat pe C.Conţescu „să stăruie în acest sens pe lângă Guvernul
Regal“.
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Negocierile pe marginea acordului economic au durat pâna la începutul lui noiembrie. Textul
definitiv a fost semnat la 26 octombrie 1918, fiind valabil până la 1 mai 1919.
Semnarea acordului comercial dintre România şi Ucraina a constituit un pas înainte în
stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale. La Kyiv Hatmanul Ucrainei P.Scoropadski, ministrul
afacerilor străine ucrainean D.Doroşenko şi şeful misiunii diplomatice economice române
C.Conţescu au convenit trimiterea unei misiuni diplomatice ucrainene în România.
La 24 octombrie 1918, la Iaşi, soseşte o misiune diplomatică oficială ucraineană. Aceasta era
compusă din: Locotenent-generalul Volodislav Daşkevici-Gorbaţki – prim-adjutant al Hatmanului
Ucrainei – şeful misiunii; M.Dogiel – prim-secretar al misiunii; Paul Nievadovski – secretar al
misiunii; S.Witt – ataşat; locotenentul Majevski–adjutant al şefului misiunii.
Misiunea avea ca scop: să informeze oficial Guvernului României cu privire la schimbarea
regimului de stat în Ucraina, ce a avut loc la data de 29 aprilie 1918 şi venirea la conducerea
ţării a Hatmanului P.Scoropadski; să elaboreze o înţelegere prealabilă între Guvernul Regal
Român şi Guvernul Ucrainean cu privire la relaţiile diplomatice bilaterale; să semneze în numele
Hatmanului un proiect de tratat privind schimburile comerciale dintre cele două state.
În ziua de 26 octombrie misiunea ucraineană a fost primită de generalul Coandă (fost
reprezentant al guvernului român pe lângă guvernul Republicii Ucrainene /decembrie 1917/).
La această întâlnire s-a discutat posibilitatea stabilirii relaţiilor diplomatice şi consolidării
celor economice între ţările vecine. Generalul Coandă şi-a exprimat convingerea că „relaţiile
diplomatice dintre România şi Ucraina vor deveni imediat normale şi continuie“.
Peste câteva zile, la 3 noiembrie 1918, misiunea diplomatică extraordinară ucraineană a
fost primită la Palatul Regal de către Regele Ferdinand. Regele României s-a arătat mulţumit de
semnarea acordului comercial la Kyiv şi a promis că va face toate demersurile necesare în vederea
stabilirii relaţiilor diplomatice dintre România şi Ucraina.
În aceeaşi zi, între delegaţia diplomatică ucraineană şi reprezentanţii guvernului român s-a
semnat un aranjament economic. A doua zi delegaţia ucraineană s-a reîntors la Kyiv.
La 25 ianuarie 1919 în România soseşte o misiune diplomatică extraordinară ucraineană în
frunte cu G.Gasenko, care era împuternicit de executivul ucrainean să prezinte guvernului român
„Nota Directoratului Republicii Populare Ucrainene către toate popoarele şi toate guvernele“.
Gasenko era împutenicit să reprezinte interesele guvernului Vinnicenko pe lângă Guvernul
României, însă acesta părăseşte România în mai, protestând astfel împotriva ofensivei armatei
polono-române, care la 24 mai 1919 ocupă teritoriul dintre Nistru şi Carpaţi, zdrobind, astfel,
aripa stângă a frontului ucrainean.
Din 21 iulie 1919 Guvernul ucrainean era reprezentat în România de Misiunea Diplomatică
Extraordinară, în frunte cu profesorul Constantin Maţievici. Adjunct al şefului misiunii era
generalul Serhii Delvig, secretar – V.Trepke, Consilier – I.Feşcenko-Ciopivski, iar ataşat militar –
L.Herken. Misiunea ucraineană avea o bună colaborare cu autorităţile române şi s-a bucurat de
sprijinul deplin al Bucureştiului. Principalele direcţii de activitate erau: reprezentarea intereselor
RPU, stabilirea de relaţii diplomatice şi comerciale intre cele două state, acordarea de ajutor
financiar militarilor şi civililor ucraineni, refugiaţi în România, acoperirea “vidului informaţional”
privind RPU.
Misiunea diplomatică a RPU în România şi-a suspendat activitatea în 1923, iar C.Maţievici
care deţinea aşa-numitul “paşaport Nansen”, s-a mutat în Cehoslovacia. După dizolvarea
legaţiunii, în septembrie 1923, a fost creat Comitetul civic, care se ocupa de imigranţii din Ucraina,
continuând astfel activitatea diplomaţilor ucraineni. Oficial, Misiunea Diplomatică Extraordinară
a RPU a încetat să existe abia după recunoaşterea României de către URSS.

Stabilirea de relaţii diplomatice oficiale între România şi Ucraina nu a fost posibilă în perioada
interbelică, atât din cauza situaţiei interne din cele două ţări, cât şi din Europa, în general. La
acestea se adaugă incapacitatea ambelor părţi de a rezolva constructiv unele probleme bilaterale.
Cu toate acestea, România a fost printre primele ţări care în 1917 au recunoscut de facto statalitatea
Ucrainei, exprimându-şi atat interesul de a dezvolta relaţii comerciale şi economice cu vecinul
său, cât şi disponibilitatea de a furniza arme şi muniţie, în schimbul unor produse alimentare.
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Abstract

F

ebruary 2, 2012 was the 20th anniversary since the diplomatic relations between Romania
and Ukraine had been established. Romania was among the first countries to recognise the
independence of its neighbour state in 1992, opening an embassy to replace the former Consulate
General, which had been operational in Kyiv since 1971. However, the first official modern
diplomatic contacts between Bucharest and Kyiv date back to the beginning of the 20th century,
when the young Ukrainian state, which had proclaimed its independence from Tsarist Russia, was
making sustained efforts to establish diplomatic relations with other countries in the world.
The events which occurred between 1917 and 1923 represent a special stage in the RomanianUkrainian relations. During that period, both sides made numerous attempts to establish diplomatic
relations. Shortly after the Ukraine proclaimed its independence, in December 1917, the Royal
Government designated General Constantin Coanda as Romania’s official representative to Kyiv.
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In early 1918, a special mission led by T.Galip and E.Holitsynskii was sent to Romania. Later on,
Mykola Galagan was designated Kyiv’s official representative to Bucharest. He was supposed
to obtain de jure the recognition of the Ukrainian People’s Republic, in Iasi, and the consent of
the Romanian government to set “equitable” frontiers between the two countries. Between May
and November the same year, the relationships between the Ukraine and Romania were still
maintained at the level of Consulate General, led by commissioner Korneli Chebotarenko.
In early September 1918, the Romanian government sent to Ukraine a temporary diplomatic
mission led by Constantin Contsescu, whose main result was the signing of an economic agreement
between Romania and the Ukraine. It was a step forward taken by the Romanian officials in the
effort to establish bilateral diplomatic relations.
Later on, a Ukrainian official diplomatic mission led by Volodislav Dashkevici-Gorbatski
arrived in Iasi. On November 3, 1918 the Ukrainian mission was received in audience by King
Ferdinand, who was satisfied with the signing of the trade agreement in Kyiv and pledged to do
all needed efforts to establish diplomatic relations between Romania and the Ukraine.
Between July 1919 and September 1923, the Ukrainian government was represented in
Romania by an Extraordinary Diplomatic Mission, led by professor Konstantin Matsievici.
The establishment of official diplomatic relations between Romania and Ukraine was not
possible in the interwar period, because not only of the domestic situation in the two countries
but also in Europe, in general. Furthermore, the two countries were unable to constructively
solve bilateral issues, left pending. In spite of all this, Romania was among the first countries
to recognize de facto the Ukraine’s statehood, expressing both its interest to develop trade and
economic relations with the Ukraine and readiness to provide arms and ammunition, in exchange
for foodstuffs.

Ігор Зінько,
кандидат економічних наук, доцент,
Львівський національний університет ім. І.Франка
ІНІЦІАТИВА ЄС «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»:
ШАНСИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОГО ЗБЛИЖЕННЯ
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ніціатива «Східне партнерство» (далі – СП), як частина Європейської політики сусідства (ЄПС), була започаткована у травні 2009 р. на празькому саміті і направлена на
поступове зближення з ЄС шести країн пострадянського простору – України, Білорусі,
Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Установчі документи Східного Партнерства
містять положення про доповнюючий характер Ініціативи до двосторонніх відносин між
ЄС та країнами-партнерами. Зокрема, базовим документом двосторонніх відносин ЄС з
Україною є Порядок денний асоціації Україна – ЄС, який набув чинності 24 листопада
2009 року на заміну Плану дій між Україною та ЄС на 2005—2008 рр., подовженого на
один рік до 2009 р., та має в перспективі бути замінений Угодою про асоціацією між Україною та ЄС.
Головною ідеєю СП є посилення процесів демократизації в країнах Східної Європи
і Південного Кавказу, надання їм допомоги в здійснюваних ними процесах модернізації і

встановлення верховенства права. Умови політичного співробітництва і економічної інтеграції в Східному Партнерстві повинні сприяти адаптації стандартів ЄС і створенню рамок для подальшого процесу наближення східних партнерів до ЄС. Головною метою СП є
сприяння встановленню політичної асоціації, створення зон вільної торгівлі між країнамипартнерами і ЄС, лібералізація візового режиму, спрямована на встановлення безвізового
режиму, та побудова структур багатостороннього співробітництва у чотирьох тематичних
площинах: «Демократія, належне врядування та стабільність», «Економічна інтеграція та
наближення до політик ЄС», «Енергетична безпека», «Міжлюдські контакти».
У своїх висновках Європейська Рада повторно підтвердила, що швидкість та глибина
політичної асоціації та економічної інтеграції країн-партнерів з ЄС залежатиме від дотримання ними демократичних принципів та верховенства права. У цьому зв’язку варто зауважити, що багато місця у політичних дебатах саміту було присвячено справі ув’язнення
колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Можна виділити багатосторонній та двосторонній виміри СП. Перший з них передбачає зустрічі глав держав і урядів країн-членів ЄС та країн-партнерів кожних два роки,
щорічні зустрічі міністрів закордонних справ, зустрічі-консультації фахівців профільних
міністерств в межах чотирьох тематичних площинах, які відповідальні за реалізацію основних напрямів співпраці СП. У травні 2011 р. утворено Парламентську асамблею ЄВРОНЕСТ, яка забезпечує взаємодію національних парламентів країн-членів Східного Партнерства та Європейського Парламенту, засновано також Форум громадянського суспільства Східного Партнерства.
Двосторонній вимір СП для України доповнений новими елементами, яких не було до
цього у двосторонніх відносинах з ЄС:
• Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови (реалізується відповідно до
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови
від 13 жовтня 2010 р.; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.11.10
№ 2078 «Про деякі питання підготовки та впровадження програми Всеохоплюючої
інституційної розбудови» затверджено план інституційних реформ для виконання
зазначеної програми у рамках СП).
• Програма регіонального розвитку (реалізується відповідно до Меморандуму про
взаєморозуміння для встановлення діалогу про регіональну політику між Міністерством регіонального розвитку та будівництва та Європейською Комісією від
22 липня 2009 року).
Крім урядових установ та національних парламентів, учасниками програми СП можуть бути міжнародні організації, органи місцевого самоврядування, громадські організації, фінансові установи та суб’єкти виробничої діяльності.
З огляду на прийняті на засновницькому у Празі 2009 р. саміті, Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) створив інструмент фінансування проектів в рамках СП – Європейський
інструмент сусідства і партнерства (ЄІСП) – інституцію, відповідальну за фінансування
програм. При створенні Східного Партнерства в 2009 р. ЄС виділив на нього 600 млн. євро,
однак з 2010 по 2013 р. загальна сума коштів ЄІСП, призначених східним партнерам, зросте до 1,9 млрд. євро. Багато проектів СП додатково фінансуються іншими фінансовими інституціями ЄС (наприклад, Європейським Інвестиційним Банком, Європейським фондом
регіонального розвитку). До того ж, більшість програм передбачають залучення до 20%
фінансування кожного проекту з боку країни-партнера, яка його реалізує.
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Головною проблемою Ініціативи з часу її проголошення і дотепер є неоднакове розуміння мети та завдань, відмінність у вихідних стартових умовах політичного та соціальноекономічного розвитку країн-партнерів, обмеженість фінансування задекларованих проектів, дублювання вже раніше проголошених і не зовсім вдалих у країнах Східної Європи
ініціатив («Чорноморська синергія»). Для більшості країн-партнерів, в тому числі й для
України, Східне Партнерство розцінювалося передовсім як перший і допоміжний крок на
шляху до євро інтеграції, зокрема як додатковий механізм для підготовки і підписання Угоди про асоціацію з ЄС, і як можливість скасування візового режиму. Натомість для ЄС
Східне Партнерство розцінювалося як ще один з багатьох напрямів регіональної політики, направлений на виокремлення східноєвропейських сусідів та встановлення з ними тісніших контактів, передовсім у сферах торгівлі, прикордонного співробітництва, безпеки,
охорони довкілля, запровадження спільних освітніх програм тощо.
На превеликий жаль, в самому ЄС існують доволі відмінні позиції у наповненні Східного Партнерства притягальною ідеологією, ефективними напрямами та механізмами
співпраці, а головне – достатнім фінансовим забезпеченням для реалізації проголошених
програм. До того ж, до таких більш готових до співпраці країн-партнерів, таких як Україна
та Молдова, ставляться спочатку умови проведення ефективних політичних, правових та
політичних реформ, а потім вже йдеться про готовність йти на політичні рішення про тіснішу інтеграцію з ЄС з можливістю ймовірного набуття членства. Більш впливові члени ЄС,
такі як Німеччина, Франція та Італія доволі критично сприймали СП на етапі його проголошення і не надають йому надто важливого значення у подальшому розвитку зовнішньої
політики ЄС. До того ж саме на ці країни великий вплив має Росія, яка з самого початку
розглядала СП як загрозу власним національним інтересам. Більш рішучу і послідовну
політику у реалізації ідей СП займали країни-ініціатори його започаткування – Польща,
Швеція, Литва, однак їх вплив на прийняття рішень у ЄС не є доволі значним. З огляду на
фінансово-економічні труднощі, які переживає ЄС, доволі важко прогнозувати збільшення
витрат на реалізацію проголошених чи нових програм співпраці та на збільшення обсягів
фінансування на наступний період – на 2014-2020 рр.
Обидва проекти ЄС, направлені на країни Східної, Південно-Східної Європи та Південного Кавказу – Чорноморська синергія та Східне Партнерство – призначені сприяти розвиткові країн регіону та тісніше інтегруватися з ЄС у різних сферах суспільно-політичного
та господарського життя. Східне партнерство є більш гнучким, ніж Чорноморська синергія,
оскільки передбачає різноманітні формати співробітництва, взаємодії і інтеграції у двосторонньому і багатосторонньому вимірах.
Україна не має іншого вибору, крім як продовжити розвиток двосторонніх взаємин з
ЄС і максимально використати СП для проведення реформ, поступового впровадження європейських стандартів та інтеграції з ЄС, домігшись насамперед підписання та ратифікації
Угоди про асоціацію з ЄС, згодом реалізуючи стратегію набуття членства у ЄС.
Що ж стосується країн-членів ЄС, то найбільш помітними і успішними для України
були польські ініціативи. Натомість уряд Румунії у спільній східноєвропейській регіональній політиці ЄС більше уваги приділяв ініційованій у 2007 р. програмі Чорноморська синергія. Ця ініціатива призначена для зміцнення співробітництва в регіоні шляхом
встановлення партнерських відносин в основних секторах: захист прав людини, управління міграцією, підвищення безпеки, управління замороженими конфліктами, охорона
навколишнього середовища, регіональний розвиток енергетики. До цієї програми було
залучено усі чорноморські країни, в тому числі Росію та Туреччину. Як відомо, її ефек-

тивність виявилася поки що невеликою. Натомість до ініціативи «Східне Партнерство»
з румунського боку поки що приділяється небагато уваги, можливо, з огляду на досвід
малоуспішних кроків у програмі Чорноморська синергія чи на існуючий стан справ у
самому ЄС.
Наразі у сфері співробітництва України та ЄС з політико-правових питань у рамках
СП є найбільш відчутним застосування Програми всеохоплюючої інституційної розбудови
(CIB), що є основним вектором допомоги ЄС. Ця програма спрямована на гарантування
сталості результатів співпраці у сфері співробітництва України та ЄС з політико-правових
питань та підготовку політико-правового середовища в Україні для майбутніх інвестицій. Програма CIB втілюється в життя переважно за знайомою та апробованою методикою. Відповідно до неї, приміром, застосовується TAIEX (Technical Assistance Information
Exchange) – інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для
обміну інформацією з метою розбудови інституційної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire.
У рамках Програми CIB за рахунок фінансування ЄС надаються такі послуги:
• технічна допомога та надання експертів Україні як радників щодо проектів;
• організація і проведення тренінгів, семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів проектів широкій аудиторії;
• навчальні візити, які дають змогу державним та муніципальним службовцям з України вивчити досвід країни-члена ЄС щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із
проектами, які охоплюються інструментом.
При цьому у складі видатків як державного, так і місцевих бюджетів повинні бути
передбачені кошти на відповідне спільне фінансування проектів міжнародної технічної допомоги. В цьому контексті проект міжнародної технічної допомоги, який охоплюється програмою CIB, повинен бути належним чином забезпечений інституційно, з використанням
потенціалу системи органів публічної влади України1.
Європейський Союз надає за програмою СІВ 43 млн. євро для реалізації планів інституційного реформування. У той же час, Україна зобов’язалася надати для спільного фінансування 20% всіх інвестицій. Крім того, програма СІВ відкрита для інших донорів, зокрема, Польща, Швеція, Латвія і Угорщина висловили зацікавленість у співпраці в рамках CIB.
Інституційна реформа реалізується через всі доступні механізми для України, зокрема, експертну допомогу по Twinning, ТАІЕХ інструменти, проекти технічної допомоги, навчальні
програми, навчання державних службовців в країнах-членах ЄС, поставки спеціалізованого обладнання. Відповідно до концепції СІВ, Україна вибрала три сфери, які найбільш важливі для європейської інтеграції – продовольча безпека, міграція та державна допомога2.
На превеликий жаль, нам бракує інформації про участь румунської сторони у реалізації цієї частини Ініціативи. Адже цілком можливим є навчання представників державних
адміністрацій районної ланки прикордонних українських областей за участю румунських
спеціалістів, розробка конкретних спільних програм з міграційної безпеки тощо. Зауважимо, що польська сторона і раніше до впровадження СП ефективно використовувала такі на1
Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України /І.Ф.Ґазізуллін,
М.М.Гончар, В.Коломієць та ін. За ред. В.Мартинюка. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.
:Агентство «Україна».- 2009.

2
CIB Programme: on the Crossroads of European Integration and Domestic Reforms/ Доступно з : http://
www.easternpartnership.org/publication/2011-05-19/cib-programme-crossroads-european-integration-and-domesticreforms
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прями співпраці з Україною. Польську школу організаційно-управлінського менеджменту
пройшло багато спеціалістів органів державної влади середньої ланки із західних областей
України. Таких прикладів, як вже реалізований Проект „Програма розвитку малого та середнього бізнесу прикордонних територій», фінансований Програмою Добросусідства ЄC
CBC «Румунія-Україна», у якому приймали участь Закарпатська область України й повіт
Сату Маре Румунії у 2009-2010 р.р., є замало.
Україна має з Румунією найдовшу ділянку кордону, що є водночас частиною спільного
зовнішнього кордону ЄС – майже 613 км. У цьому зв’язку частину проблемних питань прикордонного співробітництва, зокрема, таких як розбудова інфраструктури пунктів пропуску, малий прикордонний рух, боротьба з нелегальною міграцією та контрабандою, можна
було б розглядати у контексті реалізації програм СП.
Прикордонне співробітництво направлене на зміцнення співпраці між прикордонними
регіонами країн-членів ЄС та прикордонними регіонами країн-партнерів. Метою такого
співробітництва є сприяння економічному та соціальному розвитку прикордонних регіонів,
а також співробітництво з загальним завданням в таких областях, як охорона навколишнього середовища, охорона здоров’я, запобігання та боротьба з організованою злочинністю,
забезпечення ефективності та безпеки кордонів та сприяння місцевим міжособистісним
транскордонним контактам. Програма прикордонного співробітництва фінансується з коштів ЄІСП та Європейського фонду регіонального розвитку (одного з інструментів «внутрішньої» регіональної політики ЄС). Загальна сума, спрямована на фінансування проектів
за участю країн-партнерів, перевищує 423 млн. євро на період з 2007 по 2013 р. Проекти на
ділянці кордону Угорщини, Словаччини, Румунії та України на період 2011-2013 рр. мають
бути реалізовані у обсязі 32,84 млн. євро, а на ділянці кордону Румунії з Україною та Молдовою (без Закарпаття) за цей же період – на суму в 60,63 млн. євро 1.
«Східне партнерство» у двосторонньому вимірі, поряд з програмою СІВ, передбачає
також програму регіонального розвитку, на яку планується витратити близько 20% додаткових коштів. Регіональному розвитку в «Східному партнерстві» відведено важливе місце,
адже завдяки йому пересічні громадяни зможуть відчути результати процесу європейської
інтеграції. Успішний досвід реалізації цієї програми, заснований на досвіді ЄС, сприятиме
впровадженню нових, більш ефективних механізмів місцевого самоврядування, прискоренню процесів регіонального розвитку, оптимізації міжгалузевих зв’язків та територіальному плануванню, ефективному вирішенню наболілих соціальних проблем.
За попередній період в рамках СП для України у формі пілотного регіону було обрано
Автономну Республіку Крим, де відпрацьовуються різні напрями регіонального розвитку.
ЄС за багато років набув цінного досвіду у реалізації політики регіонального розвитку,
який можна запропонувати кримській адміністрації для впровадження у життя.
Передбачається обрання ще одного або декількох регіонів. Їх кількість залежатиме від
підходу до реалізації програми регіонального розвитку, яких може бути два: комплексний
і секторальний. Більш ефективний у наших умовах секторальний підхід передбачає визначення ключових сфер для регіонів, обраних як пілотні, і проведення комплексу заходів з
їх розвитку. До таких сфер може бути віднесено: транспорт, охорону довкілля, медичне забезпечення населення, підвищення рівня зайнятості населення, розвиток інфраструктури,
забезпеченість основними послугами, наприклад, водопостачанням, газом і навіть електроенергією в окремих поселеннях, житлово-комунальний сектор, надання соціальних послуг
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Приграничное сотрудничество. – Доступно з: http://www.easternpartnership.org/ru/programmes/
vostochnoe-partnerstvo-funds.

