


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Procesul de reglementare a conflictului transnistrean, derulat în luna ianuarie 2019, poate 

fi descris prin menținerea dialogului părților cu partenerii internaționali și continuarea 

negocierilor între părți – în cadrul reuniunilor experților de profil și la nivelul Comisiei Unificate 

de Control. La începutul lunii Biroul politici de reintegrare a efectuat o vizită de lucru în 

localitatea Varnița. În cadrul procesului de negocieri s-a convenit asupra asigurării până la data 

de 31 martie 2020 a unei proceduri simplificate de traversare a liniei administrative pentru 

agenții economici și centrele poștale ce deservesc locuitorii din raionul Dubăsari și a intrat în 

vigoare modificările la legea ce reglementează înmatricularea autovehiculelor cu numere neutre. 

 Pe parcursul lunii, Biroul politici de reintegrare a purtat discuții cu reprezentanții OSCE, 

iar partea transnistreană a efectuat o vizită de lucru în Moscova și a purtat discuții cu OSCE. 

 În luna ianuarie 2019, Președintele în exercițiu al OSCE, Miroslav Lajcak, a întreprins o 

vizită de lucru la Chișinău și Tiraspol. La sfârșitul lunii, la Moscova a avut loc ceremonia de 

deschidere a Reprezentanței regiunii transnistrene în Federația Rusă. 

 Pe parcursul lunii a avut loc o ședință de lucru a experților din domeniul fitosanitar și 

veterinar, iar în cadrul grupurilor de lucru (experți) nu au avut loc reuniuni. În cadrul CUC au 

avut loc patru reuniuni. Întrevederi în formatul „5+2” și „1+1” nu au avut loc. 

 

 Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii ianuarie 2019 arată astfel: 

 

 03.01.2019 – În localitatea Varnița a fost organizată o ședință de lucru sub egida Biroului 

politici de reintegrare, cu participarea reprezentanților autorităților administrației publice locale 

din satul Varnița și a locuitorilor satului.
1
 

 04.01.2019 – Au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 170/2018 cu privire la 

înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative.
2
 (Anexă) 

 10.01.2019 –  La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
3
 

 10.01.2019 – În cadrul reuniunii a Consiliului Permanent al OSCE, autoritățile de la 

Chișinău au solicitat în continuare angajarea constantă a OSCE asupra soluționării politice a 

conflictului transnistrean prin acordarea unui statut special Transnistriei în cadrul R. Moldova, 

retragerii trupelor și munițiilor Federației Ruse din stânga Nistrului și asupra transformării 

misiunii de pacificare existentă într-una civilă.
4
 

 14.01.2019 – În cadrul procesului de negocieri s-a convenit asupra posibilității asigurării 

până la data de 31 martie 2020 a unei proceduri simplificate de traversare a liniei administrative 

pentru agenții economici și centrele poștale ce deservesc locuitorii din raionul Dubăsari.
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 14.01.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, a avut o întrunire 

cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy. În cadrul întrevederii negociatorul șef a 

menționat că Transnistria intenționează să facă tot posibilul pentru ca grupurile de lucru (experți) 
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și specialiștii tehnici să-și continue activitatea sistematică cu privire la implementarea acordurilor 

cu R. Moldova.
6,
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 15.01.2019 – Autoritățile transnistrene și agenţia rusă Rossotrudnicestvo au stabilit un 

plan de cooperare pentru anul 2019.
8,
 
9
 

 15.01.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, s-a întâlnit cu șeful 

misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch.
10

 

 16.01.2019 – Șeful Biroului politici de reintegrare, Marian Gherman, a avut o întrevedere 

cu șeful Misiunii OSCE din R. Moldova, Claus Neukirch.
11

 

 17.01.2019 –  La Bender/Tighina a vut loc reuniunea CUC.
12

 

 18.01.2019 – Prim-ministrul R. Moldova, Pavel Filip a avut o întrevedere cu președintele 

în exercițiu al OSCE, Miroslav Lajcak. Președintele în exercițiu al OSCE, Miroslav Lajcak, a 

spus că progresele vizibile ale autorităților în consolidarea încrederii dintre cele două maluri ale 

Nistrului sunt recunoscute și apreciate de comunitatea internațională.
13

 

 18.01.2019 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu 

domnul Miroslav Lajcak, Președinte în exercițiu al OSCE, Ministru al Afacerilor Externe și 

Europene al Slovaciei. În timpul discuției, o atenție deosebită a fost acordată subiectului 

reglementării transnistrene. În context, președintele R. Moldova, Igor Dodon a atras atenția 

Președintelui în exercițiu al OSCE asupra progreselor substanțiale înregistrate în ultimii ani în 

cadrul programului de implementare a măsurilor de consolidare a încrederii între cele două 

maluri ale Nistrului.
14,
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 18.01.2019 – Președintele în exercițiu al OSCE, Miroslav Lajcak, a întreprins o vizită de 

lucru la Tiraspol, unde a avut o întrunire cu administrația transnistreană.
16,
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 21.01.2019 – Prim-ministrul R. Moldova, Pavel Filip a avut o întrevedere cu Președintele 

Adunării Parlamentare a OSCE, George Tsereteli. Conflictul transnistrean și măsurile de 

consolidare a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului au constituit principalele teme de 

discuție.
18

 

 21.01.2019 – La Moscova, negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev s-a 

