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PRACTICA ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA
DELIMITAREA ŞI DEMARCAREA
FRONTIERELOR TERESTRE
ŞI A SPAŢIILOR MARITIME

Fiecare dintre frontierele României are caracteristici aparte, iar
reglementările aplicabile au particularităţi proprii. Prezenta contribuţie
realizează o trecere în revistă non-exhaustivă a celor mai importante
documente multilaterale şi bilaterale care sunt relevante pentru această
materie, în relaţia cu fiecare dintre vecinii României.

a) Republica Bulgaria
Frontiera româno-bulgară pe Dunăre a fost stabilită în conformitate cu

prevederile Convenţiei privind delimitarea fruntariei fluviale pe Dunăre,
semnată la Sofia, la 14 ianuarie 1908 şi intrată în vigoare la data de 27
martie 1908 – cel mai vechi document aflat încă în vigoare referitor la
frontierele actuale ale României.

Convenţia stabilea că frontiera urmează mediana fluviului (mijlocul
fluviului, la apele mici, când acestea curg într-o singură albie şi mijlocul
braţului care conţine talvegul fluviului - linia care uneşte punctele cu cele
mai mari adâncimi - când acesta este despărţit prin insule în două sau mai
multe braţe – art. 1 alin 1). Textul furniza de asemenea o definiţie a talvegului,
care corespunde liniei unind în mod neîntrerupt adâncimile cele mai mici.
Convenţia stipula în continuare normele aplicabile în cazul în care o insulă
aparţinând unui stat s-ar alipi de o insulă a celuilalt stat, ca şi în cazul
unificării unor insule. De asemenea, documentul prevedea constituirea unei
Comisii mixte, care la fiecare 10 ani trebuie să constate modificările
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intervenite în albia fluviului, să corecteze traseul frontierei în funcţie de
aceste modificări şi să constate schimbarea apartenenţei statale a unor insule,
ca urmare a modificării traseului frontierei şi, în consecinţă, să stabilească
apartenenţa insulelor nou apărute. Traseul actual al frontierei a fost stabilit
în anul 1909, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei menţionate.

Convenţia a fost modificată în mod implicit în ceea ce priveşte
principiul de stabilire al frontierei prin Tratatul semnat la Neuilly-sur-Seine,
la 27 noiembrie 1919, între Bulgaria şi Puterile Aliate şi Asociate. Acest
din urmă document multilateral prevede că frontiera româno-bulgară
urmează şenalul navigabil principal al Dunării.

În ceea ce priveşte frontiera terestră româno-bulgară aceasta a fost
stabilită pe baza unui tratat româno-bulgar semnat la Craiova, la 7 septembrie
1940. Un Protocol anexat tratatului stabileşte frontiera de uscat dintre cele
două state, care începe cu un punct situat imediat în aval de Silistra şi se
întinde până la ţărmul Mării Negre, la aproximativ 8 kilometri sud de
Mangalia. Linia frontierei este stabilită prin referire la localităţile care sunt
lăsate sub suveranitatea unuia sau celuilalt dintre cele două state. Ulterior,
s-au încheiat mai multe documente privind descrierea traseului frontierei,
precum şi hărţi ale frontierei de uscat; aceste documente au fost semnate la
Varna, în 1950. Periodic se realizează verificarea semnelor de frontieră.

La data de 28 august 2006 a fost semnat la Bucureşti un acord între
guvernele celor două ţări privind regimul frontierei comune româno-bulgare,
cooperarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră. Acordul nu se
referă însă la chestiuni care ţin de demarcarea sau verificarea traseului
frontierei, ci doar prevederi referitoare la regimul juridic al frontierei, nefiind
aşadar relevant pentru chestiuni legate de demarcare.