малозахищеним верствам населення, міжетнічна проблематика. В обраних регіонах має
реалізовуватися Програма СІВ, яка тісно пов’язана з регіональним розвитком. Для цього
доцільно розробити національну програму, в якій будуть передбачені кошти для проектів
європейської інтеграції, в тому числі для проектів регіонального розвитку в рамках «Східного партнерства». Виділені кошти мають надходити в регіони на конкретні проекти для
розвитку безпосередньо регіону1.
Зокрема, варто переймати досвід з кращих зразків досвіду українсько-польського співробітництва. Так створено Центр українсько-польського транскордонного співробітництва,
який займається аналізом існуючого стану співпраці, з’ясовує проблемні та перспективні
її сторони. Центр з березня 2011 року відкрив нову інформаційно-аналітичну сторінку, де
публікуватимуться найбільш актуальні питання українсько-польського транскордонного
співробітництва, нові ініціативи Східного Партнерства та інформація щодо нових грантів
та проектів. Команда сайту Eastbook.eu цього ж Центру, у співпраці з Міністерством закордонних справ Республіки Польща організувала проведення першого семінару проекту
«EASTMAP», спрямованого на створення «карти» неурядових організацій. «EASTMAP», є
робочою назвою польської ініціативи, та ставить за мету сприяти у створенні мережі НУО
з країн ЄС та країн «Східного партнерства»2. Чому б не створити такий же координуючий орган українсько-румунського транскордонного співробітництва, який би не дублював
діяльності конкретних єврорегіонів, а був координаційним органом для значно ширших
форм співпраці?
У цьому зв’язку виникає пропозиція про конкретні ініціативи регіонального розвитку у прикордонних з Румунією областях. Адже потреби забезпечення окремих програм
регіонального розвитку у прикордонних областях є доволі подібними і можуть вирішуватися за участю відповідних партнерів з румунської сторони. На багатосторонній формат
СП – комерційні компанії, які виграли державні тендери, а також неурядові організації та
інші організації, які отримали гранти через державні конкурси заявок, і державні адміністрації країн-партнерів та країн-учасниць передбачається виділення 3540 млн. євро на
період 2010-2013 рр. Тобто українські та румунські фірми, неурядові та інші організації
мають змогу запропонувати свої послуги у реалізації конкретних форм співпраці в межах
програм СП.
Треба наголосити, що як в Україні, так і в Румунії створено не так вже й багато громадських організацій, чия діяльність була б направлена на підтримку різних форм двостороннього співробітництва та підтримана і використана для реалізації завдань Східного
Партнерства. Більшість з них – це організації національних меншин, які працюють задля
задоволення культурних, освітніх та інших потреб своїх громад. Однак мало організацій
серед спеціалістів, науковців, представників творчої інтелігенції, молоді, які би ставили
собі за завдання формування привабливого образу країни-сусіда і налагоджували вигідні
та плідні контакти з партнерами по другий бік кордону.
Співробітництво за напрямом «інтеграція транспортних та телекомунікаційних мереж»
повинно мати на меті ініціювання невеликих інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури, яка користуватиметься найбільшим попитом після відновлення економічного
1
Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / І.Ф.Ґазізуллін,
М.М.Гончар, О.В.Коломієць та ін. За ред. В.Мартинюка. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.
:Агентство «Україна», 2009.
2
Eastbook.eu розробляє карту неурядових організацій. – Доступно з: https://sites.google.com/site/
ukrainianpolishcenter/home
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зростання. Зокрема, це стосується важливих проектів з модернізації портової інфраструктури, адже кілька країн Східного партнерства мають вихід до моря. Особливо важливо
налагодити координацію співпраці річкових портів на Дунаї та найважливіших портів на
чорноморському узбережжі – Одеси-Іллічівська (Україна) та Констанци (Румунія).
Енергетична безпека в умовах волатильних цін на ресурси та глобальної політичної
нестабільності стала в один ряд з найбільшими загрозами сучасності. Треба брати до уваги
традиційне перешкоджання з боку Росії планам ЄС та України щодо створення та розвитку незалежної енергетичної інфраструктури. Доцільно внести до порядку денного діалогу
Україна – ЄС використання українських ПСГ компаніями-споживачами країн ЄС, а також
розробку спільної програми освоєння Чорноморського шельфу. Українській стороні варто
більше уваги приділити проекту AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector), який
є частиною Ініціативи ЄС «Східне Партнерство» і направлений на диверсифікацію газопостачання країн Європи. В умовах постійного політичного та економічного диктату Росії
у газовій сфері прискорена реалізація цього проекту повинна відбуватися і за участю української сторони.
Програма культурного співробітництва Східного Партнерства направлена на налагодження контактів у сфері культури та мистецтва між ЄС та країнами-партнерами. Програма
є найменшим тематичним інструментом СП – весь бюджет складає всього 12 млн. євро. Її
загальна мета полягає в підтримці ролі культури в розвитку регіону, а також сприянні розвитку регіонального співробітництва між державними установами та громадськими культурними організаціями. Програма передбачає також залучення учасників з країн-партнерів
у ЄС освітні ініціативи, зокрема, такі як освітній проект ЄС Еразмус Мундус. В межах цього проекту студенти, аспіранти та науковці з провідних вузів країн-партнерів мають змогу
навчатися, стажуватися, проводити наукові дослідження в університетах країн-членів ЄС
та Туреччини, а студенти, аспіранти і науковці з ЄС та Туреччини – вчитися і стажуватися
в університетах-партнерах країн Східної Європи.
Зокрема, з українського боку учасниками проекту Еразмус Мундус є й наш Львівський національний університет. Наші студенти й науковці вже мають дуже корисний досвід навчання і стажування у провідних університетах Німеччини, Іспанії, Польщі, Литви, Туреччини, Італії та інших країн. Однак у цьому переліку немає жодного румунського університету-партнера. Напевне, завжди були б бажаючі з України навчатися у ньому,
пізнаючи водночас основи румунської мови і культури, що власне й передбачається цим
проектом. І навпаки, були б охочі з Румунії спробувати реалізувати свої освітні та наукові
наміри у провідних університетах України. Принагідно варто зауважити, що вивчення румунської мови в Україні проводиться переважно у вузах прикордонних регіонів і то з врахуванням переважно потреб румунської меншини. У Львівському національному університеті імені Івана Франка, де викладається понад три десятки іноземних мов як дисциплін
спеціалізації, в тому числі практично усі слов’янські мови та мови країн Північної Європи,
досвіду викладання румунської мови, на жаль, немає.
Таким чином, існуючий формат співробітництва в рамках ініціативи ЄС «Східне Партнерство» дозволяє активізувати двостороннє співробітництво не лише на рівні інституцій
ЄС та України як держави-партнера, а й залучити потенціал двосторонньої співпраці між
Україною та Румунією, активно задіяти не лише державні установи, а й фінансові і підприємницькі структури і найрізноманітніші громадські організації. Це дозволить вирішувати
не лише поставлені перед СП завдання, а й сприяти зміцненню взаємної довіри та посилити ефективність українсько-румунського співробітництва у різних сферах суспільного
життя на тривалу перспективу.
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The European Union Initiative «Eastern Partnership»:
the Chance for Ukrainian-Romanian Rapprochement

T

he initiative Eastern Partnership (EaP) as a part of the European Neighbourhood Policy was
launched in May 2009 at Prague summit. Its aim is a gradual rapprochement of the six postSoviet states with the EU: Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan. The
main goal of the EaP is to promote establishing political association, creation of a new Free Trade
Zone between the EU and the six partners, liberalization of visa regime aimed at establishing visafree regime and building the institutions of multilateral cooperation.
Different understanding of the goals and objectives, discrepancy in the initial starting conditions of the political, social and economic development of the partner countries, limited project
funding, duplication of the previously declared and not very successful Eastern European initiatives (e.g. the Black Sea Synergy) are the main problems of the EaP.
Despite the drawbacks and problems of the Eastern Partnership activity, Ukraine does not
have a choice but to use its potential at most in order to carry out reforms, gradually implement
the European standards and integrate with the EU. However, the Romanian side has not paid
much attention to this issue so far.
In the frameworks of the Eastern Partnership (EP) the implementation of the Comprehensive
Institution Building Programme (CIB) has been the most successful. It gives the opportunity to
train representatives of the district-level state administrations of Ukrainian border regions with
the participation of Romanian experts and to develop the specific joint programs on migration
security, etc. Some problems of border cooperation such as the development of infrastructure of
border crossing points, local border traffic, fight against illegal migration and smuggling can be
considered in the context of implementation of the EP programs.
The Polish side previously used such directions of cooperation with Ukraine. Many midlevel government officials from Western Ukraine trained at the Polish School of organizational
and administrative management. However, similar projects with Romania (e.g. the Program for
small and medium businesses of the border territories, which is financed by the EU Neighbourhood Program Romania-Ukraine with the participation of Transcarpathian region and the county
of Satu Mare, Romania in 2009-2010) are not sufficient.
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The Eastern Partnership includes the programme of regional development. It is planned to
spend nearly 20% of additional costs. The successful experience of relations between Ukraine
and Poland should be taken as an example. The Centre of Ukrainian-Polish transborder cooperation has been established. It deals with the analysis of current state of cooperation, identifies its
problems and prospects. A lot of constructive proposals on regional development in UkrainianRomanian border regions can be made as the needs for individual programs of regional development are very similar and can be fulfilled within the EP with the participation of appropriate
partners from the Romanian side.
Cooperation in the field of transport and communication networks should be directed at initializing the small investment projects in order to build the infrastructure which will enjoy the
greatest demand after the recovery of economic growth. Particularly important is to coordinate
the cooperation between the river ports on the Danube and the most important ports on the Black
sea – Odesa-Illichivsk, Ukraine and Constanta, Romania.
Energy security has become one of the greatest threats of our time in conditions of volatile
prices for resources and global political instability. It must be taken into consideration that Russia
interferes with the EU-Ukrainian plans to form and develop the independent energy infrastructure. The issue of exploitation of the Ukrainian underground gas storage facilities by the EU
company-consumers as well as elaboration of the joint program on the Black sea shelf development should be placed on the agenda of the EU-Ukrainian dialogue.
The both countries lack in nongovernmental organizations with different areas of activity
which aim at the implementation of various forms of Ukraine-Romania cooperation and could be
supported by the EP programs. A great potential for the cooperation lies in the energy sphere (the
project AGRI) as well as in culture and education (the project Erasmus Mundus), etc.
The Eastern Partnership program of cultural cooperation aims at establishing contacts between the EU and the partners in the field of culture and art. The program envisages the involvement of the participants from the partner states in the EU education initiatives, particularly in the
project Erasmus Mundus. However, no partner from Romania takes part in this project. Similarly,
the Romanian language as a subject is not taught anywhere in Lviv.
All in one, the existing format of cooperation in the framework of the EU initiative Eastern Partnership allows intensifying bilateral cooperation not only on the level of institutions of the EU and
Ukraine but also attracting the potential of bilateral cooperation between Ukraine and Romania by
involving state agencies, financial and business institutions as well as various public organizations.
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Політико-правові зв’язки між Україною та Румунією
в контексті євроінтеграції
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роаналізовано відносини, які складалися впродовж століть між українським і румунським народом. Окрему увагу звернено на питання українсько-румунського кордону,
який відіграє важливу роль у міждержавних відносинах. Окреслено пріоритетні напрями
співпраці між Україною та Румунією.

Ключові слова: міжнародне право, міжнародне співробітництво, зовнішня політика,
міжнародні принципи, українсько-румунські політико-правові відносини.
Взаємини між народами в різні періоди виявляються в різних формах. Йдеться і про
ті відносини, що складалися впродовж століть між українськими і румунськими народами.
Міждержавні відносини мають завжди великі традиції та своїм корінням сягають глибини
століть.
Новий етап у розвитку румунської державності настав наприкінці 1989 р. після падіння диктатури Н.Чаушеску, який очолював державну і правлячу партію і, по суті, здійснював
контроль над усіма сферами суспільного життя. У 1990 р. було обрано установчі збори, які
21 листопада ухвалили нову Конституцію, що набула чинності 8 грудня 1991 р. та є правочинною й сьогодні. За формою правління Румунія – парламентська республіка, за устроєм
– є унітарна держава [1, С. 369-371].
Як незалежна держава (з 1991 р.) Україна почала самостійно здійснювати свою зовнішню політику та налагоджувати нові міждержавні відносини. І все ж, незважаючи на
складну історичну спадщину та наявні труднощі і проблеми, українсько-румунські відносини поступово вступають у фазу прагматичного, взаємовигідного розвитку. Геостратегічне становище обох країн, їхні об’єктивні національні інтереси у важливих стратегічних
питаннях поступово зближуються. Поглиблення реформ в обох країнах має створити базу
для конструктивних румунсько-українських взаємин.
Стабільні взаємовигідні відносини з Румунією є одним із ключових пріоритетів для
України. Наша держава розвиває різні шляхи співпраці з Румунією як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних і регіональних структур. Подібність стратегічних
орієнтирів складають підґрунтя розбудови та зміцнення двосторонніх відносин між цими
країнами. Румунія посідає важливе місце у зовнішньополітичних інтересах України, що
зумовлено суміжним кордоном, спільністю орієнтирів на європейську інтеграцію, широкими потенційними можливостями для розвитку взаємовигідного торговельно-економічного
співробітництва, а також проживання у цих країнах, відповідно, української та румунської
меншин. Участь України та Румунії у регіональних і міжнародних організаціях, а також
членство Румунії в НАТО та Європейському Союзі сьогодні мають найбільше значення для
розвитку регіональної взаємодії.
8 січня 1992 р. Румунія визнала незалежну Україну, а 1 лютого 1992 р. налагодила
дипломатичні відносини з нею. На думку міністра закордонних справ Румунії Т. Мелешкану, «Україна – найважливіший сусід Румунії з політичної та економічної точок зору».
В інтерв’ю газеті «Роминул» Т. Мелешкану підкреслював, зокрема, що Україна «є найбільшою країною, з якою межує Румунія. Тому відносини з Україною мають для Румунії
«пріоритетний характер». Співробітництво Румунії з Україною в Чорноморському басейні,
одній із зон напруги у російсько-українських відносинах, румунський політик трактує як
важливий «козир, який слід негайно використовувати».
Вступ до Європейського Союзу визначено стратегічною метою зовнішньої політики України. Отже, вивчення особливостей побудови та функціонування його інститутів і
правової системи є ключовою умовою розвитку взаємовигідного співробітництва нашої
держави з цим унікальним інтеграційним об’єднанням, що стало одним із найпотужніших
факторів на світовій арені в економічній та політичній сферах. На шляху до реалізації цього масштабного історичного завдання Україна має засвоїти сучасні євроінтеграційні норми
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та стандарти суспільного життя, долучитися до тих соціально-політичних процесів, що відбуваються в об’єднаній Європі.
Переосмислення стратегії реалізації євроінтеграційного курсу України потребує розробки нових підходів з упровадження європейських стандартів у різних сферах суспільного життя та наближення України до вимог членства в ЄС. Одним з таких підходів є формування стратегічного порозуміння серед політичної еліти щодо європейського напряму
розвитку України. Іншим напрямом реалізації євроінтеграційних прагнень України є досягнення ширшої обізнаності громадськості щодо стану та перспектив європейської інтеграції
України. Важливим завданням є також досягнення більшої обізнаності і розуміння важливості європейської інтеграції України з боку українського бізнесу, долучення його до стратегічного мислення, щільної прив’язки України до європейського ринку і ділової культури.
Тому комплексне дослідження зовнішньополітичних аспектів реалізації сусідніх держав на інтеграцію в Європейський Союз має не лише важливе теоретичне, а передусім
практичне значення. Вивчення та врахування досвіду трансформаційних процесів у сусідніх державах, успішного втілення практики створення дієвих коаліцій в парламенті й уряді,
що сприяло побудові чітко спрямованої та збалансованої зовнішньої політики, поза всяким
сумнівом, може бути корисним для нашої молодої держави.
Одним із важливих критеріїв щодо вступу в ЄС є дружні відносини з сусідніми державами, адже не повинно бути територіальних претензій щодо сусідніх держав. Україна
має гармоніювати своє законодавство із законодавством рівня європейських держав. Щоб
зміцнити міжнародні зв’язки України та вирішити ряд міждержавних проблем сучасності,
потрібно активніше співпрацювати в науково-дослідницькій сфері.
Оскільки Україна прагне вступити в ЄС, то особливо важливе значення має вивчення
тих сусідніх держав, які в наш час є у складі ЄС (Республіка Польща, Угорщина, Словаччина з 2004 р., Румунія з 2007 р.). Для України досвід цих країн і співробітництво у
різних галузях сприятиме входженню нашої держави до ЄС, бо лише у тісній співпраці із
ними наша держава може досягти поставленої мети. Оскільки сьогодні міждержавні відносини відіграють надзвичайно важливе значення у міжнаціональному співробітництві
(культурному, науковому, економічному тощо), то необхідно відповідально та з особливою
повагою ставитися до сусідніх держав. Сьогодні основний напрям, на який треба звернути
особливу увагу, є пошук нових форм організації політичного, економічного та культурного
співробітництва України та Румунії. Потрібно створити атмосферу взаємної довіри і поваги у розбудові взаємовигідних міжнаціональних відносин у всіх галузях людської діяльності. Особливе значення у відносинах між Україною та Румунією має культурне, наукове
та гуманітарне співробітництво. Передбачено заохочення українсько-румунських зв’язків
з огляду на усвідомлення етнічної та культурної спорідненості обох народів і збереження
їхніх багатовікових традицій. Як відзначив у своєму інтерв’ю колишній Посол Румунії в
Україні Т. Хрістя, Україна і Румунія «приречені на співробітництво та сусідство» [2].
Визнаючи вирішальний вплив усіх змін, що відбуваються в Україні та ЄС останнім
часом, на ефективність співробітництва, вважаємо, що дослідження основних засад політики розширення ЄС, адміністративно-правових та організаційних засад діяльності органів державної влади України у сфері європейської інтеграції та співробітництва з ЄС,
пріоритетних напрямів співробітництва України та ЄС набувають особливого значення у
зв’язку з необхідністю поглиблення інтеграційних процесів та набуття Україною статусу
держави-члена ЄС у майбутньому. Досвід членства Румунії в ЄС має більше корисних, ніж
негативних аспектів і для України. Наша держава через сусідство з ЄС набуватиме без-

посереднього досвіду трансформування власного господарства і всієї системи суспільних
відносин, матиме змогу розширити обсяги своєї торгівлі з ЄС через румунське посередництво. Найважливіше, що за посередництва ЄС та інших міжнародних інституцій удасться
вирішити такі складні питання, як: можливість розширення транспортних можливостей
дельти Дунаю, поліпшення культурно-освітніх та інших потреб як української меншини в
Румунії, так і етнічних румунів в Україні.
Як відзначив колишній Президент України В. Ющенко, відносини між Україною і Румунією мають стратегічний характер, і Київ зацікавлений у їх подальшому розвитку саме
в такому статусі [3].
Передумови для розвитку стратегічних відносин Україна – Румунія зумовлені також
спільними інтересами в контексті євроінтеграційних прагнень. На нашу думку, саме ці процеси сприятимуть ефективнішому вирішенню актуальних проблем у двосторонніх відносинах. І одним із найперспективніших засобів вирішення всього комплексу проблем між
Києвом і Бухарестом може стати регіональна співпраця, яка певною мірою посилює процеси європейської інтеграції на континенті, а також сприяє економічному розвитку і країн,
і окремих регіонів.
Основними інтересами Румунії в Чорноморському регіоні є закріплення статусу регіонального лідера; активна участь в економічних проектах із розвитку демократії, безпеки
та стабільності в регіоні; підтримка та розвиток ініціатив щодо поліпшення транспортної,
енергетичної та комунікаційної інфраструктури; підвищення екологічної безпеки; розвиток
торгівлі, туризму, науки і технології; поглиблення регіональної співпраці в рамках ОЧЕС
(Організація чорноморського економічного співробітництва), ГУАМ (Організація за демократію та економічний розвиток), Чорноморського форуму, Blackseafor (Воєнно-морська
група оперативної взаємодії); поглиблення відносин між ЄС і регіональними структурами
[4]. З метою реалізації поставлених цілей, які забезпечать Бухаресту статус регіонального
лідера і посилять його роль як європейського та євроатлантичного партнера, Румунія має
намір сконцентрувати увагу і роботу у таких напрямах: розширювати співпрацю між дунайськими і чорноморськими країнами у сфері туризму, захисту екології, транспорту і торгівлі; сприяти вирішенню конфліктів у регіоні, боротьбі з транскордонною і організованою
злочинністю, нелегальною міграцією, контрабандою зброї та торгівлею людьми; розвивати
альтернативні нафто і газопроводи, а також транспортні маршрути з Каспійського басейну
через Чорне море до Європи відповідно до західноєвропейських стандартів; посилювати
роль і значення ОЧЕС як основи для досягнення відповідності стандартам ЄС; створювати
зони вільної торгівлі між ЄС і країнами Чорноморського регіону. Таким чином, Румунія
намагається повністю відповідати європейським інтересам у Чорноморському регіоні, які
визначено у відповідних документах: «Чорноморська синергія», «Європейська політика
сусідства», «Європейський інструмент регіонального та транскордонного співробітництва
в Чорноморському регіоні», «Стратегія енергетичної безпеки ЄС» тощо. У цьому контексті важливою є позиція України, зокрема щодо розвитку цих питань у межах регіональної
взаємодії Україна – ЄС. Варто звернути особливу увагу на трансформацію політики сусідства Євросоюзу з урахуванням недоліків і підвищення ефективності використання цього
механізму у відносинах із країнами, задіяними у згаданій політиці. Одним із істотних доповнень стало ухвалення рішення щодо створення механізму «Європейського інструменту
сусідства і партнерства», складовою якого є окрема програма для країн Чорноморського
басейну. Інший важливий момент цього інструменту – ухвалення Національних індикативних програм на 2007–2010 рр.
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Зауважимо, що основними пріоритетами України, внесеними до Національної програми, які збігаються із румунським планом дій у регіоні як члена ЄС, є такі напрями: розвиток
транспортних і енергетичних систем; охорона навколишнього середовища; розвиток транскордонного співробітництва, зокрема у сферах прикордонного і міграційного управління,
митної справи, боротьби з організованою злочинністю; поліпшення соціально-культурних
відносин: культурний обмін, обмін інформацією, розширення міждержавних зв’язків; боротьба з нелегальною діяльністю, міграцією, торгівлею людьми, зброєю, наркотиками.
Специфіка відносин України із сусідніми державами на заході, зумовлена певною
мірою їх власними інтересами та пріоритетами їхньої зовнішньої політики. Керівництво
держави та політична еліта цих країн забезпечують на офіційному рівні підтримку курсу
України на Європейську інтеграцію. Вони зацікавлені, щоб Україна як сусідня країна була
стабільною, демократичною, економічно розвиненою державою, однак мають деякі сумніви щодо послідовності України в реалізації європейського вектора її зовнішньої політики
та стурбовані перебігом подій всередині України.
Особливе значення у відносинах між Україною та Румунією має політичне, правове,
економічне, культурне, наукове та гуманітарне співробітництво. Передбачено заохочення
українсько-румунських зв’язків із огляду на усвідомлення етнічної та культурної спорідненості двох народів і збереження їхніх багатовікових традицій співпраці. Вступ Румунії до
ЄС 1 січня 2007 р. є результатом послідовних зусиль, здійснених цією країною впродовж
численних років на шляху до європейської інтеграції. Варто зазначити, що в ухваленні
остаточного рішення щодо вступу Румунії до ЄС важливу роль відіграли стратегічні інтереси та цілі Євросоюзу, зокрема геополітичне положення країни (на межі Центральної,
Східної і Південно-Східної Європи з широким виходом до Чорного моря та домінування
над нижньою течією головної європейської артерії − Дунаю), природно-ресурсний і людський потенціал, відкритість для міжнародного співробітництва тощо.
Для Румунії повноправне членство в ЄС стало головною політичною та економічною
метою відразу після повалення режиму диктатора Н.Чаушеску у 1989 р. І цей процес характеризують кілька аспектів:
• вступ Румунії до ЄС був тривалим і набагато складнішим порівняно з іншими країнами Центральної та Східної Європи, які після розпаду соціалістичної системи
також обрали курс на європейську інтеграцію;
• вступ Румунії до ЄС є результатом послідовних зусиль, здійснених цією країною
впродовж 1990-2007 рр. на шляху до європейської інтеграції;
• вступ Румунії в НАТО та ЄС зумовлений не успіхами в удосконаленні економіки
та демократизації суспільства, а геополітичним розташуванням і потенціалом держави.
Склад Європейського Союзу формувався поетапно. З моменту створення ЄС збільшився в чотири рази, і це ще не межа. Перше розширення Європейського Cпівтовариства відбулось у 1970 р; з 2007 р. кількість держав-членів Європейського Союзу досягла числа 27.
Проте, це не останнє розширення складу згаданої організації. У даний час ще три держави офіційно визнані державами-кандидатами та розпочали переговори про свій вступ в
Союз. Це – Хорватія, Македонія, а також Туреччина.
Європейський Союз поставив перед собою п’ять загальних цілей: 1) сприяти соціальноекономічному прогресу шляхом створення простору без внутрішніх кордонів, посилення
економічної і соціальної згуртованості, заснування економічного та валютного союзу; 2)
утверджувати свою ідентичність на міжнародній арені через здійснення Спільної зовніш-

ньої політики і політики безпеки та в перспективі спільної оборонної політики; 3) посилити захист прав та інтересів громадян його держав-членів за рахунок упровадження громадянства Союзу; 4) розвивати тісне співробітництво в галузі правосуддя й внутрішніх справ;
5) забезпечувати повною мірою дотримання «acquis communautaire» (тобто правового доробку) ЄС разом із Європейськими договорами та всім правовим масивом, що базується на
них, а також визначені політичні цілі та пристосовувати своє внутрішньодержавне право
до права ЄС.
Усвідомлюючи той факт, що євроінтеграційний процес постає доволі складним і тривалим, а також враховуючи ті внутрішні зміни, які відбулися і надалі відбуваються останнім
часом в ЄС та Україні, вважаємо, що ґрунтовного наукового аналізу потребують усі напрямки цього процесу, у тому числі проблемні питання налагодження співробітництва між
Україною та ЄС у пріоритетних сферах і перспективи виведення такого співробітництва на
якісно новий рівень з урахуванням нових реалій сьогодення. Слід підкреслити, що спостерігається відсутність системних адміністративно-правових та організаційних досліджень
основних засад співробітництва України та ЄС в сучасних умовах, особливо за умов розширення ЄС та з урахуванням реалізації адміністративної і конституційної реформ в Україні. Визнаючи вирішальний вплив усіх змін, що відбуваються в Україні та ЄС останнім часом, на ефективність співробітництва, дослідження основних засад політики розширення
ЄС, адміністративно-правових та організаційних засад діяльності органів державної влади
України у сфері європейської інтеграції та співробітництва з ЄС, пріоритетних напрямків
співробітництва України та ЄС набувають особливого значення у зв’язку з необхідністю
поглиблення інтеграційних процесів та набуття Україною статусу держави-члена ЄС у майбутньому.
Зазначимо, що Румунія як країна-член ЄС перебуває у вигіднішому становищі, користуючись ресурсами Європейської Спільноти та можливістю стати інструментом чорноморської політики ЄС. Але, з іншого боку, така ситуація розширює коло та площину взаємодії
між Україною та Румунією як на регіональному, так і на загальноєвропейському рівнях.
Це стосується таких сфер, як: розвиток демократії та поліпшення економічної співпраці;
вирішення затяжних конфліктів; протидія викликам «м’якої» безпеки; регіональне, транскордонне та екологічне співробітництво; транспортне сполучення й енергетична безпека.
Варто використовувати всі можливі шляхи співробітництва з метою підвищення зацікавленості Румунії та ЄС до України як одного з головних європейських партнерів у Чорноморському регіоні.
Геополітичне становище України та Румунії, історичні зв’язки, співробітництво в багатьох міжнародних організаціях мають сприяти не лише зміцненню економічних і політичних відносин, але й спонукати обидві країни до пошуків нового виміру співробітництва
як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. Подальша співпраця між Україною та
Румунією відкриватиме нові шляхи для започаткування та реалізації спільних ініціатив які
відповідатимуть інтересам обох держав [5].
З вищенаведеного можна зробити такі висновки:
• українсько-румунське співробітництво у всіх сферах людської діяльності повинно
відбуватися в дружній, взаємовигідній атмосфері;
•
пріоритетні напрями співпраці України з Румунією набувають особливого значення у зв’язку з необхідністю поглиблення інтеграційних процесів та набуття Україною статусу держави-члена ЄС у майбутньому;
• досвід вступу Румунії в ЄС може бути прикладом для України;
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•

•

•

наша держава через сусідство з Румунією набуватиме безпосереднього досвіду
трансформування власного господарства і всієї системи суспільних відносин, матиме змогу розширити обсяги своєї торгівлі з ЄС через румунське посередництво
тощо. Як новий член ЄС, Румунія дуже зацікавлена в сприянні процесу розбудови
об’єднаної та могутньої Європи, у подальшій консолідації єдиного простору процвітання демократії, свободи, безпеки, стабільності та прогресу, а в цьому контексті –
і в розвитку добросусідських і конструктивних відносин із державами-сусідами.
у зв’язку з політичними, соціальними та економічними перетвореннями в Україні
та Румунії, необхідно врахувати потреби подальшого розвитку між Україною та
Румунією і підписати належні документи не тільки на державному рівні, а й на регіональному (зокрема прикордонному) рівнях щодо співробітництва у всіх галузях
людської діяльності;
механізм співпраці на міжрегіональних і державних рівнях повинен створити атмосферу взаємної довіри і поваги у розбудові взаємовигідних партнерських відносин у всіх галузях.
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he relations which have been formed between Ukrainian and Romanian peoples throughout
centuries are analysed in the article. Ukrainian-Romanian border plays an important role in
interstate relations. The conclusions about cooperation between Ukraine and Romania and its prior dimensions have been drawn. The relations between peoples in various periods have been differently shaped throughout ages. This is indeed the case with Ukraine and Romania, the relations
of which have evolved over centuries. The traditions of interstate relations can be traced back
to the past. Year 1989 marked a new phase in the development of Romanian statehood after the
fall of the dictatorship regime of N.Chaushesku heading the ruling party and, in fact, exercising
control over all spheres of public life. As an independent country (since 1991), Ukraine has begun
to conduct its foreign policy and establish a new phase of international relations. Yet, despite the
burden of historical legacy and modern challenges, Ukrainian-Romanian relations are steadily
entering the phase of pragmatic and mutually beneficial development. Geostrategic situation of
both countries and their objective national interests in important strategic issues are converging.

Further reforms in both countries should create a basis for constructive Romanian-Ukrainian relations. Romania was one of the first countries to recognize Ukraine’s independence on January 8th,
1992, and to establish diplomatic relations with it on February 1st, 1992.
Accession to the European Union is considered as a strategic goal of Ukraine’s foreign policy. Accordingly, the study of its structural peculiarities and the functioning of its institutions
and legal system is a prerequisite for the development of mutually beneficial cooperation of our
country with this unique integration association which has been one of the most powerful actors
on the world stage in economic and political spheres.
One of the important criteria for EU membership is friendly relations with the neighboring
countries as there should be no territorial claims on neighboring states. Ukraine has to adapt its
legislation to the level of European countries. Since Ukraine aspires to join the EU, the study of
neighboring states – EU members (Poland, Hungary, Slovakia since 2004 and Romania since
2007) is of utmost importance. The experience of these countries and cooperation in various
fields will contribute to Ukraine’s accession to the EU, as it is only due to close cooperation that
our nation can achieve this goal. Nowadays, the major tendency to be paid particular attention to
is the search of new forms of political, economic and cultural cooperation between Ukraine and
Romania. It is necessary to build the atmosphere of mutual trust and respect in the development of
mutually beneficial international relations in all fields of human activity. Of particular importance
in relations between Ukraine and Romania is cultural, scientific and humanitarian cooperation.
The Ukrainian-Romanian relations are encouraged in view of the recognition of ethnic and cultural affinity of the two peoples and the maintenance of their centuries-old relationship.
The experience of EU membership of Romania involves rather positive than negative aspects for Ukraine. Due to its neighborhood with the EU, our state will gain direct experience in
transforming its own economy and the whole system of social relations. Ukraine will be able
to expand the volume of its trade with the EU through the Romanian mediation. Most importantly, the mediation of the EU and other international institutions will enable Ukraine to solve
such complex issues as the expansion of transport capacity of the Danube Delta, improvement
of cultural, educational and other needs for both the Ukrainian minority in Romania and ethnic
Romanians in Ukraine.
In order to implement the goals to provide Bucharest with the status of a regional leader and
to strengthen its role as European and Euro-Atlantic partner, Romania intends to focus its activities on the following: 1) to enhance cooperation between the Danube and Black Sea countries in
the fields of tourism, environment protection, transport and trade; 2) to assist in conflict resolution
in the region, combating cross-border and organized crime, illegal migration, smuggling of arms
and human trafficking; 3) to develop alternative oil and gas pipelines and transport routes from
the Caspian basin via the Black Sea to Europe in accordance with Western standards.
It is worth mentioning that the major priorities of Ukraine as determined by the National
Program and similar to the Romanian Action Plan as the EU member-state include the following
areas: the development of transport and energy systems; environmental protection; the development of cross-border cooperation, particularly in the fields of border and migration control, the
customs, the fight against organized crime; the improvement of the social and cultural relations:
cultural exchange, information exchange, expansion of bilateral relations, combating illegal activities, migration, human trafficking, weapons, drugs.
The specific character of Ukraine’s relations with the neighboring states in the West is stipulated, to a certain extent, by their own interests and foreign policy priorities. Administration and
state political elites of these countries express support of Ukraine’s European integration at the
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official level. They can benefit from Ukraine being a stable, democratic, economically developed
neighbouring state, but have some doubts about the consistency of Ukraine in its foreign policy
European vector and are concerned about the internal state of affairs in the country. It should be
mentioned that the final decision on Romania’s accession to the EU has been taken due to the EU
strategic interests and objectives, geopolitical situation of the country (on the border of Central,
Eastern and South Eastern Europe with vast access to the Black Sea and dominance over the
lower flow the Danube as the major European waterway), natural resources and human potential,
openness to international cooperation, etc.
The geopolitical situation of Ukraine and Romania, historical ties, cooperation in many international organizations should not only promote the strengthening of economic and political relations, but encourage both countries to search for a new dimension of cooperation at the regional
and international levels. Further cooperation between Ukraine and Romania will open new prospects for the establishment and implementation of joint initiatives in the interests of both states.
Key words: international law‚ international cooperation‚ foreign policy‚ international
principles‚ political and legal relations.

Сергій Гакман,
кандидат історичних наук,
заступник директора Чернівецького регіонального центру
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади
Транскордонне співробітництво як фактор
українсько-румунського зближення

1

96

лютого 2012 року виповнилося 20 років встановлення дипломатичних відносин між
Україною та Румунією. Це зумовлює необхідність дослідження як загальних, так і специфічних аспектів еволюції українсько-румунських взаємин за цей період. Об’єктивний
науковий аналіз як окремих аспектів, так і всього комплексу питань двосторонніх відносин, конкретний фактичний матеріал і підсумки досліджень матимуть вагоме прикладне
значення для розвитку стосунків між двома країнами на сучасному етапі на принципах
взаємоповаги та взаємодовіри.
Враховуючи те, що серед зовнішньополітичних пріоритетів, проголошених Українською державою, є наближення до членства в ЄС, а також те, що внаслідок розширення
Євросоюзу на схід наша країна безпосередньо межує з ЄС, що, у свою чергу, створює принципово нову геополітичну ситуацію, нам здається необхідним дослідження усіх аспектів
інтеграції України, і, в першу чергу, тих, що стосуються багаторівневих відносин з найближчими європейськими країнами. У цьому контексті особливе значення набуває транскордонне співробітництво, єврорегіони зокрема. Обмін досвідом в рамках транскордонної співпраці з румунськими партнерами є особливо цінним не лише в контексті розвитку
різних соціально-економічних напрямів наших країн, а й у євроінтеграційному контексті,
оскільки досвід Румунії, яка вступила до Євросоюзу є більш «свіжим» і більш цінним для
нас.

Інтеграція в цивілізоване європейське співтовариство зумовлює проведення активної
політики добросусідства. Регіональне співробітництво, яке акцентує увагу на механізмах
зміцнення добросусідських відносин, покликане заповнити ці відносини постійно зростаючим потенціалом взаємодії і взаємозалежності. В умовах прискорення економічних і соціальних перетворень, націлених на якнайшвидше завершення перехідного періоду в Україні
та Румунії і подолання відставання стосовно європейського співтовариства, транскордонне
співробітництво стає корисним інструментом європейської інтеграції, економічного і соціального розвитку і, одночасно – складовою частиною добросусідських відносин трьох
країн.
Проблема транскордонного співробітництва та регіональних аспектів міжнародних
відносин знайшли своє відображення в працях українських авторів З. Бройде, М. Лендьєл,
Н. Ротар, І. Студеннікова, О. Дудченко, румунських дослідників Б. Ауреску, Є. Патраша,
Ш. Пурича та молдовських науковців В. Брутера та В. Мошняги. Автор даного дослідження також присвятив низку наукових статей різним аспектам транскордонної співпраці [3-8;
36]. Проте майже недослідженою залишилося українсько-румунське транскордонне співробітництво регіональних державних установ, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій по різні боки кордону, особливо на рівні проектної діяльності.
Аналіз транскордонного співробітництва місцевих органів влади, територіальних громад та інших інститутів громадянського суспільства по різні боки українсько-румунського
кордону на рівні діяльності єврорегіонів та реалізації транскордонних проектів, вивчення
факторів, що сприяють покращенню економічних та гуманітарних взаємин, перетворенню
прикордонного напруження в енергію співпраці і є метою нашого дослідження.
Як відомо, в сучасних міжнародних відносинах регіональне співробітництво служить
як європейській інтеграції в цілому, так і економічному розвитку окремих регіонів країни,
в т. ч. територій, депресивних первісно за своїм потенціалом та в силу прикордонного розташування. Найбільш високий рівень інституціоналізації серед усіх форм транскордонної
співпраці, через які здійснюються конкретні кроки для утвердження принципів добросусідства і плідного регіонального співробітництва у всім розмаїтті форм прояву, мають єврорегіони.
Першим єврорегіоном, до складу якого увійшли адміністративно-територіальні одиниці
України та Румунії, є Карпатський Єврорегіон, який об’єднує прикордонні адміністративнотериторіальні одиниці п’яти держав – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та України (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області). Створений він був
14 лютого 1993 р. у м. Дебрецен (Угорщина) підписанням міністрами закордонних справ
України, Польщі та Угорщини відповідної декларації. Його засновниками стали представники регіонів України, Польщі та Угорщини, які підписали програмні та статутні документи [14, с. 60]. Повіти Румунії у 1993 р. отримали лише статус спостерігачів, що було зумовлено недосконалістю національного законодавства, яке визначає повноваження регіону, в
тому числі в тому, що стосується налагодження зв’язків з регіонами по той бік кордону.
Лише після регіональної реформи в Румунії у 1997 р., а також ратифікації нею конвенції
щодо транскордонного співробітництва (відповідно до документів щодо її практичного застосування, зона реалізації цього виду співробітництва може бути розширена до 25 км.
вглибину від румунського кордону, за виключенням випадків, коли мова йде про прикордонні повіти), 5 румунських повітів стали повноправними членами цієї Асоціації.
Другим єврорегіоном за участю українських та румунських адміністративнотериторіальних одиниць став єврорегіон «Нижній Дунай». 14 серпня 1998 р. у румунсько-
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му місті Галац була підписана угода про формування євро регіону, до складу якого увійшли
Одеська область України, райони Вулканешть, Кагул і Кантемир Республіки Молдова та
повіти Бреїла, Галаць і Тульча Румунії. Внаслідок дворазового проведення адміністративної реформи у Республіці Молдова цю державу представляли три райони, потім один повіт, і знову – три райони, які відповідно до положень Статуту ставали правонаступниками
попередніх територіальних формувань у структурах Єврорегіону «Нижній Дунай» [28, с.
101-102].
Після досить складного переговорного процесу, що тривав майже три роки [3, 5-7],
22 вересня 2000 р. у румунському місті Ботошань був утворений Єврорегіон «Верхній
Прут», членами якого стали Чернівецька область України, Белцький і Єдинецький повіти
Республіки Молдова, а також Ботошанський і Сучавський повіти Румунії [32; 34]. У жовтні
2003 р. до єврорегіону замість вказаних двох молдовських повітів, після проведення в сусідній державі зворотної адміністративно-територіальної реформи, до єврорегіону приєдналися 6 новоутворених районів. Також до його складу увійшла Івано-Франківська область
України.
Слід зазначити, що Чернівецька область, Ботошанський та Сучавський повіти одночасно є членами Карпатського єврорегіону.
Цікавою є історія створення останніх двох єврорегіонів. Зокрема, румунські дипломати, виходячи з факту існування в Україні значної румунської етнічної групи, вирішили
використати інститут єврорегіонів як інструмент захисту прав представників румунської
меншини, ініціювавши включення у текст українсько-румунського базового політичного
договору пункту про створення двох єврорегіонів «Верхній Прут» та «Нижній Дунай» [35,
p. 41].
Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною і Румунією,
підписаний 2 червня 1997 р., створив важливий інструмент регіонального транскордонного співробітництва, який окрім включення двохсторонніх форм співробітництва, набув характер явної сучасності, вписуючи його, з юридичної точки зору, в нове покоління
базових політичних договорів [10]. Створюючи єврорегіони, базовий політичний договір
між Україною та Румунією вносить новизну, яка є нетиповою для такого виду договорів.
Договір створив юридичні підвалини цьому виду транскордонного співробітництва з тим,
щоби згодом конкретні, специфічні елементи були встановлені на рівні місцевих громад та
властей, але при підтримці і допомозі центральних органів влади [35, p. 41].
Отже, єврорегіони «Верхній Прут» та «Нижній Дунай» були ініційовані центральними
органами влади як двосторонні українсько-румунські. Проте, згодом було вирішено створити їх тристоронніми, за участі також адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова, про що було проголошено у рамках дводенної зустрічі Президентів України,
Республіки Молдова та Румунії у м. Ізмаїл, 3-4 липня 1997 р. та підтверджено Кишинівською заявою Президентів України, Республіки Молдова і Румунії про тристороннє співробітництво від 22 жовтня 1998 р. [25, с. 133; 33, p. 126].
Структури єврорегіонів «Верхній Прут», «Нижній Дунай» та Карпатського єврорегіону дуже схожі і відрізняється, в основному, кількістю комісій та їх галузевим напрямком.
Вони утворені виходячи, головним чином, з інтересів регіональних органів влади і майже нездатні виконувати функції незалежного посередника для пересічних громадян, які
бажають брати участь у транскордонному співробітництві. Однак, на базі Карпатського
Єврорегіону виникла ідея транскордонної фундації, метою якої була підтримка ініціативи
громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Вона була втілена у проекті

інституту Схід-Захід створенням у 1995 р. Фонду Карпатського Єврорегіону (з 2000 р. –
Карпатська фундація). Ця фундація виконує функцію посередника між великими міжнародними фондами, зацікавленими у розвиткові громадянського суспільства, транскордонного
співробітництва, міжетнічної співпраці, відродженні взаємодії сільських громад регіону,
місцевих громадських організацій та органів місцевого самоврядування, які пропонують
інноваційний підхід до згаданих проблем [14, с. 60].
Карпатський єврорегіон відрізняється й тим, що він є найбільшим за територією, має
більшу міжнародну підтримку, фонди, у т. ч. із залученням коштів країн ЄС, набагато більшу кількість транскордонних проектів. Проте через свою дуже велику територію він не
завжди є дійовим.
Єврорегіон «Верхній Прут» є одним з найменших і, разом з тим, одним з найбільш цікавих через постійне експериментування у різних напрямках діяльності. Разом з тим, він є
занадто бюрократизованим. Йому бракує послідовності у вирішенні задекларованих цілей
і завдань (це властиве також і єврорегіонам «Буг» і «Нижній Дунай»).
Досить цікавим фактом є наявність у його складі Екоєврорегіону (екологічного єврорегіону), який є своєрідним ноу-хау у теорії і практиці транскордонного співробітництва.
Основною метою створення Екоєврорегіону є визначення державними та місцевими органами влади, а також підприємцями трьох країн їх взаємної зацікавленості у впровадженні
сучасних механізмів управління техногенно-екологічної безпеки на всіх стадіях життєвого
циклу виробництва та споживання для покращення конкурентоспроможності продукції,
успішної приватизації, інвестування та реконструкції з одночасним забезпеченням сталого
соціально-економічного розвитку регіону в цілому [24].
Новизною є й те, що Статут Єврорегіону «Верхній Прут» припускає крім членства і
нову категорію – партнера Єврорегіону. Згідно положення Статуту, «партнером Єврорегіону може стати адміністративно-територіальна одиниця країни Європейського Союзу або
іншої країни, що має угоду про партнерство або протоколи про співробітництво чи побратимство з подібними адміністративно-територіальними одиницями зі складу Єврорегіону
«Верхній Прут» [27]. Для цього її керівництву необхідно зробити офіційну заяву Раді Єврорегіону про свій намір співпрацювати в рамках Єврорегіону, дотримуючись положення
Угоди про створення Єврорегіону і його Статуту. Партнери Єврорегіону одержують право
брати участь у роботі керівних і робочих органів, щоправда лише з правом дорадчого голосу. При цьому партнер одного з членів Єврорегіону стає, при бажанні, партнером усіх його
членів. Це сприяє розширенню можливостей співпраці, поєднанню зусиль транскордонного та міжтериторіального співробітництва.
Зазначимо, що після підписання у вересні 2000 р. Угоди про створення Єврорегіону
«Верхній Прут» [32; 34] завершилося формування систем спільних з країнами ЦентральноСхідної Європи транскордонних структур вздовж західного кордону України, які складаються з єврорегіонів «Буг», «Верхній Прут», «Нижній Дунай», а також «Карпатського Єврорегіону», [2, c.115; 8].
На початку створення єврорегіонів сторони намагалися покращити умови для співпраці. Наприклад, за рішенням Ради Єврорегіону «Верхній Прут» та за підтримки регіональних органів місцевого самоврядування з 1 липня 2001 р. були відмінені місцеві збори
і платежі при перетині державного кордону для жителів і юридичних осіб, зареєстрованих
на території Єврорегіону [22]. На самому початку діяльності Рада Єврорегіону затвердила
загальні пріоритети і механізми їх реалізації а також списки пріоритетних проектів[22].
З метою популяризації транскордонної економічної співпраці було ініційовано проведен-
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ня Днів Єврорегіону у всіх адміністративно-територіальних одиницях його ареалу [23].
Згодом подібні заходи були організовані в м. Сучава (Румунія) та в м. Белць (Республіка
Молдова).
Разом з тим, істотних змін в економічному співробітництві, які б збільшували надходження в державний і місцеві бюджети, не відбулося. Не відбулося подібних змін і
адміністративно-територіальних одиницях двох країн, які входять до складу єврорегіонів
«Нижній Дунай» та Карпатського єврорегіону. Система оподаткування товарів і послуг,
складні системи митної процедури, відсутність системи взаємного визнання сертифікатів,
необхідність оформлення в різних структурах значної кількості інших дозвільних документів створили невигідним розвиток товарообміну і кооперації в рамках єврорегіонів, так
само як і залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
Отже, з різних причин, потенціал транскордонної співпраці України та Румунії як по
лінії співробітництва в рамках єврорегіонів, так і всередині інших інституціоналізованих
структур, не використовувався в повну силу. У деяких колах наших країн панують перестороги, пов’язані із взаємним негативним іміджем у колективній свідомості, як на регіональному, так і на центральному/національному рівнях. В усіх трьох країнах ще існують
труднощі у розбудові громадянського суспільства, що заважає успіху зусиль дво- та багатосторонньої співпраці. Є також внутрішні проблеми по різні боки кордонів, які пов’язані з
незнанням організаторами заходів транскордонної співпраці (державні структури, неурядові організації і т. і.) іноземних мов, низькою можливістю менеджменту та слабим володінням стандартів та процедур щодо розробки проектів у відповідності до єдиних європейських вимог, негативними стереотипами та пересторогами [20, c. 19].
Зважаючи на те, що подолання більшості викладених вище проблем, які є спільними
для всіх єврорегіонів цієї частини Європи, а також на те, що їхнє вирішення виходить за
межі можливостей регіональних органів влади, Рада Єврорегіону «Верхній Прут» неодноразово зверталася до Президентів, Урядів, Прем’єр-міністрів України, Республіки Молдова
і Румунії з метою звернення уваги центральних органів влади на ці проблеми, а також пропонувала спільні механізми їх вирішення.
У цьому контексті необхідно зауважити, що Єврорегіону «Верхній Прут» урядом України був наданий статус пілотного з метою відпрацювання елементів нової Концепції державної регіональної політики, в тій частині, яка характерна для 19 прикордонних регіонів
України, а також елементів розвитку партнерських зв’язків областей і міст України з відповідними структурами в країнах ЄС як нового субрегіонального механізму європейської інтеграції нашої країни. Доцільно було б використати пілотний статус Єврорегіону «Верхній
Прут» для розповсюдження на українську територію принаймні деяких правил підтримки
регіональних проектів, що діють у депресивних регіонах країн ЄС та країн-кандидатів.
Хоча вищезазначені єврорегіони відрізняються особливостями утворення, розмірами
територій, структурою, проте, проблеми, складнощі, які стоять на перешкоді реалізації
транскордонного співробітництва, проектів із залученням технічної і фінансової допомоги
з боку регіональних партнерів з країн ЄС і впливових міжнародних структур, є спільними.
Єврорегіони «Верхній Прут», «Нижній Дунай» та Карпатський єврорегіон, членами яких є
прикордонні адміністративно-територіальні одиниці України та Румунії, мають деякі особливості:
Процес утворення єврорегіонів, як вже зазначалося вище, був ініційований зверху, тобто центральними органами влади. В цьому, правда, є й позитивні моменти, оскільки з одного боку, це свідчить про те, що на рівні вищих органів влади присутнє усвідомлення необ-