Delimitarea spaţiilor maritime dintre cele două ţări nu este încă
soluţionată, procesul de negocieri la nivel de experţi fiind în curs.

b) Republica Serbia
Conform prevederilor Tratatului dintre principalele puteri aliate şi

asociate şi Polonia, România, Statul Sârbo-Croato-Sloven ţi Statul Ceho-
Slovac referitor la anumite frontiere ale acestor state, semnat la Sčvres, la
10 iunie 1920 a fost fixată linia de frontieră dintre România şi – la acea dată
– Statul Sârbo-Croato-Cloven. Tratatul a stabilit traseul frontierei terestre
până la confluenţa Nerei cu Dunărea, stipulând că în continuare linia de
frontieră urmează cursul Nerei, iar ulterior, până la confluenţa Timocului
cu Dunărea, şenalul principal de navigaţie al Dunării.
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În aplicarea Tratatului de la Sčvres, Regatul României şi Regatul Sârbilor,
Croaţilor şi Slovenilor au încheiat un protocol, semnat la Belgrad la 24 noiembrie
1923 prin care se stabilea că linia de frontieră dintre cele două ţări este cea
definită prin tratatul de la Sčvres, cu unele modificări rezultate din realizarea
unui schimb de teritorii, fiecare parte cedând celeilalte anumite localităţi.
Protocolul dintre Regatul României şi Regatul Sârb, Croat şi Sloven cu privire
la triplex, semnat la Bucureşti la 4 iunie 1927, stabilea punctul de intersecţie
dintre frontierele dintre aceste două ţări şi respectiv dintre ele şi Republica
Ungară. În ceea ce priveşte sectorul frontierei fluviale, un nou document bilat-
eral intitulat Descrierea liniei frontierei pe Dunăre între Regatul României şi
Regatul Iugoslaviei a stabilit în detaliu traseul frontierei, linia de frontieră urmând
să fie şenalul navigabil principal, fie talvegul anumitor braţe secundare;
documentul stabilea de asemenea apartenenţa insulelor.

Printr-o Convenţie din 1957 referitoare la marcarea şi întreţinerea
semnelor de frontieră s-a convenit că, pentru conservarea, întreţinerea şi
reconstituirea frontierei comune aceasta este împărţită în patru sectoare:
două terestre, despărţite de şoseaua Timişoara-Vârşeţ, şi două pe apă – unul
corespunzând râului Nera şi un altul reprezentat de fluviul Dunărea. Prin
articolului 2 al acestui acord s-a stabilit că, pentru menţinerea continuităţii
şi neschimbării liniei de frontieră româno-iugoslavă, cele două părţi
contractante cad de acord că, în acele părţi ale frontierei unde linia de
frontieră urmează cursul de apă, o vor menţine neschimbată aşa cum a fost
stabilită între anii 1920-1923. Această prevedere a fost reluată în convenţiile
încheiate succesiv în această materie, ultima în 2007. Această prevedere
este justificată de faptul că în acest sector cursul Dunării este regularizat şi
nu variază semnificativ.

În vederea realizării sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile
de Fier, au fost încheiate noi înţelegeri privind rectificarea traseului frontierei.
Printr-un document intitulat „Act final privind tratativele asupra realizării
Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier pe fluviul Dunărea”
s-a convenit de principiu realizarea unei noi documentaţii de frontieră. Printr-
un Protocol încheiat de o comisie mixtă româno-iugoslavă la 8 februarie
1975 s-a convenit modul de rectificare a frontierei în zona bazinului deversor
al sistemului hidroenergetic.

c) Republica Ungară
Tratatul de pace dintre puterile aliate şi asociate şi Ungaria, semnat la

Trianon la 4 iunie 1920, stabileşte traseul frontierei dintre România şi
Ungaria, cuprinzând o descriere generală a liniei de frontieră.
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Frontiera a fost marcată pe teren cu borne, în perioada 1922-1925.
Comisia mixtă însărcinată cu realizarea delimitării a încheiat documentele
stabilind traseul frontierei comune denumite „Dispositions générales” şi
respectiv „Description détaillée de la frontičre et registre d’abornement”
acesta din urmă în zece volume, cuprinzând o descriere detaliată a traseului
frontierei. Ulterior celui de-al doilea război mondial, în perioada 1948-1951
s-au desfăşurat alte lucrări vizând verificarea semnelor de frontieră, acestea
fiind concretizate în documente de demarcare separate.