хідності більш широкої участі у єврорегіональних проектах. Це надзвичайно важливо як
з точки зору налагодження децентралізації процесу державного управління в цих країнах,
так і в плані налагодження добросусідських відносин між сусідніми державами. Водночас
це стало позитивним і суттєвим імпульсом, оскільки зберігаються побоювання ініціативи
серед місцевих властей, та особливо свавілля з боку центральної бюрократії, які, у свою
чергу, відчувають побоювання щодо децентралізації влади та самостійності місцевих властей. Безумовно, що в цьому є й негативний аспект, оскільки місцеві органи влади залучаються до цього процесу зверху, без внутрішнього усвідомлення необхідності таких дій.
Єврорегіони несуть в собі риси співпрацюючих прикордонних регіонів, в яких представлені іннаціональні групи, що мають за лінією кордону основну частину свого етносу
чи «історичну Батьківщину», де вони виступають як титульна нація.
Якщо в Західній Європі єврорегіони створюються на території 10-15 километрів вглибину кожної з держав, до яких належать прикордонні території, у нашому випадку глибина
єврорегіонів набагато більша.
В державах Євросоюзу головна мета єврорегіонів полягала тільки у економічному
зростанні територій, в той час як мета євро регіонів, створених на постсоціалістичному
просторі, більш багатогранна. Вона охоплює і економічні, і екологічні, і національнокультурні, і соціально-психологічні, і фінансові сфери.
Українським територіям бракує досвіду реалізації транскордонного співробітництва,
оскільки відповідну практику соціалістичного періоду важко застосувати в нових умовах
[17, с. 159-160].
Ще однією особливістю всіх єврорегіонів за участі адміністративно-територіальних
одиниць України та Румунії є те, що до їх заходів та діяльності практично не залучаються
громадські організації та інші інститути громадянського суспільства. Стосовно останньої
риси єврорегіонів зауважимо, що інститути громадянського суспільства прикордонних територій намагаються змінити ситуацію.
11 жовтня 2008 р. під час міжнародного семінару в м. Сучава, Румунія, організованого
Чернівецьким обласним громадським об’єднанням «Буковинські перспективи», Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій (Україна), Міжнародною асоціацією малого та середнього бізнесу «Small Euro
Business» (Республіка Молдова), Національною асоціацією лобіювання та переговорів, а
також неофіційним партнером «Благодійна фундація «АНА» (Румунія) в рамках реалізації
тристороннього українсько-молдовсько-румунського проекту «Громадський моніторинг
розпорядчої діяльності місцевого самоврядування України, Республіки Молдова та Румунії щодо їх адаптації до вимог ЄС», за фінансової підтримки дирекції програми СхідСхід «Партнерство без кордонів» міжнародного фонду «Відродження» (Україна), Фондів
«Сорос – Молдова» та «Сорос – Румунія», була висловлена ініціатива щодо створення
Об’єднання неурядових організацій Єврорегіону «Верхній Прут». Поділяючи спільні європейські цінності, виступаючи за демократичний контроль громадськості над органами
місцевої державної влади та органами місцевого самоврядування, виходячи з необхідності
постійного діалогу громадянського суспільства з владними інституціями, представники неурядових організацій України, Республіки Молдова та Румунії створили ініціативну групу з питань організації об’єднання. Зусиллями української частини ініціативної групи в
січні 2009 р., було утворено Чернівецьке об’єднання неурядових організацій Єврорегіону
«Верхній Прут» [15]. Члени Об’єднання звернулися до органів влади Чернівецької області
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з пропозиціями щодо кандидатур неурядових організацій до складу робочих органів Єврорегіону «Верхній Прут» під час наступної ротації. Проте, під час чергового засідання Ради
Єврорегіону «Верхній Прут» у м. Сучава, Румунія (28 травня 2010 р.) ці пропозиції не були
взяті до уваги. Це спонукало членів Об’єднання до організації транскордонної платформи
неурядових організацій за участю представників громадського сектору прикордонних територій України, Республіки Молдова та Румунії.
У 2010 – на початку 2011 р. Благодійним фондом «Суспільні ресурси та ініціативи»
(м. Чернівці, Україна) був здійснений проект «Розширення впливу неурядових організацій та засобів масової інформації на рівень прозорості влади в українсько-молдовськорумунському транскордонному регіоні». Партнерами в реалізації проекту виступили: Міжнародна асоціація малого та середнього бізнесу «Small Euro Business» (м. Белць, Республіка Молдова), Благодійна фундація «АНА» (м. Сучава, Румунія) та Чернівецьке обласне
громадське об’єднання «Буковинські перспективи». Під час реалізації проекту, 22 січня
2011 р. представники громадських організацій прикордонних регіонів трьох країн створили Транскордонну платформу неурядових організацій з міжрегіонального співробітництва,
націлену на посилення впливу громадськості на процес підзвітності та прозорості влади,
сприяння сталому розвитку регіонів та громад [19]. Першим кроком щодо пожвавлення
участі широкої громадськості у транскордонному співробітництві стало звернення членів
Платформи з конкретними пропозиціями щодо включення представників НУО до робочих
органів Єврорегіону «Верхній Прут». При позитивній реакції на нього органів влади вплив
неурядових організацій буде значно посиленим.
Починаючи з 2007 р. можна відзначити зростаючий темп транскордонної співпраці на рівні проектної діяльності і як наслідок – відносно швидкий темп корегування та
європеїзації менталітету акторів, які докладають зусиль до міжрегіонального співробітництва. У цьому процесі надзвичайно важливу роль у транскордонному співробітництві
адміністративно-територіальних одиниць України, Республіки Молдова та Румунії відіграли програми сусідства та прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП) [21].
Впровадження програм розбудови відносин ЄС з країнами-сусідами (програми сусідства) передбачає два етапи. Перший етап мав тривати з 2004 до 2006 рр. (Програми
сусідства ЄС PHARE СВС 2004-2006) і передбачав здійснення прагматичного та динамічного пошуку можливостей удосконалення поточних процедур підвищення ефективності та гласності співпраці між прикордонними регіонами. На цьому етапі з 12 програм
сусідства Україна брала участь у 4-х. Серед них була й Програма сусідства «Румунія –
Україна». На цьому етапі вирішувались спільні для прикордонних регіонів завдання:
стимулювання сталого економічного та соціального розвитку в прикордонних регіонах,
співпраця у розв’язанні спільних проблем, що існують у таких сферах як охорона довкілля, охорона здоров’я, захист від організованої злочинності та боротьба з нею, забезпечення ефективного та надійного прикордонного контролю, підтримка заходів на рівні
місцевих громад.
В рамках Програми сусідства РHARE CBC Румунія – Україна було впроваджено 147
проектів 80-ма аплікантами за підтримки 95 партнерів з України, у т. ч. 38 – з Чернівецької,
33 – з Закарпатської, 13 – з Івано-Франківської та 11 – з Одеської областей [38]. Найбільша
кількість проектів була реалізована у Сучавському повіті (50 грантів) [26].
На реалізацію проектів програми PHARE CBC 2004-2006 було виділено більше 18.857
тис. євро, відповідно до грантової схеми, на реалізацію проектів програми PHARE CBC

2004 – 4.721 тис. євро (25 %), PHARE CBC 2005 – більше 7489 тис. євро (40%), PHARE
CBC 2006 – більше 6647 тис. євро (35%). Найбільшою кількістю здійснених проектів стала
програма PHARE CBC 2005, в рамках якої було реалізовано 61 проект [38].
За галузевим напрямком було витрачено більше 19.605 тис. євро, в т.ч. 18.857 тис. євро
було витрачено бенефіціаріями, у т. ч.: на розширення і укріплення туристичного сектору –
більше 4 728 тис. євро (24 %); на транскордонну економічну співпрацю – більше 3 396 тис.
євро (17 %); на розвиток транскордонного транспорту та інфраструктури кордону – майже
5 002 тис. євро (26 %); на покращення діяльності щодо менеджменту довкілля у прикордонних регіонах – більше 3 393 тис. євро (17 %); на заходи спільного фонду малих проектів
пріоритету «Від людини до людини» – більше 2 338 тис. євро (12 %); на заходи технічної
підтримки щодо реклами та оцінки програми – більше ніж 448 тис. євро (4 %) [38]. Спільними зусиллями України та Румунії було проведено понад 1200 спільних заходів (семінарів, тренінгів, зустрічей), 550 робіт із документами (створення баз даних, довідників,
проведення досліджень, наукових розвідок), створено 40 ресурсних центрів (регіональних
економічних центрів, екоцентрів, інфоцентрів), створено 14 транскордонних мереж, підписано 280 протоколів про співпрацю між українськими та румунськими організаціями,
створено 46 інструментів та пунктів туристичного інформування, актуалізовано 63 туристичних маршрути, відремонтовано 35 км. доріг, сформовано 12 інструментів з моніторингу
довкілля (вежі для визначення параметрів довкілля, пересувні лабораторії), проведено понад 1000 інформаційно-маркетингових заходів [26].
Серед транскордонних проектів, на наш погляд, найбільш вдалими були проекти гуманітарного напрямку, багато з яких реалізовувалися за безпосередньої участі партнерів
з Чернівецької області. Зокрема, Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій став партнером 4- транскордонних
проектів в рамках цієї програми.
Два проекти Центр реалізовував спільно з Сучавською філією Асоціації реалізаторів
та видавців патронату книги (Румунія). У 2007 р. – проект «Пропагування транскордонного співробітництва через книгу – кіно – рекламу» (2007 р.), в рамках якого проведено
три круглих столи в Чернівцях і Сучаві, а також проведено транскордонний фестиваль документального кіно «Шляхами легенди» (29-31 жовтня, м. Сучава, Румунія) [18, c. 29].
У 2008 році – проект із Сучавською філією Асоціації продавців та видавців, патронату
книги (Румунія) – «Спільні рамки взаємин та інформування через телебачення «on-line»,
електронну книгу і прямі та віртуальні зустрічі» (2008 р.), в рамках якого проведено 4 міжнародні семінари: 2 в Чернівцях і 2 – в Сучаві [9].
Два проекти Центр реалізовував спільно із Сучавською філією Асоціації «Європейський Центр Ресурсів та Консалтінгу» (CERC). В рамках першого проекту (2007 р.) «Транскордонний центр ресурсів» для працівників органів влади та лідерів громадських організацій по обидва боки кордону було організовано два інформаційних семінари в м. Сучава
(Румунія) та в м. Чернівці (Україна), а також проведено три навчальних семінари: «Менеджмент транскордонних проектів» (м. Сучава, Румунія), «Громадянське суспільство та
європейське громадянство: міжкультурні та традиційні методи спілкування» (м. Дорогой
Ботошанського повіту) «Транскордонне співробітництво територіальних громад та властей
в контексті європейської інтеграції» (м. Чернівці). В рамках другого спільного проекту –
«Стандарти якості у менеджменті в транскордонному регіоні» (2008-2009 рр.), в рамках
якого було організовано два інформаційних семінари, а також проведено два навчальних
семінари у м. Чернівці (Україна) та в м. Сучава (Румунія) [16].
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Перейняло гуманітарну естафету у транскордонній співпраці Чернівецьке обласне
громадське об’єднання «Буковинські перспективи», яке за експертної підтримки згаданого
Центру підвищення кваліфікації, в рамках зазначеної Програми, реалізувало два транскордонні проекти: спільний із Сучавською гуманітарною фундацією «Клопот» – «Буковина:
духовне багатство» (2009 р.) [31] та спільний із Сучавською філією Асоціації реалізаторів
та видавців, патронату книги (Румунія) – «Транскордонний діловий центр – книга, кіно,
реклама» (2008-2009 р.) [30]. Ці проекти були логічним продовженням ідеї вивчення культурних цінностей двох сусідніх народів, збереження спільної культурної спадщини, обміну
досвідом у пропагуванні фольклору та народних звичаїв.
Паралельно з програмами PHARE CBC, аплікантами яких, у контексті нашого дослідження, могли бути лише представники Румунії (фінансування розповсюджувалося також
виключно на румунську сторону), розгорталася програма TACIS CBC. Програма TACIS
була менш тривалою за часом та менш гнучкою в плані фінансування. Так, мінімальний
розмір фінансування проектів з боку європейського донора передбачав для 1 та 2 пріоритетів (проблеми економічного розвитку та захисту довкілля) – 500 тис. євро, для 3 пріоритету
(гуманітарні проблеми) – 250 тис. Умовою отримання аплікантом коштів було співфінансування з його боку в розмірі не менше 10 % вартості проекту. Крім того, під час реалізації
проекту аплікант отримував лише 90 % від суми європейської фінансової підтримки, а 10 %
цієї суми – лише після затвердження звіту (включаючи фінансовий) проекту. До цього ще
треба додати суму, яка необхідна для сплачування НДС при кожній фінансовій операції.
Враховуючи загальний відсоток від досить великого розміру донорського співфінансування, сума, яку повинні були мати реалізатори проектів, ставала непосильною для великої
кількості потенційних аплікантів, особливо для неурядових організацій [4, с. 396].
І все ж, серед проектів цієї програми слід відзначити проект «Популяризація спільної культурної спадщини в транскордонному регіоні Чернівці – Сучава» вартістю у
290 тис. євро. Він реалізовувався Чернівецькою міською радою, міською радою КимпулунгМолдовенеск, муніципалітетом Сучави та іншими партнерами в період: липень 2008 – лютий 2010 р. В рамках проекту відбулась низка заходів за участю українських та румунських
народних майстрів, представників туристичного бізнесу, засобів масової інформації. Були
організовані численні культурологічні експедиції північною та південною частинами Буковини, під час яких учасники проекту взяли участь та відзняли 16 культурологічних заходів: свято писанки, пленери художників Буковини, бали господарів, численні виставки
народних майстрів, фестивалі фольклорного мистецтва. Також команда проекту записала
та транслювала низку передач для місцевого телебачення, в яких йшлося про збереження
культурної спадщини Буковини, неоцінений скарб народного мистецтва, залишений нам
предками, необхідність його збереження. Зібраний матеріал ліг в основу відеофільму та
книги «Буковина: спільна культурна спадщина», а також відеофільму «Буковина без кордонів» [13].
Інший проект «Створення інтегрального туристичного продукту для розвитку культурного туризму на Буковині» із загальним бюджетом 701 651 євро реалізовувався з липня
2008 до липня 2010 р. Виконавцями проекту були: Національний історико-архітектурний
заповідник «Хотинська фортеця», Управління туризму Чернівецької обласної державної
адміністрації, Торговельно-промислова палата Сучави та інші партнери. Проект був спрямований, головним чином, на збереження культурної спадщини, розвиток інфраструктури
і підвищення туристичної привабливості Хотинської фортеці. Окрім проектів гуманітарного напрямку слід відзначити «Транскордонне співробітництво з інвестиційного розви-

тку сільських регіонів», із загальним бюджетом: 738 574 євро, який виконувався в період:
липень 2008 р. – грудень 2009 р. Буковинським центром реконструкції і розвитку (головний
партнер), Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Торговельно-промисловою
палатою Сучави та іншими партнерами та проект «Буковинський інноваційний центр», із
загальним бюджетом 820 840 євро, який виконувався у період: липень 2008 р. – липень
2010 р. Буковинською державною фінансовою академією, Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Університетом «Ştefan cel Mare» (м. Сучава, Румунія) та іншими
партнерами [37].
Зазначимо, що паралельно з вищезазначеними програмами реалізовується також
проекти за транснаціональною програмою співробітництва «Південно-Східна Європа».
28 квітня 2011 року розпочався перший етап третього конкурсу заявок на участь в програмі. Нещодавно повноправним учасником реалізації Програми стала Україна у складі
Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та Одеської областей, бюджет вказаного
конкурсного відбору заявок для України та Республіки Молдова становить 1 млн. євро (бюджет Європейського інструменту сусідства та партнерства) з обов’язковим 10% співфінансуванням [29].
Проекти транскордонного впливу в трьох країнах також здійснюються за мережевою
Програмою Схід-Схід: партнерство без кордонів. З метою просування демократичних цінностей та зміцнення засад сталого розвитку регіону був започаткований спеціальний напрямок «Україна – Румунія – Молдова» У 2007 р. був проголошений спеціальний конкурс
«Україна – Румунія – Республіка Молдова У 2005-2007 рр. було підтримано 26 проектів
на загальну суму 800 тис. доларів США в рамках тристоронніх конкурсів. В рамках цієї
програми проекти фінансувалися Міжнародним фондом «Відродження», Фондом «Сорос
Молдова» та Фондом «Сорос-Румунія» і в період 2008 – 2011 рр. [4, с. 400].
З 2007 р. був запроваджений новий бюджетний цикл ЄС. Стратегічний документ ЄІСП
2007-2013 (загальний бюджет близько 1,1 млрд. євро) запропонував новий підхід до програми. Відповідно до цього Програми сусідства 2004-2006 між Румунією та Україною, Румунією та Республікою Молдова були перегруповані в нову – «Румунія-Україна-Республіка
Молдова». Крім того, фінансові інструменти PHARE та TACIS були трансформовані в єдиний Європейський інструмент сусідства та партнерства – ЄІСП, що, безумовно, полегшить
управління транскордонними проектами та сприятиме більш тісному залученню партнерів з різних країн. У рамках програми ЄІСП започаткована спільна операційна програма
«Україна-Румунія-Республіка Молдова» (Joint Operational Programme Romania – Ukraine –
Republic of Moldova) 2007-2013. Фінансування операційної програми складає 126,72 мільйонів євро і фінансується не лише програмою ЄІСП, а й національними фондами. Україна є учасником ще трьох програм транскордонного співробітництва в рамках ЄІСП:
«Україна-Польща-Білорусь» (бюджет Програми – 186,201 млн. євро), «Україна-УгорщинаСловаччина-Румунія» (бюджет Програми – 68,638 млн. євро), «Чорне море» (бюджет Програми -17,306 млн. євро) [21].
Особливістю цих програм є відсутність при їх впроваджені щорічних програм дій та уніфіковані процедури для всіх країн-учасниць (фінансування, звітність тощо). Країни-учасниці
програм розробили спільні операційні програми на весь термін впровадження ЄІСП. До затвердження Програми «Румунія-Україна-Молдова» співпраця трьох країн, відбувалась в двосторонньому форматі: між прикордонними регіонами Румунії та України, а також Румунії та
всієї території Республіки Молдова в рамках Програм сусідства 2004-2006. Як відомо, в рамках цих програм діяли різні правила для країн-учасниць, так само як і різні доступні бюджети
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для заявників в рамках інструменту РНАRЕ для Румунії та ТАСІS для Республіки Молдова та
України. Об’єднання в єдиний ЄІСП полегшить управління транскордонними проектами та
сприятиме більш тісному залученню партнерів з різних країн [11].
Територія Програми охоплює наступні регіони: в Румунії – повіти Сучава, Ботошань,
Яси, Васлуй, Галац і Тульча; в Україні – Одеську та Чернівецьку області; в Республіці Молдова – усю територію. Крім того, до Програми включені декілька прилеглих регіонів, що
можуть позитивно впливати на співпрацю на прикордонній території та залучатися до виконання проектів в якості партнерів з можливістю отримання до 20% від загального бюджету проекту: в Румунії – повіт Браїла; в Україні – Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська (12 районів), та Хмельницька області (10 районів) [39].
Стратегія реалізації операційної програми ґрунтується на чотирьох ключових завдання Стратегічного документу ЄІСП ПКС, а саме: сприяння економічному та соціальному
розвитку регіонів по обидва боки спільного кордону; вирішення спільних проблем; забезпечення ефективних і захищених кордонів; сприяння місцевим прикордонним заходам у
форматі «від людини до людини».
Відповідно до різноманітності та складності діяльності, якої вимагає виконання кожного з пріоритетних завдань, була визначена основна типологія потенційних бенефіциаріїв
(вигодонабувачів), що включає: державні органи влади, місцеві, регіональні та центральні
адміністрації, університети, громадські організації, торговельно-промислові палати тощо.
Кінцевий термін подання заявок для 1-2 пріоритетів був 28 жовтня 2009 р., для 3 пріоритету – 28 вересня 2009 р. Вчасно до конкурсу потрапило 266 заявок, серед яких 134
апліканта були з Румунії, 87 – з Республіки Молдова та 45 – з України.
Майже два роки тривав процес оцінювання заявок (за деякими проектами до цього часу
ще немає остаточного вирішення). Після завершення цього процесу лише за 3-м пріоритетом
«Сприяння заходам типу «від людини до людини» були відібрані 62 проекти, аплікантами
яких були: 48 – з Румунії, 9 – з Республіки Молдова та 5 – з України. Спільний моніторинговий комітет Програми вирішив додати до призначеного бюджету цього пріоритету близько
2,6 млн. євро. Таким чином загальний бюджет пріоритету складає 7,6 млн.євро [1, c. 7].
14 листопада 2011 р. розпочався другий конкурс проектних пропозицій Спільної операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013». На реалізацію
проектів за цим конкурсом виділено 26 135 879 євро. Спільний технічний секретаріат отримав 1063 концептуальних нот проектних пропозицій, у т. ч. 362 за першим пріоритетом
(Формування конкурентоздатної економіки на прикордонній території), 230 – за другим
(Екологічні виклики і готовність до надзвичайних ситуацій та 471 – за третім (Співпраця
«Від людини до людини») [12].
Проте, вже відчутні проблеми, які не дозволяють у повній мірі використовувати ті
можливості, які надає вищезазначена Програма, а саме:
Низький рівень інформованості потенційних бенефіциаріїв щодо існуючих транскордонних програм. Хоча розповсюдження інформації відбувається через різноманітні конференції, семінари та круглі столи, проте недостатнім є рівень залучення ЗМІ до інформування громадськості щодо перспектив участі в операційній програмі, що значно звужує коло
експертів та організацій, які б могли виступити партнерами у запланованих транскордонних проектах;
Обмеженість повноважень регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва.
Вдосконалення законодавства в цій галузі запізнюється;

Майже повна відсутність координації проектних заявок, що подаються на розгляд з
регіональними пріоритетами. Їх поєднання з наявними бюджетами регіональних програм
може суттєво збільшити позитивний вплив від їх реалізації та досягти додаткових результатів, які неможливі в існуючих умовах;
Складність процедури отримання віз у країни ЄС, що гальмує розвиток транскордонного співробітництва України з державами-сусідами, стримує активізацію ділових відносин у прикордонних територіях [11, c.34] (на жаль, до цього часу не підписаний українськорумунський договір про малий прикордонний рух);
Підводячи підсумки, слід зазначити, що єврорегіонами на кордонах України та Румунії
вжиті конкретні заходи щодо утвердження принципів добросусідства, та ефективного регіонального співробітництва у всій багатоманітності форм їх прояву. Транскордонному співробітництву сприяли, великою мірою, програми сусідства Європейського Союзу PHARE
і TACIS та інші програми, спрямовані на міжрегіональний діалог і демократизацію суспільства. Цій співпраці сприятиме у подальшому Спільна операційна програма «РумуніяУкраїна-Молдова 2007-2013», яка створює реальну можливість практичної реалізації євроінтеграційних прагнень України. Ідеї регіонального співробітництва, пошук взаємовигідних рішень стають основою майбутніх взаємин між країнами і позитивно впливають на
внутрішні процеси в наших державах. Активна участь у проектах ЄС сприяє українськорумунському зближенню, налагодженню співпраці між двома державами, побудові двосторонніх відносин на принципах взаємоповаги та взаємодовіри, а також наближенню України
в цілому та окремих її регіонів до європейських стандартів.
Для подальшого розвитку транскордонного співробітництва та активізації проектної
діяльності, на наш погляд, необхідно здійснити низку заходів:
• залучати експертів з транскордонного співробітництва регіональною та місцевою
владою для організації науково-методичного супроводження реалізації транскордонних програм;
• організувати спеціальні навчальні програми та семінари для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, лідерів неурядових організацій та інших потенційних аплікантів з тематики транскордонного співробітництва, підготовки та менеджменту проектів;
• передбачувати в місцевих бюджетах кошти для співфінансування транскордонних
проектів;
• сформувати систему заохочення громадських організацій, місцевих органів влади,
закладів освіти і культури до участі в транскордонних проектах;
• за підтримки консульських установ сусідніх європейських країн домогтися створення
особливого механізму для візової підтримки учасників транскордонної діяльності;
• домагатися від керівництва адміністративно-територіальних одиниць-членів єврорегіонів підтримки участі неурядових організацій в транскордонній співпраці,
забезпечивши їхнє належне представництво у всіх робочих органах євро регіонів.
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I

nterregional, and most of all, cross-border cooperation is a significant element of the relations
between Ukraine and Romania. In 2000 the process of formation of joint cross-border structures
with Romania was completed, including Euroregions “Upper Prut”, “Lower Danube” and
“Carpathian Euroregion”. Formation of Euroregional structures in the post-communist countries
is very different from similar structures in “Old Europe” by a higher level of dependence on the
center, lower level of the population involvement, and larger territories.
Since 2006 we can note the increasing pace of cross-border cooperation at the level of project
activity. Projects with cross-border effects in the three countries were carried out with the financial
support of many programs and funds.
An extremely important role in this process was played by the European Neighborhood
instruments, primarily the EU neighborhood program “PHARE CBC Romania Ukraine 20042006.” Its implementation started only in 2007 and lasted until early 2010. The program was
aimed at stimulating economic and social development in the border regions to address common
problems that exist in the field of environmental protection, health care, to ensure efficient and
secure borders, to support the democratization of local communities and preserve the common
cultural heritage. In general, under this program 147 projects were implemented by 80 Romanian
applicants supported by 95 partners from Ukraine, including 38 – from Chernivtsi, 33 – from
Transcarpathia, 13 – from Ivano-Frankivsk and 11 – from Odessa regions. Most of the projects
were implemented by the applicants from Suceava County (50 grants).
In parallel with this program, where applicants could be only from Romania, (funding was
also distributed solely on the Romanian side), TACIS CBC program was being implemented. It
was shorter in time, less flexible in terms of funding and had fewer applicants.
The Joint Operational Programme „Ukraine-Romania-Moldova 2007-2013“ was recently
launched. Funding of the program is 126.72 million Euros, financed not only from the ENPI
program, but also from national funds. Its peculiarity is that the same procedures are established
for all participating countries (including finance, accounting, etc.). The implementation phase has
already begun for the projects that received funding under the first tranche; and the application
process for the second tranche has been closed.
Cross-border cooperation contributes to strengthening the principles of good and effective
regional cooperation in all forms of its manifestation, creating real possibilities of practical
realization of Ukraine‘s European aspirations.
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C

onsorţiul Parteneriatului pentru Pace (PfPC) al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru
Studii de Securitate este o asociaţie voluntară de institute de învăţământ superior în domeniul
apărării şi securităţii, sprijinită financiar de Statele Unite, Germania, Austria şi Elveţia. Consorţiul
funcţionează „în spiritul PfP”, activităţile sale urmărind să sprijine priorităţile de securitate ale
părţilor interesate (statele partenere) şi cele ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO)1. Misiunea PfPC este de a consolida dimensiunile de apărare şi militară ale procesului de
formare educaţională, printr-o cooperare consolidată la nivel naţional, regional şi internaţional,
în scopul pregătirii viitorilor lideri pentru a răspunde provocărilor de apărare şi de securitate ale
secolului XXI, şi asistării naţiunilor PfP în procesul de construcţie a instituţiilor democratice de
apărare.
Grupurile de lucru ale Consorţiului reunesc experţi din toată regiunea euro-atlantică, în
vederea realizării de proiecte menite să sprijine priorităţile părţilor interesate, aceste proiecte
reprezentând nucleul activităţilor proprii ale Consorţiului. Cele şase grupuri de lucru sunt: Grupul
de Lucru pentru Dezvoltare Educaţională, Grupul de Lucru pentru Învăţământ la Distanţă, Grupul
de Lucru pentru Combaterea Terorismului, Grupul de Lucru pentru Reforma Sectorului de
Securitate, Grupul de Lucru pentru Stabilitate Regională în Europa de Sud-Est şi Grupul de Lucru
privind Stabilitatea Regională în Regiunea Extinsă a Mării Negre.
Grupul de Lucru privind stabilitatea regională în Regiunea Extinsă a Mării Negre (GBSA
WG), co-prezidat de Romania şi SUA, îşi are izvoarele în decizia Consiliului Consultativ Superior
al Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate, decizie
luată cu ocazia reuniunii de la Geneva din 1-3 septembrie 2004. Institutul pentru Studii Politice de
Apărare şi Istorie Militară (ISPAIM) din România găzduieşte secretariatul grupului, coordonand
activităţile ştiinţifice şi administrative derulate în cadrul acestuia.
Lansarea propriu-zisă a Grupului a avut loc la Bucureşti, în februarie 2006, în cadrul
conferinţei intitulate Enhancing Security Cooperation in the Black Sea Region: Can we build
bridges and barriers?, organizată de ISPAIM, Universitatea Naţională de Apărare din Washington,
Centrul George C. Marshall din Garmisch şi Consorţiul PfP.
În esenţă, GBSA WG este o iniţiativă orientată asupra evaluării mediului de securitate
din Regiunea Extinsă a Mării Negre (REMN), pe baza cercetării şi a cooperării ştiinţifice
internaţionale. Se urmăreşte promovarea unei viziuni comune a statelor din regiune privind
problematica securităţii şi a cooperării, acordarea de expertiză de specialitate factorilor de decizie
1

https://consortium.pims.org/user-manual.
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şi instituţiilor abilitate, precum şi crearea unei reţele de experţi care să contribuie la dezvoltarea
cooperării multidisciplinare şi a dialogului între autorităţile naţionale şi societatea civilă.
Membrii Grupului sunt experţi şi specialişti din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia,
Republica Moldova, Federaţia Rusă, România, Turcia şi Ucraina. Referitor la apartenenţa membrilor grupului, sunt vizate în principal ministerele apărării, academiile de apărare şi institutele
pentru studii de securitate. Funcţie de problematica vizată, la activităţile Grupului sunt invitaţi să
contribuie reprezentanţi ai unor state şi instituţii direct interesate de problematica Mării Negre,
precum SUA, NATO, UE, Comandamentul Forţelor SUA din Europa (EUCOM), Centrul George
C. Marshall, Colegiul de Apărare NATO, Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al
Forţelor Armate (DCAF), ş.a..
Primul proiect al GBSA WG, numit Mobile Contact Teams – MCT (Echipe de Contact Mobile), implementat in perioada 2008-2010, a avut ca principale obiective:
• articularea unei curricule academice comune privind problematica Mării Negre, care să
fie predate/prezentate în cadrul universităţilor şi academiilor de apărare din regiune;
• oferirea de asistenţă şi expertiză în implementarea reformelor în domeniul apararii, în
conformitate cu cerinţele stipulate în Planurile Individuale de Acţiuni ale Parteneriatului
(IPAPs) şi Programele Naţionale Anuale (ANPs).
Membrii Grupului au decis utilizarea unui format modular şi organizarea de seminarii în format multinaţional (pentru a conferi vizibilitate sporită proiectului) şi, ulterior, în format naţional
(la cererea expresă a statelor partenere). Activităţile organizate s-au axat pe diverse problematici
de interes reflectând priorităţile NATO în regiune şi nevoile naţionale individuale de asistenţă,
fiecare arie curiculară fiind gestionată de o instituţie coordonatoare: construcţia instituţională de
apărare (PAP/DIB – Academia de Aparare şi Stat Major Rakovski din Bulgaria), managementul
crizelor şi prevenirea conflictelor (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Romania), managementul resurselor umane (Centrul George C. Marshall din Germania) şi provocări transnaţionale de securitate (Universitatea Kadir Has din Turcia).
Pana la finele anului 2010, când s-a încheiat ciclul seminariilor MCT organizate sub egida
Grupului, au fost organizate trei seminarii multinaţionale, acoperind primele arii de expertiză
enunţate, la Brasov (mai 2008), Sofia (mai 2009) si Chişinau (septembrie 2010), şi alte două seminarii cu audienţă naţională, în Azerbaidjan (septembrie 2009) şi Ucraina (mai 2010), dedicate
problematicii managementului crizelor şi prevenirii conflictelor.
În continuare, ne vom referi la aportul Ucrainei la sporirea vizibilităţii GBSA WG, prin implicarea activă în implementarea proiectului MCT şi promovarea constantă a iniţiativelor curente
şi de perspectivă ale Grupului.
Astfel, manifestarea intitulată The building blocks and the effective functioning of a national
crisis management system, desfăşurată în perioada 25-28 mai 2010, la Kiev, în colaborare cu
Institutul Naţional pentru Probleme de Securitate Internaţională din Ucraina a fost motivată de
nevoia de asistenţă a Ucrainei în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul Naţional
Anual (ANP) al parteneriatului NATO-Ucraina, în special a celor din secţiunea dedicată planificării urgenţelor civile şi gestionării consecinţelor.
Conform curriculei academice, seminarul şi-a propus ca obiective: informarea participanţilor asupra principalelor riscuri, ameninţări şi provocări la adresa securităţii naţionale a Ucrainei,
familiarizarea acestora cu sistemul NATO de management al crizelor, analizarea modalităţilor de
funcţionare şi a eficienţei sistemelor de management al crizelor din perspectiva experienţelor naţionale, examinarea rolului actorilor implicaţi în procesul de planificare a situaţiilor de urgenţă şi
a modului în care aceştia interacţionează cu aranjamentele de securitate regionale specifice. Cur-

ricula seminarului a fost elaborata de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din România,
împreună cu specialişti din cadrul Secretariatului Internaţional al NATO, Centrului „George C.
Marshall”, Consorţiului PfP şi Universităţii Naţionale de Apărare din Washington, în strânsă
colaborare cu autorităţile ucrainiene competente. Cei 30 de cursanţi ucrainieni, reprezentând
instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale cu responsabilităţi în domeniul de referinţă,
au participat activ la lucrările seminarului, demonstrând interesul deosebit pentru consolidarea
procesului şi a capacităţii de planificare a urgenţelor civile, pe baza unei coordonări inter-agenţii
fructuoase. În cadrul activităţilor de sindicat (exerciţiul Table Top Exercise – GBSA 10), participanţii au analizat o situaţie de criză cu care Ucraina s-ar putea confrunta în timpul Campionatului
European de Fotbal din 2012, prin evaluarea celor mai potrivite modalităţi şi acţiuni de gestionare a unei astfel de situaţii, în principal pe baza cooperării inter-agenţii, inclusiv prin obţinerea
sprijinului extern.
Succesul seminarului s-a reflectat în solicitarile ulterioare de asistenţă adresate de autorităţile
de la Kiev – reprezentate de ministerul situaţiilor de urgenţă civile – specialiştilor GBSA WG în
vederea organizarii de evenimente similare în diferite regiuni ale ţării. Această colaborare s-a concretizat prin desfăşurarea unei serii de seminarii la Lviv (22-23 noiembrie 2010), Ivano-Frankivsk
(25-26 noiembrie 2010) şi Kharkiv (8-9 decembrie 2010).
Implicarea deosebită a partenerilor ucrainieni în activităţile GBSA WG s-a remarcat şi prin
găzduirea primei reuniunii anuale a Grupului din toamna anului 2008, manifestare organizată în
vederea evaluării activităţilor derulate sub egida grupului şi adoptării calendarului de activităţi
viitoare. De asemenea, dorim să punctăm sprijinul constant oferit de Ucraina în cadrul reuniunilor
Comitetului director politico-militar al Parteneriatului pentru pace (PMSC) organizate la sediul
Cartierul General al NATO (în format EAPC/ Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic), în perioada 2008-2010, unde reprezentanţii GBSA WG au solicitat continuarea susţinerii de către NATO a
iniţiativelor adoptate de către Grup.
Conform recomandărilor Consiliului Consultativ Superior al Consorţiului emise la Berlin, la
data de 27 octombrie 2010, activităţile GBSA WG marchează un nou ciclu de evoluţie, fiind vorba
de o reorientare strategică care vizează axarea exclusivă pe activităţi de cercetare (abandonânduse astfel vechea abordare a training-ului/instruirii, potrivit solicitărilor exprese de asistenţă ale
statelor partenere). Potrivit noii orientări, se va opta pentru formula unor policy recommendations
ca rezultat final al manifestărilor de cercetare dedicate unor problematici de interes regional.
În cadrul reuniunii de planificare de la Bucureşti, din martie 2011, a fost discutată agenda de
lucru a Grupului aferentă perioadei 2011-2013, şi detaliate teme de interes care pot face obiectul
conferinţelor viitoare ale Grupului. Reprezentanţii ucrainieni au avut un rol deosebit de activ în
cadrul reuniunii, oferind chiar posibilitatea găzduirii unei conferinţe de cercetare la Yalta în cursul anului 2013, dedicată rolului actorilor majori din arealul lărgit al Mării Negre în stabilizarea
mediului de securitate regional.
Prima conferinţă de cercetare organizată sub egida GBSA WG, intitulată „New Security
Challenges in the Greater Black Sea Area: Towards a Cooperative Agenda” va avea loc în perioada 27-30 mai 2012, la sediul Universităţii Kadir Has din Istanbul. În cadrul principalelor
secţiuni ale conferinţei vor fi abordate tematici de interes fundamental pentru securitatea şi
stabilitatea regionale precum securitatea energetică, protecţia infrastructurii critice, securitatea
cibernetică şi crima organizată transnaţională. Reprezentanţii ucrainieni invitaţi la eveniment,
reprezentând Institutul de Cercetare pentru Politică Externă din cadrul ministerului afacerilor
externe ucrainean, Institutul pentru cooperare Euro-Atlantică, Institutul militar afiliat Universităţii
Naţionale Shevchenko, Centrul Razumkov sau Universitatea Naţională de Apărare din cadrul
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ministerului apararii, vor aduce, fără îndoială, o contribuţie majoră la lucrările acestei conferinţe
pilot de cercetare a GBSA WG.
Gestionarea mediului de securitate din REMN este o responsabilitate comună a guvernelor naţionale ale statelor din acest areal. Elitele politice trebuie să conştientizeze faptul că „ownership”ul înseamnă determinare pentru eficientizarea programelor derulate sub egida Consorţiului şi,
implicit, pentru credibilitatea GBSA WG. Mai mult, participarea la aceste programe, prin aport
de expertiză şi integrarea ulterioară a acesteia într-un produs finit menit să conducă la reformă
democratică, înseamnă libertate de expresie şi disponibilitate de cooperare. Formatul de lucru al
GBSA WG asigură un tratament egal tuturor membrilor şi, de asemenea, sentimentul apartenenţei
lor la Grup (inclusiveness), element esenţial pentru o adevărată „comunitate epistemică”.
Se impune însă o precizare importantă legată de relevanţa „ownership”-ului, ca element determinant al unei comunităţi epistemice eficiente, în cazul de faţă tradus printr-o gestionare comună a problemelor regionale de către statele riverane. Exclusivitatea nu trebuie absolutizată,
iar teoria subregionalizării securităţii exclusă în acest caz descris de o comunitate academică
care nici pe departe nu disjunge spaţiul de aplicabilitate de contextul de securitate global. State
precum Statele Unite ale Americii, Austria, Germania sau Elveţia îşi aduc contribuţii de fond la
bunul mers al lucrărilor Grupului de Lucru, prin observare directă şi implicare în desfăşurarea activităţilor acestuia. Federaţia Rusă şi Turcia nu se bucură de un statut favorizat de state dominante
în procesul decizional intern al Grupului, chiar dacă este evident faptul că orientările de politică
externă ale statelor din regiune denotă menţinerea deschisă a opţiunilor de securitate alternative.
Prin intermediul comunităţii epistemice generate de GBSA WG se dezvoltă o largă consultare a specialiştilor în domeniul studiilor de securitate şi apărare, în vederea ajustării problematicilor de interes comun la nevoile “pieţei” statelor partenere ce necesită reformări precise şi radicale.
Obiectivele referitoare la transferul de experienţă pe domenii specifice în statele partenere au fost
atinse prin stimularea dialogului şi consolidarea unei capacităţi de analiză şi expertiză pe problematici cheie cu care se confruntă în prezent comunitatea regională. Tehnicile abordate în cadrul
seminariilor MCT s-au bazat pe învăţarea experienţială şi au ţinut cont de faptul că experienţa
participanţilor este importantă, că aceasta trebuie cunoscută şi împărtăşită şi că poate fi utilizată
în mod eficient în promovarea dialogului inter-regional.
Apariţia comunităţii de experţi care acţionează în cadrele GBSA WG este indubitabil în beneficiul securităţii şi stabilităţii regionale. Ceea ce pare mai puţin limpede este gradul de proximitate
al rupturii epistemologice, datorate schimbărilor, de loc de neglijat, din REMN. Acest scenariu
este însă unul pesimist şi, cel mai probabil, evitabil, având în vedere faptul că abordarea în cauză
privind activităţile derulate sub egida GBSA WG – ”oferta de expertiză” – demonstrează până la
acest moment atitudinea cooperantă a statelor din REMN, sporirea profesionalismului părţilor implicate şi consolidarea încrederii reciproce. Comunitatea transnaţională a experţilor ajunge treptat
spre o anume concordanţă a valorilor şi principiilor, fapt benefic pentru intensificarea cooperării
pe termen lung.
Proiectul MCT a propus o viziune îndrăzneaţă şi democratică privind forma de organizare
academică în materie de securitate regională, îndemnând la transparenţă politică, implicare civică şi senzitivitate faţă de diferenţele identitare prezente la nivel regional. Asumarea rezultatelor
acestui proiect a contribuit la întărirea încrederii interstatale şi la asigurarea securităţii cooperative şi s-a dovedit un impuls în direcţia asigurării succesului procesului de stabilizare şi reformă
în REMN.
La debutul implementării proiectului, în anul 2008, Secretarul General al Alianţei a apreciat
eforturile Consorţiului în direcţia consolidării unui „spirit al libertăţii academice” necesar pentru

promovarea unei transformări de mentalitate care să asigure o ordine de securitate stabilă.1 În
mod particular, a fost reliefată responsabilitatea care îi revine Consorţiului PfP în sprijinirea proceselor de reformă în domeniul apărării ale statelor partenere, subliniindu-se, în context, utilitatea
şi eficacitatea activităţilor desfăşurate de echipele mobile de experţi ale GBSA WG, precum şi
sprijinul acordat de Alianţa Nord-Atlantică pentru continuarea acestui modul de iniţiative.
Lucrările conferinţe anuale a Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate, desfăşurată la Varşovia, în perioada 17-18 iunie 2010, au fost deschise de
preşedintele american al Consiliului Consultativ Superior al Consorţiului, dr. James MacDougall.
Acesta a făcut trimitere la analiza şi recomandările grupului de experţi condus de Madeleine K.
Albright, însărcinat cu elaborarea noului Concept Strategic al NATO, conform cărora, Alianţa se
va concentra, în continuare, asupra parteneriatelor cu ţările din regiunea euro-asiatică. În context,
au fost apreciate eforturile grupurilor de lucru din cadrul Consorţiului PfP şi rezultatele înregistrate de către acestea, cu sprijinul financiar al „Iniţiativei de la Varşovia”2.
Referitor la GBSA WG, asistentul adjunct al secretarului de stat american al apărării pentru
strategia de parteneriat şi operaţiuni de stabilizare, dr. James Schear a afirmat: “Grupul de lucru
privind stabilitatea regională în Regiunea Extinsă a Mării Negre reprezintă un forum important
pentru găsirea de soluţii regionale la problemele regionale. Activităţile desfăşurate de acest grup
contribuie la dezvoltarea unei viziuni comune asupra cooperării regionale şi necesităţii dezvoltării
acesteia. Foarte importantă este concentrarea acestui grup de lucru asupra aplicaţiilor practice ce
reunesc diverse naţiuni din regiunea Mării Negre “3.
Prin găzduirea şi co-organizarea evenimentelor mai sus menţionate, Ucraina demonstrează,
o dată în plus, că este un vector dinamic la Marea Neagră şi că este în măsură să promoveze bunele practici europene şi modelele de cooperare europeană in REMN. Printr-o promovare activă
şi nemijlocită a iniţiativelor GBSA WG – la momentul actual circumscrise exclusiv activităţilor
de cercetare ştiinţifică -, se urmăreşte promovarea unei noi logici a cooperării, bazată pe un nou
tip de management al problemelor regionale, şi de asemenea, crearea unui cadru în care ţările
regiunii să se poată manifesta liber, fără inhibiţii, în care expertiza lor să-şi găsească o cutie de
rezonanţă mult mai eficientă şi în care contributorii extraregionali să-şi poată promova idei care
nu fac altceva decât să contribuie la racordarea regiunii la Europa.
Abstract
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his Paper reveals the role of Ukraine in sustaining and promoting the projects developed
under the aegis of the Regional Stability within the Greater Black Sea Area Working Group
of the PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes (GBSA WG). GBSA
WG is committed to generate a network of specialists and experts in the field of security policy
and help to create a peaceful, strategic and stable community in the Greater Black Sea Area.
1 Alocuţiunea de deschidere a Secretarului General al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, Cea de-a 10-a Conferinţă
Anuală a Consorţiului PfP al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate, 17-19 iunie 2008, Bruxelles, Belgia. [„The Consortium helped to foster a spirit of academic freedom that I consider a very precious asset.”]
2
Programul Iniţiativa de la Varşovia, lansat, la Varşovia, în anul 1994, de către fostul preşedinte american Bill
Clinton, este destinat asigurării de sprijin statelor partenere pentru conversia către standardele şi valorile occidentale
prin pregătire şi participare la exerciţii şi alte activităţi comune.
3
Conference Proceedings, Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium titled “Leveraging Networks to Enhance Defense Education and Build Partner Capacity”, Warsaw, Poland,
June 2010, p. 51.
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In the framework of the major project titled Mobile Contact Teams, designed to support
defense and security reforms in interested countries by offering knowledge and expertise according
to the individual nations’ needs, Ukraine hosted in Kiev the GBSA WG’s annual reunion in 2008
and also the seminar „The building blocks and the effective functioning of a national crisis
management system” (24-28 May 2010).
Following the recent guidance of the Senior Advisory Council of the PfP Consortium, starting
with 2012 a new vision of the GBSA WG is to be implemented. This requires an exclusive focus on
research oriented activities through organizing international conferences on challenging themes
such as: energy security, protection of critical infrastructure, cyber security and transnational
organized crime. Ukraine has already pledged its valuable support by hosting in Yalta, in 2013 an
international event dedicated to the role of Key Players in the Greater Black Sea Area.