Ulterior, Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii
Populare Ungare au încheiat un Tratat privind regimul frontierei de stat
româno-ungare (Budapesta, 13 iunie 1963). Acesta făcea referire la
documentele în vigoare privind traseul frontierei (Tratatele de Pace de la
Paris din 1947 cu România şi respectiv Ungaria, „Dispositions générales”,
„Description détaillée”, planul, volumele de hărţi etc.).

Tratatul a stabilit principiul conform căruia frontiera urmează pe cursurile
nenavigabile mijlocul şenalului navigabil principal, iar râurile navigabile,
mijlocul şenalului navigabil principal. În acelaşi timp, tratatul a introdus o
excepţie de la acest principiu, în privinţa râului Mureş, respectiv pentru sectorul
regularizat al acestui râu, unde frontiera urma să rămână neschimbată. De
asemenea se prevedea că schimbările apărute ce atrag după sine schimbarea
apartenenţei teritoriale a unor suprafeţe de pământ, a localităţilor, a
construcţiilor de valoare, instalaţiilor nu schimbă traseul frontierei, dacă părţile
nu convin altfel în cadrul lucrărilor de verificare. Periodic au fost realizate
activităţi de verificare a traseului frontierei, în urma cărora au fost adaptate
documentele bilaterale privind demarcarea pentru sectorul de apă.

Cadrul juridic bilateral este completat de un document trilateral privind
semnul de frontieră „Tur”, un semn special care marchează punctul de
întâlnire a frontierelor celor trei ţări, descris prin referire la coordonatele
geografice. Protocolul respectiv a fost semnat de reprezentanţii român,
sovietic şi ungar la Moscova la 30 iulie 1949.

d) Ucraina
Ucraina este un stat succesor al fostei Uniuni a Republicilor Sovietice

Socialiste; astfel, în conformitate cu normele dreptului internaţional privind
dreptul tratatelor, frontiera dintre cele două state este cea care a fost
consacrată prin tratatele aplicabile în relaţiile dintre România şi fosta URSS.

Tratatul de pace dintre România şi Puterile Aliate şi Asociate prevedea
că frontiera româno-sovietică este cea stabilită prin aşa-zisul „Acord româno-
sovietic” din 1940 – de fapt, notele ultimative adresate României de fosta
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URSS. Protocolul referitor la precizarea parcursului liniei frontierei de stat
între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Socialiste
Sovietice, semnat la Moscova la 4 februarie 1948, a stabilit în mod expres
apartenenţa teritorială a unor insule dunărene şi a prevăzut de asemenea că
Insula Şerpilor este încorporată în Uniunea Sovietică (deşi în conformitate
cu prevederile Tratatului de la Paris din 1947 ea rămânea României).

Frontiera terestră şi, parţial, linia de delimitare a spaţiilor maritime
dintre România şi fosta URSS, au fost demarcate în perioada 1948-1949,
fiind întocmite o serie de documente de demarcare. Procesul-verbal cu
descrierea frontierei de stat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
şi Republica Populară Română, demarcată în anii 1948-1949, a inclus, ca
anexe, hărţile frontierei de stat, procesele verbale ale semnelor de frontieră,
catalogul coordonatelor semnelor.