Dr. Simona R. Soare
Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară
Д-р Сімона Р. СОАре
Інститут політичних наук, оборони і військової історії
Early Recovery and Consequence Management
in the Aftermath of Natural and Man-Made Disasters
in the Greater Black Sea Area (CRISHOPE)1

Prezentarea proiectului

Onorat prezidiu,
Excelenţele voastre,
Doamnelor şi domnilor,
Stimaţi oaspeţi,

P

roiectul CRISHOPE, finanţat de Black Sea Trust din cadrul German Marshall Fund în
perioada 2011-2012, a pornit de la o realitate omniprezentă în statele din Regiunea Extinsă a
Mării Negre: existenţa unui număr semnificativ de mare de dezastre naturale şi provocate de om
care afectează populaţia statelor regionale. Totodată, s-a constat lipsa unei abordări coordonate
asupra răspunsului, prevenirii şi reconstrucţiei în urma dezastrelor naturale şi provocate de om
din regiune. În contrast cu frecvenţa mare a dezastrelor naturale şi provocate de om în regiune,
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1
Proiectul CRISHOPE este finanţat de German Marshall Fund prin Black Sea Trust, grant nr. 1142, in perioada 1 aprilie 2011-27 februarie 2012. Beneficiarul proiectului este şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
din Bucureşti prin Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice (www.cseea.ro/crishope). Echipa de proiect a fost
alcătuită din: Prof.univ.dr. Mihail E. Ionescu – manager de proiect; Dr. Simona R. Soare – cercetător principal/manager
operaţional; George Niculescu – cercetător, director de programe la Bruxelles în cadrul CSEEA; Drd. Angela Grămadă
– tânără cercetătoare.

capabilităţile statelor din Regiunea Extinsă a Mării Negre,1 dar şi resursele lor financiare din
domeniul managementului dezastrelor şi al situaţiilor de urgenţă sunt în genere foarte limitate,
domeniul în ansamblul său nefiind present pe lista priorităţilor strategice ale nici uneia dintre
ţările din regiune. Mai mult decât atât, statele din REMN au procedat la jumătatea anilor 2000 la
implementarea unor reforme instituţionale şi normative în domeniul managementului dezastrelor/
situaţiilor de urgenţă, însă instituţiile lor de profil sunt încă slabe, procedurile operaţionale şi
standardele nu sunt implementate cu acurateţe, timpul destinat antrenamentelor şi exerciţiilor este
extreme de redus datorită resurselor limitate, iar sistemele de management al dezastrelor continuă
să fie foarte rigide, complexe şi neclare din punct de vedere al responsabilităţilor practice şi nu în
ultimul rând monopolizate de instituţiile de stat.
Pe acest fundal, proiectul Early Recovery and Consequence Management in the Aftermath
of Natural and Man-Made Disasters in the Greater Black Sea Area (CRISHOPE) şi-a propus
un triplu obiectiv: pe de o parte, (a) echipa de proiect a investigat situaţia actuală şi sistemele,
mecanismele, instrumentele în domeniul managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă aflate
la dispoziţia statelor din regiune. Totodată, (b) echipa de cercetare a investigat şi unele modele
alternative de profil precum cele european şi american, într-o cheie de abordare şi interpretare
comparativă, bazată pe transferul de bune practici, de expertiză şi experienţă relevantă de la
statele dezvoltate către statele din REMN aflate într-un proces de modernizare în domeniul
managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă. Nu în ultimă instanţă, (c) echipa de proiect
a avut în vedere relevarea rolului pe care îl poate juca în acest context cooperarea regională în
domeniul managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă ca potenţator sau facilitator al sporirii
performanţei instituţionale şi profesionale a sistemelor naţionale de profil prin articularea unei
viziuni regionale în domeniul de referinţă. Fundamentul acestui efort de cercetare de aproximativ
un an, considerat o fază pilot a unui efort mai îndelungat, l-a reprezentat alcătuirea unui model
regional de referinţă care să fie reprezentativ pentru întreaga regiune, specific dezvoltat pentru a
răspunde provocărilor din domeniul dezastrelor naturale şi provocate de om din REMN şi, totodată,
adaptat realităţilor instituţionale şi financiare din regiune, permiţând sau potenţând şansele de
modernizare ale sistemelor de profil naţionale. Modelul regional de referinţă îşi propune prin
urmare să identifice un set de soluţii realiste, pragmatice şi reprezentative pentru actuala situaţie
din regiune marcată de o lipsă a unei abordări coordonate şi comprehensive la nivel regional a
problemei dezastrelor naturale şi provocate de om.
Proiectul a avut la bază trei etape fundamentale ale cercetării. Prima etapă a fost constituită
de investigarea situaţiei actuale şi a sistemelor, mecanismelor, instrumentelor din domeniul
managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă aflate la dispoziţia statelor din regiune. În
cadrul acestei etape, echipa de proiect a dezvoltat un dosar de profil care cuprinde scurte analize
sistemice prezentând sistemele de management al dezastrelor/situaţiilor de urgenţă ale fiecăruia
dintre cele nouă state din REMN, dar şi o selecţie a legislaţiei de profil actualizate la zi din aceste
state tradusă în limba engleză.2 Astfel, proiectul reuşeşte să sporească accesul cercetătorilor şi
tuturor actorilor interesaţi din domeniul la documentaţie actualizată, într-o limbă de circulaţie
internaţională, ceea ce creşte în acelaşi timp şi gradul de cunoaştere al acestei problematici în
1
Statele din Regiunea Extinsă a Mării Negre sunt Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Federaţia Rusă, Georgia,
Republica Moldova, România, Turcia şi Ucraina. Pentru mai multe detalii cu privire la riscurile şi ameninţările de
securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre şi cu privire la definirea acesteia ca regiune de securitate, vezi, de pildă,
Mihail E. Ionescu, Serban Cioculescu, Serban Pavelescu şi Simona Soare, Regiunea Extinsă a Mării Negre. Delimitări
teoretice şi practice ale unui areal geopolitic în plină redefinire, Bucureşti: Ed. Militară, 2009.
2
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi http://www.cseea.ro/crishope/rezultate.
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regiune şi la nivel internaţional. Pe parcursul acestei prime etape de cercetare, echipa de proiect a
conchis, printre altele, urnătoarele:
• REMN este regiunea cu cel mai mare grad de risc şi frecvenţă a dezastrelor naturale din
Europa şi ocupă locul trei la nivel global din acelaşi punct de vedere;1
• Cele mai frecvente dezastre naturale în REMN sunt: cutremurele, inundaţiile, alunecările
de teren, incendiile, furtunile şi temperaturile extreme; cele mai frecvente dezastre
produse de om în REMN sunt: incendiile, poluările apelor şi epidemiile;2
• Populaţia afectată de dezastre naturale sau provocate de om în REMN în perioada
2000-2011 a fost de aproximativ 13 milioane de oameni, din care aproximativ 15000
şi-au pierdut vieţile, peste 1000000 au fost rănişi şi aproximativ 2 milioane şi-au pierdut
proprietăţile şi gospodăriile; pagubele totale estimate în această perioada ating cifra record
de aproximativ 11 miliarde de dolari.
• Aproximativ 40% dintre pagubele dezastrelor naturale şi provocate de om din REMN
puteau fi evitate sau reduse dacă în regiune ar fi existat sisteme naţionale performante de
răspuns la dezastre, sisteme naţionale funcţionale de pregătire şi prevenire a dezastrelor
şi mecanisme de ajutorare şi cooperare operaţionale la nivel regional.
Cea de-a doua etapă a proiectului a fost reprezentată de implementarea unor vizite de studiu
în fiecare dintre statele din REMN, precum şi două vizite de studiu la Bruxelles şi în Statele
Unite. În cadrul acestei etape, cercetătorii CRISHOPE au urmărit nu numai constituirea unei
reţele regionale de profil în REMN care să poată reprezenta baza unui proces sustenabil de schimb
de experienţă, expertiză şi bune practici la nivel regional, dar şi investigarea situaţiei actuale
din aceste state şi a unor modele alternative de management al dezastrelor/situaţiilor de urgenţă.
Rezultatele acestei etape de cercetare au fost cuprinse într-un studiu comparativ3 care este pe care
să fie publicat în volumul internaţional editat în cadrul proiectului şi care se bucură de contribuţii
ale unor experţi internaţionali şi regionali de renume:
• Statele din regiune manifestă în măsuri similare o foarte mare vulnerabilitate în faţa
dezastrelor naturale. De pildă, aproximativ 65% din populaţia statelor din REMN locuieşte
în zone inundabile sau expuse alunecărilor de teren. De asemenea, un procent mai mic
de 20% din locuinţele din zonele rurale din aceste state au autorizaţii de construcţie sau
îndeplinesc standardele de siguranţă în ceea ce priveşte prevenirea dezastrelor naturale
şi provocate de om. De exemplu, în Turcia, în Istanbul aproximativ 70% din locuinţe
nu au autorizaţie de construcţie şi nu îndeplinesc standardele minimale de siguranţă,
ceea ce determină şi pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti foarte mari în timpul
cutremurelor care au zguduit Turcia în ultimul deceniu;
• În regiune există un potenţial mare de efecte de tip spill-over a dezastrelor naturale şi
provocate de om în REMN. De pildă, o parte considerabilă a statelor din regiune sunt
concentrate în bazinul Dunării. În 2010, Ungaria s-a confruntat cu un accident chimic
de proporţii care a ameninţat în mod real să polueze întreg bazinul hidrografic dunărean
afectând toate statele din regiune. Totodată, faptul că aceste state au graniţă naturală
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1
Datele rezultate din cercetarea echipei de proiect CRISHOPE sunt asemănătoare celor prezentate de The
Euro-Mediterranean Seismological Center, dar şi de PPDR East.
2
Datele sunt congruente cu date ale Uniunii Europene în cadrul PPDR East.
3
Rezultatele de cercetare menţionate sunt produsul efortului de cercetare cantitativă (aplicarea chestionarului
CRISHOPE în toate statele vizate) şi calitativa (aplicarea de interviuri semi-structurate în cadrul vizitelor de studiu
efectuate de echipa de proiect în statele din regiune) realizată în perioada iunie-noiembrie 2011. Instrumentele de cercetare şi metodologia de cercetare şi colectare a datelor sunt disponibile pe pagina web a proiectului http://www.cseea.
ro/crishope.
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comună pe Dunăre – sau pe afluenţii acesteia (ex. Prut) îi predispune la inundaţii în lanţ,
aşa cum au demonstrat inundaţiile din perioada 2006-2010;
În acelaşi timp, în statele din regiune există un nivel foarte mic al pregătirii pentru situaţiile
de urgenţă şi dezastre, mai ales cele de magnitudine şi intensitate mare. Deşi statele din
regiune implementează planuri de reformă diferite în prezent în speranţa eficientizării
sistemelor naţionale de management al dezastrelor/situaţiilor de urgenţă, există încă o
serie de probleme fundamentale care împiedică funcţionarea acestora în condiţii optime.
De pildă, în Georgia, Armenia şi chiar în Turcia, sistemul de management al dezastrelor
este centralizat la nivelul guvernului în ceea ce priveşte alocarea bugetară, marea parte
a bugetelor rămânând la acest nivel, în timp ce responsabilitatea de a contracara efectele
negative ale dezastrelor revine autorităţilor locale şi/sau regionale care întâmpină
însă probleme foarte serioase tocmai datorită lipsei fondurilor necesare. Totodată,
instituţiile de stat monopolizează sistemul de managent al dezastrelor, neimplicând
deloc sau acceptând prezenţa marginală a societăţii civile, iar sarcinile şi presiunile
asupra sistemului de stat cresc în egală măsură în care eficienţa acestora scade în raport
cu asigurarea siguranţei cetăţenilor. Deşi statele din regiune se angajează într-o serie
limitată de exerciţii, sistemul de planificare pentru răspunsul la dezastre este defazat, nu
există mecanisme de estimare a riscului, de elaborare a matricelor şi mapelor de risc şi
vulnerabilitate, nu există instrumente operaţionale de măsurare a impactului dezastrelor,
etc. De pildă, în Bulgaria s-a instalat un nou sistem de măsurare în timp real al impactului
unui dezastru care este operaţional însă în mai puţin de 20% din teritoriul Bulgariei.
Datorită constrângerilor financiare nu există alocări bugetare multianuale în sectorul de
management al dezastrelor, astfel încât deşi există planuri de răspuns, implementarea
acestora este adesea îngreunată întocmai de alocarea cu greutate a sumelor şi adesea când
este prea târziu. De pildă, situaţia creată după căderile masive de zăpadă din iarna lui
2012 în România au demostrat limitele evidente ale unui asemenea sistem, conducând la
îngroparea efectivă în nămeţi şi izolarea a peste 40 de localităţi – peste 35.000 de cetăţeni
– pentru perioade de mai bine de două săptămâni la rând.
Efectele negative ale nivelului scăzut de pregătire în faţa dezastrelor naturale şi provocate
de om sunt amplificate şi de lipsa măsurilor eficiente de prevenire a dezastrelor şi de
reducere a riscului dezastrelor în statele din regiune. De pildă, numai unele dintre state
au adoptat Agenda Hyogo 2007-2015 pentru reducerea riscului dezastrelor, dar chiar şi
cele care au adoptat-o şi o implementează nu au în implementare planuri sustenabile şi
substanţiale de reducere a riscului dezastrelor şi de prevenire a acestora;
Statele din regiune se confruntă, de asemenea, cu niveluri scăzute de rezistenţă în situaţii
de dezastru natural sau provocat de om;
In statele din regiune există o desincronizare la nivel instituţional şi bugetar între
frecvenţa, magnitudinea şi pagubele produse de aceste dezastre naturale şi provocate de
om şi alocarea bugetară în acest sector şi rolul său la nivel strategic naţional;
Dimensiunea de cooperare regională în acest sector este foarte redusă în ciuda potenţialului
foarte mare pentru cooperare regională în REMN;
Deşi există o pluralitate de donatori în regiunea REMN, mare parte a eforturilor acestora
în sectorul managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă se duplică şi se suprapun,
reducându-le impactul şi eficienţa pe termen scurt;
Nu există nici o imagine reprezentativă şi nici o viziune regională în sectorul
managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă în REMN, motiv pentru care
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acest sector este extrem de fragmentat şi divers în regiune, cu nivelurilor scăzute de
interoperabilitate;
Cea de-a treia etapă a proiectului CRISHOPE a fost reprezentată de construirea modelului
regional de referinţă în domeniul managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă care are la
bază următoarele elemente fundamentale:
• Principiul responsabilităţii regionale, al ownershipului regional şi a leadershipului
regional. În consecinţă, modelul CRISHOPE se constituie într-un proces dezvoltat
regional şi implementat/condus de la nivel regional, bazat pe parteneriate internaţionale
flexibile, un proces de planificare pentru progres şi adaptare continuă în sectorul
managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă;
• Abordarea comprehensivă a ciclului managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă.
Din acest punct de vedere, se accentuează nu numai capabilitatea de răspuns la dezastru,
dar şi cea de prevenire a dezastrelor şi de reconstrucţie în urma acestor fenomene;
• Prioritizarea acelor acţiuni şi măsuri care să permită statelor participante să îşi
maximizeze avantajele comparative şi beneficiile în acest domeniu şi să închidă golurile
şi vulnerabilotăţile din sistemele naţionale. Din acest punct de vedere, este extrem de
important faptul că modelul CRISHOPE oferă statelor participante opţiunea de a-l
implementa în mod comprehensiv şi integral sau de a selecţiona şi implementa numai
părţi ale acestuia pe baza nevoilor individuale ale statelor respective;
• Prioritizarea dezvoltării sectoarelor, mijloacelor şi instrumentelor de prevenire a
dezastrelor, de evaluare a riscului, impactului şi vulnerabilităţii în faţa dezastrelor
naturale;1
• Menţinerea unei structuri deschise, flexibile şi creative la nivel regional bazate pe subclustere sectoriale de state în cadrul unui regim regional de securitate soft;
• Factorul uman rămâne crucial în sectorul managementului dezastrelor/situaţiilor de
urgenţă iar din acest motiv training-ul resursei umane, încorporarea lecţiilor învăţate
anterior şi calitatea pregătirii acesteia devin la rândul lor cruciale pentru un sistem eficient
şi performant de management al dezastrelor/situaţiilor de urgenţă;
• Dezvolarea unui mediu de afaceri responsabil din punct de vedere social în regiune;
• Recunoaşterea cooperării regionale ca un mijloc de burden-sharing şi nu de burdenshifting în domeniul managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă;
• Consolidarea capabilităţilor partenerilor regionali;
• Consolidarea training-urilor şi exerciţiilor comune, dar şi a programelor educaţionale de
calitate în domeniul managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă în REMN;
• 5 obiective standard undamentale:
1. Dezvoltarea şi implementarea unei legislaţii şi a unor reforme instituţionale eficiente
şi transparente în domeniul managementului dezastrelor/situaţiilor de urgenţă care
să permită ca instituţiile de stat să rămână actorii centrali şi indispensabili ai acestui
domeniu, dar să le ofere posibilitatea de a apela şi la societatea civilă şi mediul de
afaceri ca parteneri responsabili ai acestei întreprinderi;
2. Dezvoltarea unor strategii, politici, instrumente, mecanisme şi capabilităţi naţionale
eficiente şi transparente, precum şi a unor aranjamente operaţionale şi manageriale
care să consolideze rezistenţa în faţa dezastrelor şi să sporească adaptarea la
modificările curente la nivel regional;
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1

Din acest punct de vedere, proiectul PPDR East al Uniunii Europene îşi asumă exact acest rol.

3. Consolidarea implicării şi rolului actorilor non-instituţionali şi non-guvernamentali,
al companiilor private, mass-media şi comunităţilor locale în sectorul de management
al dezastrelor/situaţiilor de urgenţă;
4. Dezvoltarea şi contribuţia la aranjamentele regionale instituţionale şi/sau noninstituţionale din REMN care să asigure asistenţă transnaţională eficientă, schimb
de informaţii şi bune practici şi cooperarea consolidată în domeniul managementului
dezastrelor/situaţiilor de urgenţă la nivel bi- sau multilateral;
5. Adaptarea/Implementarea/Consolidarea gradului de implementare a Hyogo
Framework for Action (HFA) 2005-2015 for Disaster Risk Reduction (DRR);
Acest model regional de referinţă a fost dezvoltat în strânsă cooperare cu partenerii şi
colaboratorii CRISHOPE din Statele Unite, dar şi din fiecare din statele din REMN, ceea ce
face ca acesta să fie reprezentativ pentru situaţia actuală din regiune. Modelul a fost supus unei
dezbateri deschise în cadrul conferinţei internaţionale CRISHOPE desfăşurate la Bucureşti
în perioada 27-29 ianuarie 2012, la care au participat aproximativ 15 experţi internaţionali şi
regionali, fiind aprobat şi susţinut de întreaga audienţă. Nu în ultimul rând, modelul CRISHOPE
accentuează faptul că securitatea regională în situaţii de urgenţă şi dezastru natural sau provocat
de om nu poate fi asigurată decât printr-o abordare comună şi bazată pe cooperare.
Proiectul CRISHOPE s-a încheiat pe 27 februarie 2012, iar în momentul de faţă echipa
de proiect pregăteşte publicarea volumului internaţional cuprinzând rezultatele de cercetare
ale proiectului. De asemenea, echipa de proiect pregăteşte acţiunile de follow-up subsecvente
încheierii finanţării proiectului pilot CRISHOPE.
Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie!
Abstract
he CRISHOPE project is concerned with one of the most pending and yet strangely
unprioritized aspects of civil security in the Greater Black Sea Area: the issue of the effective
and efficient management of natural and man-made disasters. A quick research reveals that the
states in the region are not effectively prepared to tackle large scale disasters and that even at local
or regional levels they have problems responding and containing disasters efficiently. Moreover,
with most disasters assuming spill over effects, the lack of regional cooperation in the field of
natural and man-made disasters is strange at best, lacking any pragmatic vision. The CRISHOPE
project builds on the current situation and develops a regional reference model for disaster
management that is representative for the issues of all involved stakeholders. The model is to be
shared with all partner countries in the GBSA as well as with other institutional stakeholders and
to be promoted in the follow-up stages of CRISHOPE pilot project.

T

121

Дубовіч І. А.,
канд. геогр. наук, спеціаліст з міжнародного права,
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заступник директора Інституту екологічної економіки
Національного лісотехнічного університету України, м. Львів
Україна і Румунія: сучасні проблеми еколого-політичного
та правового співробітництва

З

вернено увагу на глобальні екологічні проблеми. Описано актуальність і важливість
активного й ефективного міжнародного еколого-політичного співробітництва. Охарактеризовано сучасні еколого-політичні та еколого-правові проблеми співробітництва між
Україною і Румунією. Розглядається науково-дослідний напрям – транскордонна екологічна інформація. Проаналізовано документи міжнародних конференцій, присвячених проблемам взаємовідносин людства і довкілля, які проводились під егідою ООН. Розглянуто важливість й актуальність теоретико-методологічної розробки і прийняття Екологічної
Конституції Землі.
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Найбільш актуальними проблемами людства є прогресуюча деградація навколишнього
природного середовища, виснаження природних ресурсів та екологічна безпека.
Із розвитком людської цивілізації, обсягів виробництва та його відходів взаємозв’язки
між людиною і природою, а також між державами дедалі загострюються. Ці явища набули особливого значення наприкінці ХХ – початку ХХI століття під впливом науковотехнічного прогресу та порушення еколого-правових норм. Проблеми, спричинені людиною своїм безвідповідальним ставленням до природи і безмежним бажанням збагачення
у будь-який спосіб, призвели у багатьох регіонах світу до великомасштабних біологічних
катастроф, погіршення якості життя та здоров’я населення. За даними медичних досліджень, кожного тижня у світі з’являються 5 нових хвороб. У наш час нараховують понад
5 тисяч рідкісних, невідомих хвороб [6]. Більша частина цих хвороб пов’язана з погіршенням природних умов (якість прісної води, атмосферного повітря, земельних ресурсів
тощо) проживання населення. Наукові дослідження переконують, що негативні тенденції
до забруднення довкілля дедалі посилюються. У зв’язку з цим охорона довкілля, радикальне поліпшення еколого-економічної ситуації й екологічна безпека стали для людства
першочерговим завданням. Упродовж останніх десятиріч світова спільнота все виразніше
усвідомлює відповідальність людини за прогресуючу деградацію природного довкілля, виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку. Про це свідчить проведення під
егідою ООН низки важливих міжнародних конференцій та підписання ряду міждержавних
угод у сфері охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки і раціонального використання та відтворення природних ресурсів. Тому в наш час ці питання перебувають у центрі
уваги науковців, політиків, дипломатів, юристів та ін.
Оскільки природний комплекс кожної країни нерозривно пов’язаний з природним
комплексом інших країн, зокрема сусідніх, то вирішення основних екологічних проблем
неможливе без активного й ефективного міжнародного еколого-політичного та екологоправового співробітництва.

Отже, актуальність міжнародного еколого-політичного та еколого-правового співробітництва полягає насамперед у тому, що держави перебувають в екологічній взаємозалежності. Викиди в атмосферне повітря, забруднення вод, ґрунтів тощо не можуть бути
обмежені державними кордонами, тому довкілля слід приймати як єдине глобальне ціле.
З наведенного вище випливає, що актуальність міжнародного еколого-політичного та
еколого-правового співробітництва між державами-сусідами не підлягає сумніву. Адже
добросусідські взаємовідносини між суміжними державами багато у чому залежать від
ефективної міжнародної еколого-політичної та еколого-правової співпраці. Порушення
еколого-правових та інших екологічних норм між державами-сусідами часто призводять
до міжнародних непорозумінь.
Найбільш складними проблемами міжнародного еколого-правового співробітництва є
еколого-інформаційне регулювання. Серед міжнародних конвенцій стосовно екологічної
інформації особливе місце займає Орхуська конвенція «Про доступ до інформації громадськості, участь в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань охорони довкілля». Ця конференція відбулася під егідою ООН 25 червня 1998 року у м. Орхусі (Данія)
і стала: 1) надзвичайно важливим кроком у доступі до екологічної інформації; 2) ключовим
пунктом у справі участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань охорони довкілля; 3) важливим компонентом національних та міжнародно-правових систем, що закріплюють право громадськості до правосуддя у сфері охорони довкілля тощо.
Україна і Румунія підписали Орхуську конвенцію. Відповідно до національного законодавста України і Румунії суб’єктами еколого-інформаційних відносин є громадяни,
юридичні особи, органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Суб’єктами
еколого-інформаційних відносин можуть бути також інші держави, їх громадяни та юридичні особи, міжнародні організації та особи без громадянства. Основними суб’єктами,
що здійснюють еколого-інформаційне співробітництво в Україні є уряд, обласні та районні державні адміністрації і уряд Автономної Республіки Крим, а також органи місцевого
самоврядування, а в Румунії – уряд, повітові і районні державні адміністрації й органи
місцевого самоврядування.
Хоча від часу ратифікації Україною і Румунією Орхуської конвенції минуло 13 років,
ефективної практики реалізації її вимог досі не налагоджено. Нормативно-правові акти,
прийняті на виконання цієї конвенції, на жаль, не дотримані. Тобто еколого-інформаційне
забезпечення громадян в Україні та Румунії не відповідає вимогам Орхуської конвенції.
Враховуючи те, що небезпечні тенденції у сфері деградації глобальної екологічної системи будуть поглиблюватись, Україна і Румунія повинні перейти до нової, більш ефективної й об’єктивної еколого-політичної, еколого-інформаційної та еколого-правової системи.
Зазначимо, що в останні 10-15 років між Румунією та Україною виникали різні екологоправові та еколого-інформаційні непорозуміння. Наприклад, в грудні 2007 р. Румунія звернулася із заявою до Європейської Економічної Комісії ООН (ЄЕК ООН) з оцінки впливу на
навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо), в якій висловила
занепокоєння екологічними наслідками будівництва глибоководного судноплавного каналу
«Дунай – Чорне море» в українській частині дунайської дельти. Це була перша скарга однієї країни проти іншої щодо недотримання вимог цієї міжнародної конвенції (Конвенція
Еспоо) [7].
На 4-ій зустрічі (19-21 травня 2008 р.) Договірних сторін Конвенції Еспоо, Україна
фактично визнала власні порушення ст. 3 Конвенції, що полягає в наданні сторонам конвенції та громадськості власної країни відповідної екологічної інформації щодо негатив-
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ного транскордонного впливу проекту. На цій зустрічі українська делегація зобов’язалася:
переглянути рішення щодо будівництва каналу; провести консультації із Секретаріатом та
членами Комітету з імплементації Конвенції Еспоо, Єврокомісією та за їхньої підтримки
виконати свої міжнародні обов’язки [7].
Інші приклади міждержавних українсько-румунських непорозумінь пов’язані з тим,
що останнім часом все більше зустрічаються випадки, коли з Румунії через стічні води в
Україну потрапляють різні токсичні відходи, які є шкідливими як для здоров’я населення,
так і взагалі для навколишнього природного середовища. Від такого забруднення найбільше
страждають жителі прикордонних регіонів України.
Розв’язання існуючих українсько-румунських екологічних проблем можливі, зокрема, в
умовах широкого й активного міжнародного еколого-політичного, еколого-інформаційного
та еколого-правового співробітництва. Міжнародне екологічне співробітництво України і
Румунії визначається основними напрямами екологічної політики держав, а також міждержавними конвенціями, договорами та угодами.
Вважаємо, що екологічні проблеми, які виникають між Україною і Румунією, значною
мірою можна б вирішувати дипломатичним шляхом. Для цього необхідно створити відділ
«екологічна дипломатія».
Вдосконалення українсько-румунської екологічної співпраці треба починати не з макро-, а з мікрорівня. Тобто застосовувати сучасну наукову формулу «мислити глобально, діяти регіонально». Особливе місце у цьому напрямі займає транскордонне співробітництво.
Прикордонні території України і Румунії мають багато спільних рис не лише у природногеографічному, а й у екологічному та інших аспектах. Тому питання українсько-румунських
транскордонних еколого-інформаційних відносин є актуальними.
Нині еколого-інформаційне регулювання між Україною і Румунією не відповідає сучасним міжнародним принципам. Незначна еколого-інформаційна міжнародна співпраця
серйозно перешкоджає розширенню та зміцненню міждержавних відносин. Тому на сучасному етапі більшого значення і актуальності набуває виявлення повних і достовірних відомостей про екологічний стан не лише прикордонних, а й інших регіонів України і Румунії.
Враховуючи те, що не завжди існує доступ до повної та достовірної екологічної інформації прилеглих до кордону територій, необхідно увести в еколого-економічний цикл наук
такий науково-дослідний напрямок як транскордонна екологічна інформація або транскордонні еколого-інформаційні відносини.
Транскордонна екологічна інформація – це будь-які документовані або публічно оголошені відомості (в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі)
про події та явища, що відбулися, відбуваються або можуть відбутися в екологічній сфері
у прикордонних регіонах.
Як правило, науковці певної країни описують екологічні проблеми прикордонних територій на перевагу рідної держави. Це природньо, але водночас небезпечно, оскільки
необ’єктивний аналіз і відповідна поінформованість населення у сфері екології може призвести до небажаних наслідків. Якщо у геополітичному контексті (наприклад, вивчення етнічних прикордонних територій) із позиції «патріотизму» науковці можуть собі дозволити
суб’єктивне трактування фактів, то при дослідженні екологічних аспектів неприпустимі
неповні й недостовірні відомості.
Важливий напрям стосовно об’єктивної транскордонної екологічної інформації формує
ефективна транскордонна еколого-інформаційна політика. Під транскордонною екологоінформаційною політикою розуміємо сукупність основних напрямів і способів діяльності

уповноважених державних органів (двох чи більше держав) щодо співпраці держав-сусідів
про одержання, використання, поширення та зберігання транскордонної екологічної інформації.
Для оптимального і водночас об’єктивного еколого-економічного транскордонного
співробітництва дослідження прилеглих до кордону територій між Україною і Румунією
повинні проводити одночасно спеціалісти України і Румунії. При потребі залучати і спеціалістів інших держав. Нині необхідно шукати цивілізовані шляхи вирішення міждержавних
екологічних проблем, що історично склалися.
Екологічна інформація прилеглих до кордону територій між Україною і Румунією
включає наступні аспекти:
• стан довкілля чи його об’єктів (ґрунту, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу) та рівні їх забруднення;
• біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об’єктами навколишнього природного середовища;
• джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори
(шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію), які впливають або
можуть вплинути на стан довкілля та здоров’я людей;
• загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об’єкти та здоров’я людей;
• екологічні прогнози, плани і програми, заходи державної екологічної політики,
нормативно-правові акти про охорону довкілля держав-сусідів;
• витрати, пов’язані із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів
охорони довкілля, інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у
процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля тощо.
Головними джерелами транскордонної українсько-румунської екологічної інформації
можуть бути дані моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані бази даних, довідкова екологічна інформація, що видається уповноваженими на те
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, окремими посадовими особами, а також архівні дані про стан довкілля.
Головними напрямами і способами транскордонної українсько-румунської екологоінформаційної політики є:
• забезпечення доступу громадян до прикордонної екологічної інформації;
• створення національних систем і мереж прикордонної екологічної інформації;
• зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ транскордонної еколого-інформаційної діяльності;
• забезпечення ефективного використання прикордонної екологічної інформації;
• сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню прикордонних
еколого-інформаційних ресурсів;
• створення загальної системи охорони транскордонної екологічної інформації;
• сприяння транскордонному еколого-інформаційному співробітництву і гарантування повних і достовірних відомостей про екологічний стан прилеглих до кордону територій;
• сприяння задоволенню прикордонних еколого-інформаційних потреб громадян та ін.
Враховуючи сутність екологічної інформації прилеглих до кордону територій можемо
виокремити наступні принципи транскордонної українсько-румунської екологічної інфор-
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мації: гарантованість права на прикордонну екологічну інформацію; відкритість та доступність прикордонної екологічної інформації; вчасність і об’єктивність прикордонної екологічної інформації; законність одержання, використання, поширення та зберігання прикордонної екологічної інформації.
Слід зазначити, що значну роль у забезпеченні ефективного міжнародного екологічного співробітництва відіграє Організація Об’єднаних Націй (ООН) та її спеціалізовані установи [3]). Під егідою ООН було підписано багато міжнародних угод в еколого-політичній
та еколого-правовій сфері, організовано і проведено низку важливих міждержавних конференцій (у 1972 р. в Стокгольмі (Швеція), у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), у 2002 в
місті Йоганесбурґ (ПАР), у 2012 р. заплановано в Ріо-де-Жанейро), які визначили нові цілі
та завдання світової екологічної політики й міжнародного екологічного права. Оскільки
Україна і Румунія є учасниками цих конференцій, які проводились під егідою ООН, підписали ряд міжнародних угод у сфері охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки
і раціонального використання та відтворення природних ресурсів, то повинні діяти більш
ефективно в цьому напрямі, на всіх рівнях (національний, міждержавний, глобальний).
Аналізуючи діяльність ООН у міжнародних еколого-політичних та еколого-правових
відносинах, простежуються чималі зусилля цієї світової організації у вирішенні глобальних
екологічних проблем. Але, на жаль, як свідчить досвід, підписані міжнародні документи в
екологічній сфері дуже мало реалізовуються, вони мають більш теоретичний, рекомендаційний характер. Це пояснюється тим, що відсутній юридичний механізм практичної реалізації
підписаних міжнародних договорів. Можна навести приклад: США, які посідають перше
місце серед держав світу за часткою (36%) викидів парникових газів [1, С. 37], не підписали
Кіотський протокол. На нашу думку, такі міжнародні еколого-політичні і правові відносини
є малоефективними. Тому, запропонована академіком НАН України Ю. Ю. Туницею для
розробки і відповідного застосування на практиці Екологічна Конституція Землі (ЕКЗ) [5] є
вчасною і необхідною. Функціонування ЕКЗ означає створення рівних екологічних прав та
обов’язків для населення всіх держав світу в галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки й раціонального використання та відтворення природних ресурсів.
Екологічна Конституція Землі – це Основний Закон, що регулює на загальноприйнятих
еколого-правових принципах та нормах екологічні права та обов’язки суб’єктів конституційних правовідносин всієї планети Земля [5, C. 184–191].
Оскільки охорона довкілля і екологічна небезпека є проблемами глобальними, то, відповідно, їх розв’язання можливе тільки в умовах широкого й активного міжнародного співробітництва всіх держав у цій сфері. Зусилля однієї окремо взятої держави у сфері природоохоронної діяльності, забезпечення екологічної безпеки недостатні. Це пояснюється
тим, що держави перебувають в екологічній взаємозалежності одна від одної, довкілля треба приймати як єдине глобальне ціле. Відповідно до такої концепції повинні формуватись
міждержавні українсько-румунські екологічні відносини як системи сукупностей заходів і
дій, спрямованих на досягнення регіональних та глобальних екологічних цілей.
Враховуючи те, що реальна можливість небезпеки екологічної катастрофи дедалі більше визнається на міжнародному рівні, то перед науковцями постає особливо важливе завдання щодо вивчення, аналізу, прогнозування та пошуку вирішення глобальної екологічної кризи, а також відповідної розробки й механізму реалізації ефективної міжнародної
екологічної політики та міжнародного екологічного законодавства.
Необхідність вирішення українсько-румунських екологічних проблем вимагає реалізації ефективної екологічної політики, екологічної інформації й екологічного права на всіх

рівнях (міждержавний, регіональний, транскордонний). Важливим засобом екологічної політики є створення дієвої та ефективної нормативно-правової бази, спроможної забезпечити ефективне функціонування екологічного правопорядку. Але, як свідчить практика, в
кожній державі реалізація екологічної політики та екологічного права мають свою специфіку, що зумовлюється особливостями культури, рівнем економічного розвитку, екологічного
виховання та багатьма іншими факторами.
З наведеного вище можна зробити наступні висновки:
1. Кожен громадянин має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
2. Кожній людині гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, а також право на її поширення.
3. Покращення міждержавних українсько-румунських природоохоронних відносин
можливе шляхом створення ефективного відділу «екологічна дипломатія», а також в умовах формування екологізації освіти, екологічного виховання, широкого й активного транскордонного еколого-політичного, еколого-інформаційного та еколого-правового співробітництва тощо.
4. Транскордонна українсько-румунська екологічна інформація спрямована на вчасне
й об’єктивне забезпечення громадян екологічною інформацією стосовно прилеглих до кордону територій України і Румунії.
5. Без взаємної об’єктивної екологічної поінформованості між державами, без нового
еколого-економічного мислення транскордонні еколого-інформаційні відносини будуть нерезультативними.
6. Науково-дослідний напрям транскордонної екологічної інформації призведе до реальних можливостей вирішити чимало існуючих екологічних проблем на прилеглих до кордону територіях.
7. Функціонування ЕКЗ означає створення рівних екологічних прав та обов’язків для
населення всіх держав світу тощо.
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T

he attention is drawn to the global environmental problems. The topicality and importance
of active and effective international cooperation in the field of environmental policy are described. The current challenges for cooperation in the field of environmental policy and law between Ukraine and Romania are analyzed. New scientific field “trans-border environmental information” is the main object of study. The documents of international conferences devoted to the
interaction between mankind and environment held under the aegis of the UN are analyzed in the
paper. The importance and topicality of theoretical and methodological elaboration and adoption
of the World Environmental Constitution are considered.
Keywords: Ukraine and Romania, international environmental policy, international environmental law, international ecological political cooperation, global environmental problems, UN,
World Environmental Constitution.
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Nowadays the environmental protection, radical improvement of the environmental situation
and environmental safety are priorities for mankind. This is obvious due to a number of important
international conferences initiated by the UN and the signing of many international agreements
in the field of environment protection, environmental safety, sustainable use and restoration of
natural resources. That is why those issues are in the focus of scientists, politicians, diplomats,
lawyers and other experts.
Since the natural range of each country is inextricably linked with the natural complex of
other countries, particularly neighboring ones, the solution of environmental problems is impossible without the active and effective international environmental and political, environmental
and legal cooperation.
Thus, the relevance of international cooperation in the field of environmental policy and
environmental law is primarily based on that fact that states are in the environmental interdependence. Air emissions, water and soil pollution, etc. can not be limited by the state borders, so the
environment should be treated as a global one.
Having that in mind, the topicality of international cooperation in international environmental
policy between the neighbor countries cannot be questioned. Good-neighborly relations between
neighbor countries in many aspects depend on effective international environmental political and
legal cooperation. Violations of environmental and legal standards between neighbor countries
often lead to international conflicts.
The most difficult problems of international environmental and legal cooperation are environmental and regulatory information. Among the international conventions on environmental information the UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) occupies a special place.

Ukraine and Romania signed the Aarhus Convention. Although the ratification by Ukraine
and Romania of the Aarhus Convention took place 13 years ago, good practices of its requirements fulfillment have not been established. Regulations for its implementation unfortunately
were not adopted. In such a way, providing environmental information for citizens in Ukraine and
Romania does not comply with the Aarhus Convention.
Taking into account the dangerous trends in the degradation of global ecological system,
Ukraine and Romania have to build new, more effective and objective system of environmental
policy, environmental information, and environmental legal system.
In the last 10-15 years between Romania and Ukraine different misunderstanding concerning
environmental laws and environmental information took place. For example, in December 2007,
Romania applied to the UNECE with request to assess the environmental impact in a Transboundary Context (Espoo Convention), which expressed concern over the environmental consequences
of building a deep waterway navigation channel “Danube – Black Sea” in the Ukrainian part of
the Danube Delta. It was the first complaint of one country against another for failure to comply
with the requirements of international conventions (the Espoo Convention) [7].
Other examples of Ukrainian-Romanian misunderstandings are related to the fact that recently more and more cases of Romania dropping different toxic wastes through wastewater to
Ukraine including those harmful for human health and in general for the environment take place.
Solving current Ukrainian-Romanian environmental problems is possible, particularly
through the wide and active international environmental, political, ecological and environmental
information and legal cooperation. International environmental cooperation between Ukraine and
Romania is determined by key areas of environmental policy and intergovernmental conventions,
treaties and agreements.
We believe that the environmental problems that arise between Ukraine and Romaniawe
could be solved to a large extent by diplomatic means. It is necessary to create special sections of
“environmental diplomacy”.
Usually the scientists of any country describing environmental problems give preference to
their own country. It is natural, but also it’s dangerous because non-objective analysis and lack
of awareness of environment issues can lead to undesirable consequences. If the geopolitical
context (for example, the study of ethnic border territories) allows “patriotism” for the scientists
with subjective interpretation of facts, the study of environmental aspects should not be based on
incomplete and inaccurate information.
Experience has shown that international documents on the environmental problems which
were signed are implemented rarely; they have a theoretical recommendation. This is because no
legal mechanism for practical implementation of the signed international treaties exists. Therefore, development and proper application in practice the idea of the World Environmental Constitution (WEC) proposed by Yuriy Tunytsya, member of the National Academy of Sciences of
Ukraine [5] is timely and necessary. Functioning of the WEC means the creation of equal environmental rights and responsibilities for people of all countries in the world in environmental
protection, ecological safety and sustainable management and reproduction of natural resources.
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озвольте подякувати Вам за запрошення взяти участь в урочистій церемонії відкриття
філателістичної виставки, присвяченої 20-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією!
2012 рік для України рік особливий. Він ознаменований відзначенням низки ювілейних дат, серед яких – 20-річчя встановлення дипломатичних відносин незалежної України
з багатьма країнами світу та 20-річчя сучасних українських поштових марок.
Для вітчизняних філателістів, безперечно, найпам’ятнішою датою є 1 березня 1992 р.
У цей день було введено перші поштові марки України після здобуття нашою державою
довгоочікуваної незалежності.
Ці мініатюри присвячені 500-річчю українського козацтва та 100-річчю першопоселення українців у Канаді. Створював ці марки видатний український художник Олександр
Івахненко. Напередодні офіційного введення в обіг перших українських поштових марок
29 лютого 1992 року у прес-центрі Міністерства закордонних справ України відбулася
урочиста презентація поштових мініатюр. Ось так починалася новітня історія української
марки.
Але, на превеликий жаль, не все було так легко у перші роки незалежності з марковиданням, як може видатися на перший погляд. Головну проблему у цій справі створювала
відсутність власних ресурсів для виготовлення поштових марок. Марки у 1992 році друкувалися в чотирьох країнах: Росії, Канаді, Австрії та Угорщині. Ця проблема розв’язалася
тільки у 1994 році, коли з’явилася власна поліграфічна база для друкування марок та маркованих конвертів і карток у нашій державі – ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з
виготовлення цінних паперів». Першим з надрукованих на власному поліграфічному комбінаті був блок «День незалежності України», введений в обіг третього вересня 1994 року.
Наразі в обіг введено понад 1150 сюжетів художніх поштових марок, які відтворюють
минуле й сучасне України, її культурне та історичне надбання, основні події внутрішнього
й міжнародного життя, красу й багатство краю.
Тематичний спектр українських марок дуже широкий. Він представлений такими серіями, як «Локомотивобудування в Україні», «Україна – космічна держава», «Українські
храми за кордоном», «Київ очима художників», «Український народний одяг», «200-річчя
від дня народження Тараса Шевченка» тощо.
Окрім марок було випущено 270 сюжетів художніх маркованих і немаркованих конвертів, присвячених визначним громадським діячам, подіям історичного значення, ювілеям
утворення міст, навчальних закладів.
Саме завдяки тому, що над створенням поштових мініатюр працюють найталановитіші
українські митці, українська марка належно поцінована у світі і відзначена багатьма нагородами.
Сьогодні Українська пошта має честь презентувати громадськості Румунії колекцію
українських поштових марок «Запрошуємо до України», яка напередодні проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, розкриває природний,
науковий, культурний потенціал нашої країни. Назви розділів експозиції говорять самі за

себе – «Історія в особистостях», «Культурна різноманітність», «Чарівний світ природи»,
«Промисловий та науковий потенціал».
Виставка неодноразово експонувалася на різних міжнародних конкурсах, де отримала
високі оцінки глядачів та експертів.
Шановні панове! Цей захід стане запорукою міцних відносин та плідного співробітництва між Українською та Румунською поштами, а майбутній спільний випуск марки тільки
поглибить його!
Дякую за увагу!

Eugen Zaeţ
Consilier al Directorului general Întreprinderii de stat Ucrpoşta
Speech at the philatelic exhibition
dedicated to the 20th anniversary of diplomatic relations
between Ukraine and Romania
Dear Ladies and Gentlemen,
et me thank you for the invitation to participate in the Opening Ceremony of the philatelic
exhibition dedicated to the 20th anniversary of establishing diplomatic relations between
Ukraine and Romania!
2012 is a special year for Ukraine. It is marked with the celebration of several anniversaries,
including the 20th anniversary of establishing diplomatic relations of independent Ukraine with
many countries and the 20th anniversary of modern Ukrainian stamps.
Without a doubt, the most memorable date for Ukrainian stamp collectors is March 1, 1992.
On this day the first Ukrainian postage stamps were introduced after our country gained its
long‑awaited independence.
These miniatures were dedicated to the 500th anniversary of the Ukrainian Cossacks and
the 100th anniversary of first settling of Ukrainians in Canada. Those stamps were created by
a prominent Ukrainian artist Oleksandr Ivakhnenko. On the eve of the official introduction of the
first Ukrainian postage stamps on February 29, 1992, the official presentation of postal miniatures
took place at the press center of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. This was the beginning
of the modern history of Ukrainian stamps.
But, unfortunately, in the first years of independence, stamp production was not as easy as
it might seem at the first glance. The main problem was caused by lack of own resources for the
production of stamps. In 1992, stamps were published in four countries: Russia, Canada, Austria
and Hungary. The problem was resolved no sooner than in 1994, when our own printing base
for printing stamps and stamped envelopes and cards appeared in our country, State Enterprise
“Ukraina Printing Plant for Production of Securities”. The first item printed at this printing plant
was the commemorative block “Independence Day of Ukraine,” introduced on September 3, 1994.
Over 1150 scenes of decorative stamps have been put in circulation so far, reflecting the past
and the present of Ukraine, its cultural and historical heritage, the main events of its domestic and
international life, beauty and richness of the land.
The thematic range of Ukrainian stamps is very wide. It is represented by such series as
“Locomotive Engineering in Ukraine”, “Space Explorers of Ukraine”, “Ukrainian Churches
Abroad”, “Kyiv through Artists’ Eyes”, “Ukrainian Folk Costumes”, “200th Anniversary of Birth
of Taras Shevchenko” and so on.
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Besides stamps, 270 scenes of decorative stamped and unstamped envelopes have been
produced dedicated to prominent public figures and historical events, anniversaries of the
foundation of cities, educational establishments.
Due to the work of the most talented Ukrainian artists creating postal miniatures, Ukrainian
stamps have been duly appreciated in the world and marked by a number of awards.
Today the Ukrainian Post has the honor to present to Romania the collection of Ukrainian
stamps “Welcome to Ukraine”, which reveals the natural, scientific and cultural potential of our
country on the eve of holding the UEFA European Football Championship Euro 2012 in Ukraine.
The exhibition sections are called accordingly: “History in Persons”, “Cultural Diversity”,
“The Magic World of Nature”, “Industrial and Scientific Potential”.
The exhibition was shown for several times at various international competitions and highly
estimated by spectators and experts.
Dear Ladies and Gentlemen! This event will be the guarantee of strong relationship and
fruitful cooperation between the Romanian and Ukrainian Posts, which will be intensified by our
future joint issue of a stamp!
Thank you for your attention!
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Cristina Popescu,
Director General Romfilatelia
Expoziţie filatelică bilaterală
“De la Bucureşti la Kiev, o călătorie filatelică” –
(Bucureşti, 15 martie 2012, Muzeul Municipiului Bucureşti)
Stimate doamne,
Stimaţi domni,
ste o onoare din partea noastră să ne alăturăm, prin tot ceea ce reprezintă marca poştală, ca
simbol al României, eforturilor de promovare a relaţiilor diplomatice dintre ţara noastră şi
celelalte state ale lumii. Iar atunci când ne apropie vecinătatea, istoria şi cultura, relaţiile devin
mult mai profunde, mai trainice, mai statornice şi se transformă în prietenie.
România şi Ucraina aniversează în acest an 20 de ani de când au stabilit relaţii diplomatice,
iar acest moment este marcat de ambele state printr-o serie de manifestări bilaterale speciale.
Una dintre ele, la care Romfilatelia şi omologii noştri de la Ukrposhta şi-au adus aportul, s-a
materializat în expoziţia filatelică bilaterală „De la Bucureşti la Kiev, o călătorie filatelică”, pe
care o şi puteţi admira, atât aici, cât şi la Kiev unde se află expus un exemplar al aceluiaşi exponat.
Exponatul Ucrainei – „Welcome to Ukraine!” – acesta impresionează printr-o bună calitate a
mărcilor poştale, prin frumuseţea şi reprezentativitatea imaginilor alese pentru a ilustra timbrele,
prin claritatea şi simplitatea textului, dar, mai ales, prin concepţia grafică excepţională. Diversitatea
culturală sau frumuseţea naturii – iată doar două dintre secvenţele prezentate în această expoziţie
care fascinează.
În ceea ce priveşte exponatul României – „A journey through Romania” – pot să vă spun că în
2011, în cadrul Expoziţiei Filatelice Internaţionale WUXI 2011, ce a avut loc în China, a obţinut locul
III şi medalia de bronz, pentru o „prezentare excelentă”, dublată de calitatea timbrelor şi a coliţelor,
juriul considerând că Romfilatelia este un bun exemplu pentru editarea modernă a timbrelor.
Alături de cele două exponate, Romfilatelia a pregătit şi 20 de panouri filatelice cu imagini din
vechiul Bucureşti, prezentate în contextul aniversării din acest an a 150 de ani de când Bucureştiul
a devenit capitala României.
Nu pot să nu mulţumesc, atât pentru frumoasa colaborare, cât şi pentru prezenţa lor aici,
colegilor noştri de la Ukrposhta – în persoana domnilor Dr. Ievgen Zaiats şi Oleksandr Nediliko –
, Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, precum şi Ministerului Afacerilor Externe care ne-au sprijinit
în facilitarea comunicării cu partenerii noştri din Kiev.
De asemenea, mulţumim şi gazdei noastre primitoare, Muzeul Municipiului Bucureşti, unde
expoziţia va putea fi admirată timp de 3 săptămâni, respectiv până la sfârşitul lunii martie 2012.
Totodată, îmi face plăcere să vă reamintesc şi că această expoziţie filatelică bilaterală
constituie o avanpremieră a unui alt proiect filatelic important – emisiunea comună de mărci
poştale România-Ucraina, pe care urmează să o realizăm în 2013. Profit de această ocazie pentru
a le transmite omologilor noştri de la Ukraposhta că suntem convinşi de succesul acestei emisiuni.
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Крістіна Попеску,
Генеральний директор «Ромфілателія»
Двостороння філателістична виставка
«З Бухаресту до Києва, філателістична подорож»
(Бухарест, 15 березня 2012 року, Музей міста Бухарест)
Шановні Пані,
Шановні Панове,
е велика честь для нас приєднатися через все те, що представляє собою поштова марка, як символ Румунії, до зусиль, спрямованих на сприяння дипломатичним відносинам між нашою країною та іншими країнами світу. А тоді, коли нас зближує сусідство,
історія та культура, відносини стають набагато глибшими, міцнішими, непохитнішими та
переростають у дружбу.
Румунія та Україна святкують у цьому році 20 років встановлення дипломатичних відносин, і ця дата відзначається обома країнами низкою особливих двосторонніх заходів.
Один з них, до якого «Ромфілателія» та наші колеги з «Укрпошти» мають відношення,
матеріалізувався у двосторонню філателістичну виставку «З Бухаресту до Києва, філателістична подорож», яку ви можете оглянути як тут, так і в Києві, де виставлений екземпляр
цієї експозиції.
Експозиція України – «Welcome to Ukraine» – вражає гарною якістю поштових марок, красою та характерністю образів обраних для ілюстрації марок, ясністю та простотою
тексту, але, насамперед, виключною графічною концепцією. Культурна різноманітність та
краса природи – ось тільки два з багатьох елементів, представлених на цій виставці, яка
насправді чарує.
Що стосується експозиції Румунії – «A journey through Romania» – можу сказати, що у
2011 році, в рамках Міжнародної філателістичної виставки WUXI 2011, яка відбулася в Китаї, вона отримала третє місце та бронзову медаль, за «відмінне представлення» та якість
марок. Журі прийшло до висновку, що «Ромфілателія» є гарним прикладом для сучасного
видавництва марок.
Поряд з цими двома експозиціями, «Ромфілателія» підготувала 20 філателістичних
стендів з зображеннями старого Бухаресту, представлених у контексті відзначення в цьому
році 150 років з часу, як Бухарест став столицею Румунії.
Не можу не подякувати як за гарну співпрацю, так і за участь у заході, нашим колегам
з «Укрпошти» – в особі Євгена Зайця та Олександра Неділько, Посольству України в Бухаресті, а також Міністерству закордонних справ, які допомогли нам у спілкуванні з нашими
партнерами з Києва.
Також, висловлюємо подяку і нашим господарям, які нас приймають, Музею міста Бухарест, де виставку можна буде оглянути впродовж трьох тижнів, тобто до кінця березня
2012 року.
У той же час для мене велика честь нагадати вам, що ця двостороння філателістична
виставка є попередницею іншого важливого філателістичного проекту – спільного випуску
поштових марок Румунія-Україна, який буде реалізований нами у 2013 році. Користуючись
цією нагодою, висловлюю нашим колегам з «Укрпошти» переконання в успіху цього випуску.
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Gl.mr.(rez) dr. Mihail E. Ionescu
director al Institutului pentru Studii Politice
de Apărare şi Istorie Militară