Documentele respective realizau şi o delimitare a spaţiilor maritime dintre
cele două ţări, fără să se precizeze punctul final al liniei de delimitare. Astfel,
procesul verbal privind semnul de frontieră 1439 (ultimul semn de frontieră)
prevedea că frontiera trece pe marginea exterioară a zonei sovietice de frontieră
marină, de 12 mile, lăsând Insula Şerpilor de partea URSS. Sensul exact al
acestei prevederi avea să constituie obiect de dispută între partea română şi
cea sovietică, iar ulterior între partea română şi cea ucraineană, în contextul
negocierilor bilaterale legate de delimitarea spaţiilor maritime în Marea
Neagră. Partea română a susţinut că din textul procesului verbal din 1949,
din schiţele incluse în procesele verbale individuale, precum şi din hărţile din
albumul de hărţi (care prezentau o linie de delimitare mergând de-a lungul
arcului de 12 mile marine de-a lungul lnsulei Şerpilor, până la marginea acestor
hărţi) rezultă că a fost fixată o linie de delimitare care separa nu doar marea
teritorială, ci şi celelalte spaţii maritime ale celor două ţări, şi care se prelungea
până în estul Insulei Şerpilor. Partea sovietică (şi, ulterior, cea ucraineană) au
contestat că ar fi fost stabilită o linie de delimitare prin acordurile româno-
sovietice din 1949, şi că în realitate ar fi fost convenită doar frontiera maritimă.
Această diferenţă de interpretare a fost tranşată de Curtea Internaţională de
Justiţie în contextul procedurilor privind delimitarea spaţiilor maritime dintre
România şi Ucraina în Marea Neagră.

Ulterior activităţilor de demarcare a fost încheiat în 1949 Tratatul între
Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste privind regimul frontierei de stat româno-sovietice,
colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, care prevedea în art.
3 alin (2) că „în sectoarele apelor de frontieră curgătoare, frontiera trece (…),
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astfel: (…) pe râurile navigabile, pe mijlocul şenalului navigabil principal.”, în
art. 3 alin (4) că „insulele aflate în râurile de frontieră sunt atribuite teritorial
uneia sau alteia dintre părţi, în funcţie de poziţia lor faţă de linia frontierei”; iar
în art. 4 alin (1) că „pe râurile navigabile, traseul frontierei se modifică potrivit
cu schimbarea naturală a mijlocului şenalului navigabil principal”.

Ulterior încheierii tratatului s-au desfăşurat noi activităţi de verificare a
traseului frontierei, fiind încheiate noi documente de demarcare, în 1963 şi 1974.

După destrămarea URSS şi dobândirea independenţei de către Ucraina,
la data de 2 iunie 1997 a fost semnat, la Constanţa, Tratatul cu privire la
relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina (Tratatul
politic de bază). Tot cu această ocazie a fost încheiat, prin schimb de scrisori
între miniştrii afacerilor externe ai celor două ţări, Acordul conex Tratatului
politic de bază. Acest ultim document conţine prevederi referitoare la
obligaţia părţilor de a începe negocieri în vederea încheierii unui Tratat
privind regimul frontierei de stat şi a unui Acord pentru delimitarea platoului
continental şi a zonelor economice exclusive ale României şi Ucrainei în
Marea Neagră. Totodată, Acordul conex conţine o serie de principii în funcţie
de care cele două părţi au convenit să realizeze delimitarea.

Astfel, în 1998, a început negocierea, în paralel, a Tratatului privind regimul
frontierei comune şi a Acordului privind delimitarea spaţiilor maritime.

Tratatul privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene,
colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră a fost semnat la
Cernăuţi, la 17 iunie 2003, de către preşedinţii României şi Ucrainei, intrând
în vigoare în urma schimbului instrumentelor de ratificare, realizat la
Mamaia, la data de 27 mai 2004. Tratatul din 2003 descrie frontiera dintre
România şi Ucraina prin referire la documentele dintre România şi fosta
URSS în materie, în special Tratatul româno-sovietic din 1961 privind
regimul frontierei româno-sovietice, precum şi la documentele de demarcare
corespunzătoare, inclusiv hărţile frontierei de stat, procesele verbale ale
semnelor de frontieră cu schiţele crochiu precum şi celelalte documente
privind verificarea traseului frontierei care erau în vigoare la data de 16
iulie 1990, data proclamării independenţei Ucrainei.