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE
Este un privilegiu pentru Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară
(ISPAIM) din cadrul Ministerului Apărării Naţionale din România să organizeze, împreună
cu Ambasada Ucrainei din Bucureşti, această prestigioasă reuniune ştiinţifică, la solicitarea
Ministerului Afacerilor Externe. Desfăşurarea ei a relevat faptul că, prin calitatea deosebită a
participanţilor ca personalităţi politice şi ştiinţifice, atât din partea României cât şi din partea
Ucrainei, a fost depăşit caracterul aniversar – împlinirea a 20 ani de la stabilirea relaţiilor
diplomatice –, manifestarea dobândind un conţinut ştiinţific valoros şi deschizând perspective
largi cooperării bilaterale dintre cele două state.
Poporul român şi ucrainean sunt vecini de numeroase secole, iar colaborarea dintre ele
are o bogată tradiţie, aşa cum s-a subliniat în comunicările deja prezentate. A existat colaborarea
româno-ucraineană în lupta împotriva dominaţiei Imperiului Otoman la mijlocul secolului al
XVII-lea, iar personalităţi istorice ilustre sunt parte a unui patrimoniu comun. Mă refer, de pildă,
la personalitatea lui Petru Movilă, fiul lui Simion Movilă, domn al Munteniei şi Moldovei în
primul deceniu al secolului al XVII-lea, dar deopotrivă ctitor de spiritualitate ucraineană.
Peste secole, odată cu apariţia în contextul Primului Război Mondial a statului ucrainean,
între Bucureşti şi Kiev au fost stabilite raporturi diplomatice, iar în perioada de consolidare a
independenţei Ucrainei în faţa Armatei Roşii, a existat în anii 1918-1921 o cooperare şi un sprijin
din partea României pentru tânărul stat ucrainean care se impun a fi investigate. Disoluţia Uniunii
Sovietice a reprezentat şi actul de renaştere a statului ucrainean, iar România a fost printre primele
ţări care au recunoscut diplomatic noul stat vecin independent.
Spiritul de bună vecinătate se manifestă astăzi deschis şi susţinut, raporturile bilaterale fiind
deosebit de importante nu doar pentru cele două popoare, ci şi pentru stabilitatea regională.
Dezvoltarea şi perfecţionarea potenţialului geostrategic, economico şi comercial, uman şi cultural
a cooperării ucraineano-române pe principiile de bună vecinătate, încredere reciprocă şi respect
faţă de interesele fiecarei părţi, constructivism şi parteneriat reciproc avantajos reprezintă factori
importanţi pentru asigurarea şi consolidarea stabilităţii, securităţii şi colaborării atât în regiune,
cât şi în Europa.
Confruntate cu riscuri şi ameninţări comune în Regiunea Extinsă a Mării Negre, România
şi Ucraina promovează un dialog transparent şi constructiv în numeroase domenii de activitate,
inclusiv sub egida PfP, vechile animozităţi istorice fiind, progresiv, depăşite. Promotor al Politicii
Europene de Vecinătate şi al Parteneriatului Estic, statul român susţine integrarea Ucrainei
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în Europa, salutând progresele reale realizate de această ţară în direcţia reformelor politicoadministrative şi juridice şi a construirii unui stat de drept modern.
Cooperarea este cuvântul cheie care defineşte relaţiile bilaterale dintre cele două state vecine.
Se impune încurajarea activităţilor Comisiei mixte interguvernamentale româno-ucraineană
de colaborare în problemele minorităţilor naţionale, cooperarea pe linie militară, mai ales sub
egida PfP, activităţile Centrului româno-ucrainean pentru cooperare transfrontalieră, precum şi
cooperarea academică şi ştiinţifică, inclusiv prin schimbul de studenţi şi experţi în diferite domenii
de interes mutual. De asemenea, este recunoscută importanţa cooperarii economice dintre două
tări, care au un imens potential de proiecte comune, atât în sfera relaţiilor bilaterale şi regionale,
cât şi în cea a relaţiilor pe plan multilateral. În acest context, Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Ucraineană contribuie susţinut la o mai buna informare reciprocă despre interesele şi
posibilităţile fiecărei părti, cât şi la stabilirea unor contacte de afaceri importante. Asigurarea
unui climat propice cooperării va conduce negreşit la rezultate palpabile în privinţa dezvoltării
relaţiilor dintre Ucraina şi România în viitorul apropiat.
În încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că reuniunea de astăzi a contribuit la o mai
bună cunoaştere reciprocă şi la identificarea celor mai adecvate căi şi modalităţi de sporire a
conlucrării.
Chiar dacă istoria nu a fost tocmai generoasă cu popoarele noastre, noi, istorici şi specialişti
în relaţii internaţionale trebuie să ne asumăm lecţiile trecutului şi să construim punţi de dialog
eficace pentru asigurarea unui climat de securitate şi cooperare favorabil ambelor părţi. Nu trebuie
să ne ferim de amprenta diferendelor şi a litigiilor contencioase care au umbrit pentru o perioadă
bună de timp cooperarea dintre cele două ţări, mai ales că avem mult mai multe puncte de interes
comun. Pragmatismul trebuie să prevaleze în cele din urmă, iar problemele deloc simple, trebuie
soluţionate împreună şi nu trebuie să stea în calea realizării obiectivelor comune.
Vă mulţumesc pentru prezenţa la această manifestare prestigioasă şi pentru atenţia
acordată.
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Генерал-майор (у резерві), д-р Міхаїл Е. Іонеску
Директор Інституту політичних наук, оборони і військової історії

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО
Це велика честь для Інституту політичних досліджень оборони та військової історії
(ІПДОВІ) у складі Міністерства національної оборони Румунії організувати, спільно з Посольством України в Бухаресті, це престижне наукове засідання, на прохання Міністерства
закордонних справ. Його проведення засвідчило, що завдяки особливому складу учасників,
як політичних, так і наукових діячів з Румунії та України, був досягнутий ювілейний характер – 20-річчя встановлення дипломатичних відносин – маніфестація набула наукового
цінного змісту, відкриваючи більш широкі перспективи для двостороннього співробітництва між двома країнами.
Румунський та український народи є сусідами впродовж багатьох століть, і співпраця між ними має багату традицію, як це вже було зазначено в представлених доповідях.
Румунсько-українське співробітництво існувало у боротьбі проти Османської імперії в середині сімнадцятого століття, а знамениті історичні постаті є частиною спільної спадщини.
Я маю на увазі, наприклад, особистість Петра Могили, сина Сіміона Мовіле, князя Валахії
і Молдавії в першому десятилітті ХVII століття, який також був й хранителем української
духовності.
Через століття, одночасно з появою української держави у контексті Першої світової
війни, між Бухарестом і Києвом були встановлені дипломатичні відносини, а в період зміцнення незалежності України перед Червоною Армією, в 1918-1921 рр. існувала співпраця
і підтримка Румунією молодої української держави, що вартує дослідження. Розпад Радянського Союзу став актом відродження української держави, а Румунія була однією з
перших країн, яка дипломатично визнала нову незалежну сусідню державу.
Дух добросусідських відносин проявляється сьогодні відкрито і має відповідну підтримку, двосторонні відносини дуже важливі не тільки для народів двох країн, а й для регіональної стабільності. Розвиток і покращення геостратегічного потенціалу, економічного
та торговельного, міжлюдського та культурного українсько-румунського співробітництва
на принципах добросусідства, взаємної довіри і поваги інтересів один одного, конструктивізму і взаємовигідного партнерства є важливими факторами для забезпечення і зміцнення
стабільності, безпеки і співробітництва як в регіоні, так і в Європі.
Зіштовхуючись із загальними ризиками і загрозами в розширеному регіоні Чорного моря, Румунія та Україна сприяють прозорому і конструктивному діалогу за багатьма
напрямами, в тому числі в рамках Партнерства заради миру, давні історичні розбіжності
поступово стираються. Як промоутер Європейської політики сусідства та Східного партнерства, румунська держава підтримує інтеграцію України до Європи, вітаючи реальний
прогрес, досягнутий цією країною у політико-адміністративних і правових реформах та
розбудові сучасної правової держави.
Співпраця є ключовим словом, що визначає двосторонні відносини між двома сусідніми державами. Слід заохочувати роботу Румунсько-української спільної міжурядової
комісії з питань співробітництва у сфері національних меншин, співпрацю по військовій
лінії, особливо в рамках ПЗМ, діяльність румунсько-українського центру транскордонного
співробітництва, а також співпрацю академічних та наукових кіл, в тому числі шляхом обміну студентами і фахівцями в різних сферах, що становлять взаємний інтерес. Важливим
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також є економічне співробітництво між двома країнами, яке має величезний потенціал
для спільних проектів, як в рамках двосторонніх і регіональних відносин, так і в рамках
багатосторонніх відносин. У цьому контексті, Румунсько-Українська Торгово-промислова
палата робить внесок у сприяння поліпшенню взаємного інформування про зацікавленість
і можливості кожної із сторін та встановлення важливих ділових контактів. Забезпечення
сприятливого клімату для співпраці, безумовно, призведе до відчутних результатів у розвитку відносин між Україною та Румунією в найближчому майбутньому.
На закінчення я хочу висловити впевненість, що сьогоднішня зустріч сприяла кращій
взаємній обізнаності і визначенню найбільш адекватних шляхів та засобів зміцнення співпраці.
Навіть якщо історія була не дуже щедрою з нашими народами, ми, історики та фахівці
в галузі міжнародних відносин, повинні винести уроки з минулого, і будувати мости для
ефективного діалогу з метою забезпечення сприятливого клімату безпеки і співпраці для
обох сторін. Ми не повинні остерігатися наслідків розбіжностей і суперечок, які затьмарили кращі періоди часу співпраці між двома країнами, оскільки маємо набагато більше
точок, що становлять взаємний інтерес. Зрештою повинен переважати прагматизм, а непрості проблеми необхідно вирішувати разом, і не треба зупинятися на шляху реалізації
спільних цілей.
Дякую Вам за участь у цьому престижному заході і за Вашу увагу.
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Культурно-мистецький захід 17 грудня 2011 року
Evenimentul cultural-artistic 17 decembrie 2011

Ансамбль «Зоря» м.Бухарест

Ansamblul ,,Zarea‘‘din Bucureşti

Презентація книги Івана Кідещука (крайній зліва)
Ансамбль «Камертон» м. Хуст
«Клич висот»
Ansamblul ,,Camerton‘‘ din Hust
Prezentarea carţii lui Ivan Chideschuk “Chemarea
inaltimii” Ivan Chideschuk (primul din stânga)

Фінал концерту

Finalul concertului
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Фотоальбом з «Круглого столу»

Зліва направо:
Віорел Котик, Радникпосланник Посольства
України в Румунії,
Резван Теодореску,
академік Юліан Фота,
Радник Президента
Румунії Адріан
Чьорояну, професор
Бухарестського
університету

De la stânga spre
dreapta:
Viorel Kotyk, Ministruconsilier al Ambasadei
Ucrainei în România
Răzvan Teodorescu,
academician Iulian
Fota, Consilier
Prezidenţial Adrian
Cioroianu, profesor,
Universitatea din
Bucureşti

Зліва направо:
Віорел Котик, Радник-посланник
Посольства України в Румунії, Юліан Фота,
Радник Президента Румунії, Міхаїл Іонеску,
Директор Інституту політичних наук,
оборони і військової історії Румунії
De la stânga spre dreapta:
Viorel Kotyk, Ministru-consilier al Ambasadei
Ucrainei în România, Iulian Fota, Consilier
Prezidenţial, Mihail Ionescu, Director
al Institutului pentru Studii Politice
de Apărare şi Istorie Militară a României

Зліва направо:
Насти Маріан Владою, Президент Союзу
двосторонніх торгово-промислових палат
Румунії, Сімона Цуцуяну, доктор політичних
наук, Румунія
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De la stânga spre dreapta:
Nasty Marian Vlădoiu, Рreşedinte al Uniunii
camerelor de comerţ şi industrie bilaterale a
României, Simona Ţuţuianu, doctor în ştiinţe
politice, România

Albumul de fotografii de la “Masa rotundă”
Зліва направо:
Міхаїл Іонеску, Директор Інституту політичних
наук, оборони і військової історії Румунії,
Джорджіан Поп, депутат Парламенту Румунї,
Віорел Котик, Радник-посланник Посольства
України в Румунії

Іван Дубовіч, заступник директора Інституту
екологічної економіки, м. Львів

Ivan Dubovici, vice-director al Institutului de economie
ecologică, Lviv

De la stânga spre dreapta:
Mihail Ionescu, Director al Institutului pentru Studii
Politice de Apărare şi Istorie Militară a României
Georgian Pop, deputat al Parlamentului României,
Viorel Kotyk, Ministru-consilier al Ambasadei
Ucrainei în România
Зліва направо:
Валентина Веселова, директор Центру
європейських студій, Чернівці,
Міхаїл Іонеску, Директор Інституту
політичних наук, оборони і військової
історії Румунії, Сергій Гакман, заст.
Директора Чернівецького центру
підвищення кваліфікації держслужбовців

De la stânga spre dreapta:
Valentina Veselova, directorul Centrului
de studii europene, Cernăuţi,
Mihail Ionescu, Director al Institutului
pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie
Militară a României,
Serhii Hacman, vice-director al Centrului
de recalificare şi perfecţionare a
funcţionarilor de stat, Cernăuţi
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Albumul de fotografii de la “Masa rotundă”
Зліва направо:
Желу Войкан Войкулеску, політичний
діяч, Бухарест Паул Тудор, віцепрезидент Румунсько-Української
торгово-промислової палати,
Бухарест Насті Маріан Владою,
президент Союзу двосторонніх
торгово-промислових палат Румунії
De la stânga spre dreapta:
Gelu Voican Voiculescu, om politic Paul
Tudor, vicepreşedintele Camerei de
comerţ şi industrie româno-ucraineană
Nasty Marian Vlădoiu, preşedinte al
Uniunii camerelor de comerţ
şi industrie bilaterale a României

Сімона Соаре,
доктор
політичних
наук, Румунія

Делегація науковців
з Чернівців та Львова
у Посольстві України
в Румунії
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Delegaţia savanţilor din
Cernăuţi şi Lviv
la Ambasada Ucrainei
în România

Simona Soare,
doctor
în ştiinţe
politice,
România

Посли України в Румунії у період 1918-1923 років
Ambasadorii Ucrainei în România din perioada 1918-1923

Посли України в Румунії у період 1992-2012 років
Ambasadorii Ucrainei în România din perioada 1992 - 2012
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Фотоальбом з філателістичної виставки
«Від Бухареста до Києва – філателістична подорож»

Поштова марка
«Щедра Україна»
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Marca postala
“Ucraina generoasa”

Albumul de fotografii de la expoziţia filatelică bilaterală
“De la Bucureşti la Kiev, o călătorie filatelică”
Виступ пана Віорела Котика,
Тимчасового Повіреного у справах
України в Румунії.

Discursul d-lui Viorel Kotyk,
Insarcinatul cu afaceri a.i. a Ucrainei
in Romania
Виступ пані Крістіни Попеску,
Генерального директора
Ромфілателія

Discursul d-nei Cristina Popescu,
Director general Romfilateli
Виступ Євгена Зайця, радника
Генерального директора
Державного підприємства
Укрпошта

Discursul d-lui Eugen Zaeţ,
Consilierul Directorului general al
Întreprinderii de stat,, Ucrpoştaţ’’
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КИЇВ 										

Кабінет Міністрів

Золоті ворота
Печерська Лавра
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Lavra Pecerscа

Cabinetul de Miniştri

Porţile de aur

Верховна Рада Укрaїни

Михайлівський монастир

KYIV

Rada Supremă

Mănăstirea Sf. Mihail

BUCUREŞTI 							

БУХАРЕСТ
Palatul Parlamentului

Палац Парламенту

Ateneul Roman

Casa Armatei

Філармонія

Будинок армії

Muzeul national de istorie
Національний музей історії

Biserica Caşân

Церква Кашин
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КИЇВ 										

Кий, Щек, Хорів і Либідь

Kyi, Shcek, Horiv şi Lybid.

KYIV

Пам’ятник княгині Ользі, Св. Апостолу Андрію,
Св. Кирилу і Мефодію
Monumentul cneaghinei Olga, Sf. Apostol Andrei, Sf.
Chiril şi Sf. Metodie

Майдан Незалежності

Piaţa Independenţei
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Пагорби Києва 								

Colinele Kievului

BUCUREŞTI 							

Arcul de Triumf

Тріумфіальна арка

БУХАРЕСТ

Lupoaica

Вовчиця
Palatul Justiţiei

Палац юстиції
Dâmboviţa

Річка Димбовіця
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ЗМІСТ
Теофіл БАУЕР, кандидат філософських
наук, Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Румунії
Вступне слово
Спільне комюніке
Вітальний лист Міністра закордонних
справ України К. Грищенка
Вітальний лист Міністра закордонних
справ Румунії К. Дяконеску

CUPRINS
3

Teofil Bauer, Doctor în filozofie,
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Ucrainei în România
CUVÂNT ÎNAINTE

5
6

Joint Communiqué
Scrisoarea de salut a Ministrului afacerilor
externe al Ucrainei K. Gryshchenko

8

Scrisoarea de salut a Ministrului afacerilor
externe al României C.Diaconescu

Виступи учасників
круглого столу
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Discursul
de la “Masa rotundă”

Віорел КОТИК, кандидат політичних
наук,Тимчасовий Повірений у справах
України в Румунії
Юліан ФОТА, Радник Президента
Румунії, Керівник Департаменту
національної безпеки Адміністрації
Президента
Д-р Богдан АУРЕСКУ, Державний
секретар Міністерства закордонних справ
Румунії
Степан БУЧУТА, депутат Парламенту
Румунії, Голова Союзу Українців Румунії

10

Джорджіан Поп, депутат Палати
Депутатів Парламенту Румунії, Голова
групи дружби Румунія – Україна
Парламенту Румунії
Разван Теодоруску, академік, міністр
культури Румунії (2000–2004)
Д-р Адріан Чорояну, професор,
Міністр закордонних справ Румунії
(2007-2008)
Олександр Добржанський, доктор
історичних наук, професор, декан
факультету історії, політології та
міжнародних відносин Чернівецького
національного університету
ім. Ю.Федьковича
Мирослав Дністрянський, доктор,
професор Львівського національного
університету ім. І.Франка
Валентина Веселова, кандидат
історичних наук, директор Центру
європейських студій Чернівецького
національного університету
ім.Ю.Федьковича

27
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19
25

31
33
37

44
51

Viorel KOTYK, doctor în ştiinţe politice,
Însarcinat cu afaceri a.i. a Ucrainei în
România
Iulian FOTA, Consilier prezidenţial, şeful
Departamentului Securităţii Naţionale din
cadrul Administraţiei Prezidenţiale
Dr. Bogdan AURESCU, Secretar de stat
al Ministerului Afacerilor Externe al
României
Ştefan Buciuta, deputat al Parlamentului
României, Preşedintele Uniunii
Ucrainenilor din România
Georgian Pop, deputat al Camerei
Deputaţilor Preşedintele Grupului
de Prietenie România – Ucraina din
Parlamentul României
Răzvan Teodorescu, academician,
Ministrul culturii al României (2000-2004)
Dr. Adrian Cioroianu, profesor
universitar, Ministrul afacerilor externe al
României (2007-2008)
Olexandr Dobrjanskyi, doctor în
istorie, profesor universitar, decan al
facultăţii de istorie, politologie şi relaţiilor
internaţionale a Universităţii naţionale din
Cernauţi „Iurii Fedicovici”
Miroslav Dnistreanskyi, dr., profesor
de la Universitatea naţională din Lviv „Ivan
Franco
Valentina Veselova, doctor, director
Centrului de studii europene din cadrul
Universităţii naţionale din Cernauţi „Iurie
Fedicovici”

Д-р Петре Оту, Заступник директора
Інституту політичних наук, оборони і
військової історії
Василь Каптару, Керівник Української
редакції Всесвітньої служби Радіо
Румунія
Ігор Зінько, кандидат економічних
наук, доцент, Львівський національний
університет ім. І.Франка
Оксана Онищук, аспірант Львівського
національного університету ім. І.Франка
Сергій Гакман, кандидат історичних
наук, заступник директора Чернівецького
регіонального центру перепідготовки і
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади
Підполковник, д-р Сімона Цуцуяну,
Науковий співробітник Кармен
Рижновяну, Інститут політичних наук,
оборони і військової історії
Д-р Сімона Р. СОаре, Інститут
політичних наук, оборони і військової
історії
Дубовіч І. А., канд. геогр. наук,
спеціаліст з міжнародного права,
доцент кафедри екологічної економіки,
заступник директора Інституту
екологічної економіки Національного
лісотехнічного університету України,
м. Львів
Євген Заєць, Радник Генерального
директора Державного підприємства
Укрпошта
Крістіна Попеску, Генеральний
директор «Ромфілателія»
Генерал-майор (у резерві), д-р Міхаїл
Е. Іонеску, Директор Інституту
політичних наук, оборони і військової
історії
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Ihor Zinico, doctor, docent Universitatea
naţională din Lviv „Ivan Franco”

88

Oxana Onyşciuc, aspirant, Universitatea
naţională din Lviv „Ivan Franco”
Serhii Hacman, doctor în istorie, vicedirector Centrului regional de recalificare şi
prefecţionare funcţionarilor de stat
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Cristina Popescu, Director General
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Vasile Captaru, Şeful Secţiei Ucrainene,
Radio România Internaţional
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