În schimb, negocierile bilaterale referitoare la Acordul privind
delimitarea platoului continental şi a zonelor economice exclusive ale
României şi Ucrainei în Marea Neagră, desfăşurate în perioada 1998-2004,
nu au condus la rezultate concrete, textul acestui document nefiind convenit.

În aceste condiţii, faţă de lipsa de progrese în negocierile bilaterale (deşi
au avut loc 24 de runde, completate de 10 alte runde la nivel de experţi), la data
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de 16 septembrie 2004 România a transmis către Curtea Internaţională de Justiţie
de la Haga cererea de iniţiere a procedurilor (Application Instituting Proceed-
ings) în vederea soluţionării problematicii delimitării platoului continental şi a
zonelor economice exclusive ale României şi Ucrainei în Marea Neagră.

Curtea a pronunţat hotărârea sa la data de 3 februarie 2009. Instanţa
internaţională a aplicat metodologia utilizată în mod obişnuit în cazuri
referitoare la delimitarea maritimă (echidistanţă/circumstanţe relevante)
trasând o linie provizorie echidistantă în raport cu ţărmurile celor două ţări
(fără a se lua în considerare Insula Şerpilor) şi evaluând ulterior dacă există
circumstanţe speciale care să justifice ajustarea acestei linii provizorii (Curtea
a apreciat că nu există niciuna). Linia de delimitare a platoului continental
şi a zonelor economice exclusive ale României şi Ucrainei stabilită de Curte
a lăsat aproximativ 79% din zona în dispută dintre cele două ţări României.

e) Republica Moldova
Ca şi Ucraina, Republica Moldova este un stat succesor al fostei URSS,

situaţia frontierei dintre România şi fosta URSS fiind din acest punct de
vedere similară celei a frontierei dintre România şi Ucraina. Frontiera dintre
cele două state a fost consacrată prin tratatele încheiate de România cu
fosta URSS – menţionate mai sus, cu referire la Ucraina – iar, în conformitate
cu normele relevante ale dreptului internaţional, prevederile privind frontiera
din aceste tratate sunt aplicabile în relaţiile dintre România şi Republica
Moldova, având în vedere caracterul obiectiv al frontierelor. Frontiera este
deci stabilită în conformitate cu Tratatul româno-sovietic din 1961 şi cu
celelalte documente la care face acesta referire.

Ulterior destrămării fostei URSS, au fost iniţiate tratative privind
încheierea unui tratat referitor la regimul juridic al frontierei comune. Partea
română a transmis, în luna martie 2003, un proiect de Tratat între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul frontierei de
stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră. În urma
negocierilor bilaterale s-a reuşit convenirea textului Tratatului, care a fost
semnat la 8 noiembrie 2010, la Bucureşti.

Tratatul indică documentele relevante prin care a fost stabilit anterior
traseul frontierei dintre cele două state (Tratatul româno-sovietic privind
regimul frontierei de stat din 1961, Protocolul privind traseul frontierei în
sectorul nodului hidrotehnic Stânca – Costeşti, documentele de demarcare
adoptate de Comisia mixtă şi Comisia specială mixtă româno-sovietică,
documentele de demarcare, anexele şi completările la acestea care pot fi
încheiate pe perioada de valabilitate a Tratatului).
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Se prevede că punctele de întâlnire a frontierelor de stat ale României,
Republicii Moldova şi Ucrainei vor fi stabilite printr-un acord trilateral separat.

Sunt indicate principiile privind stabilirea frontierei pe sectoarele apelor
de frontieră curgătoare (pe sectoarele navigabile, pe mijlocul şenalului
navigabil principal; pe sectoarele nenavigabile, pe mijlocul pânzei de apă a
râului sau a braţului său principal). Se stipulează că, începând cu anul următor
anului intrării în vigoare a Tratatului, se va efectua verificarea în comun a
traseului frontierei de stat, care se va finaliza cu întocmirea unor noi
documente de demarcare, care vor înlocui ultimele documente de demarcare
în vigoare, dintre care ultimele datează din anul 1974.