întâlnit cu reprezentantul special al Federației Ruse în procesul de negocieri, Sergey Gubarev. În 

cadrul reuniunii, părțile au făcut schimb de opinii asupra stării actuale a procesului de negociere 

dintre Chișinău și Tiraspol, punând accent pe perspectivele dezvoltării dialogului în 2019.
19

 

 22.01.2019 – La Moscova a avut loc ceremonia de deschidere a Reprezentanței regiunii 

transnistrene în Federația Rusă. Reprezentanța se va ocupa, conform statutului, de „stabilirea 

relațiilor socio-culturale şi socio-economice; de menținerea contactelor directe cu Moscova, de 

interacțiunea cu organizațiile obşteşti; de menţinerea și dezvoltarea culturii popoarelor 

Transnistriei și de integrarea acestora în culturile rusă și mondială; de crearea unor publicații și 

organizarea expozițiilor”.
20,

 
21

 

 23.01.2019 – În cadrul vizitei de lucru la Moscova, liderul de la Tiraspol, Vadim 

Krasnoselskiy, a avut o întrevedere cu vicepremierul Federației Ruse, Reprezentantul Special al 

Președintelui Federației Ruse pentru Relații comercial-economice cu Republica Moldova, 

Dmitriy Kozak. În cadrul conversației de lucru, a fost acordată o atenție situației din procesul de 

negociere și anume necesitatea stabilirii cooperării interbancare.
22,

 
23

 

 24.01.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
24

 

 25.01.2019 –  La Tiraspol a avut loc ședința de lucru a experților din domeniul fitosanitar 

și veterinar.
25,

 
26

 

 30.01.2019 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy, a primit o delegaţie a 

companiei ruse „Gazprom”, condusă de vicepreşedintele comitetului de conducere, Valeriy 

Golubev.
27,

 
28

 

 31.01.2019 – Șeful Biroului politici de reintegrare, Marian Gherman a avut o întrevedere 

cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. Dialogul s-a concentrat pe 
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http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/v-rabochem-kabinete-glavi-pridnestrovskogo-gosudarstva-proshla-vstrecha-s-delegatsiey-pao-gazprom-.html
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/v-rabochem-kabinete-glavi-pridnestrovskogo-gosudarstva-proshla-vstrecha-s-delegatsiey-pao-gazprom-.html
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http://www.lact.ro/2019/01/31/infotag-md-liderul-de-la-tiraspol-indeamna-gazprom-sa-ia-deciziile-tinand-cont-de-interesele-transnistriei/


aspecte referitoare la procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană și pe necesitatea 

asigurării unei dinamici continue a interacțiunii în cadrul tuturor platformelor de negocieri 

existente, cu implementarea integrală a angajamentelor asumate și identificarea unor soluții 

viabile la cele mai actuale probleme cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale 

Nistrului.
29

 

 31.01.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. Subiectul ședinței au fost 

incidentele din Zona de Securitate, în special în raionul cu regim sporit de securitate.
30

 

 31.01.2019 – În cadrul întrevederii cu șefii misiunilor diplomatice ale Federaţiei Ruse, 

Ucrainei, Slovaciei, Misiunii OSCE în R. Moldova, Statelor Unite ale Americii şi Uniunii 

Europene, care sunt mediatori şi observatori în procesul de reglementare transnistreană, 

secretarul de stat al MAEIE, Tatiana Molcean a expus poziția autorităților Republicii Moldova 

privind deschiderea recentă a unei „reprezentanţe oficiale a Transnistriei la Moscova”.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
29 Guvernul R. Moldova, Întrevederea cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch, 31.01.2019, 

https://gov.md/ro/content/intrevederea-cu-seful-misiunii-osce-republica-moldova-claus-neukirch (03.06.2020) 
30 Guvernul R. Moldova, Noi tensiuni în Zona de Securitate, 01.02.2019, https://gov.md/ro/content/noi-tensiuni-

zona-de-securitate (03.06.2020) 
31 MAEIE, Republica Moldova solicită o atitudine tranşantă a mediatorilor și observatorilor vizavi de ultimele 

evoluții în problematica transnistreană, 31.01.2019, https://www.mfa.gov.md/ro/content/republica-moldova-

solicita-o-atitudine-transanta-mediatorilor-si-observatorilor-vizavi-de (03.06.2020) 

https://gov.md/ro/content/intrevederea-cu-seful-misiunii-osce-republica-moldova-claus-neukirch
https://gov.md/ro/content/noi-tensiuni-zona-de-securitate
https://gov.md/ro/content/noi-tensiuni-zona-de-securitate
https://www.mfa.gov.md/ro/content/republica-moldova-solicita-o-atitudine-transanta-mediatorilor-si-observatorilor-vizavi-de
https://www.mfa.gov.md/ro/content/republica-moldova-solicita-o-atitudine-transanta-mediatorilor-si-observatorilor-vizavi-de


Anexă 

 

Republica Moldova 

PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 321 

din 30-11-2018 

pentru modificarea unor acte legislative 

 

Publicat : 04-01-2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5 art. 44 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 Art. I. – Articolul 53 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 la alineatul (21), textul „care au domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga 

Nistrului sau municipiul Bender” se substituie cu textul „care au domiciliul în altă localitate decît 

localitățile din stînga Nistrului, municipiul Bender ori localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, 

Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”; 

 la alineatul (22), textul „agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din 

stînga Nistrului și municipiul Bender” se substituie cu textul „agenților economici din unitățile 

administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, municipiul Bender sau din localitățile Gîsca, 

Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”. 

 

 Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

 1. La articolul 2311, textul „de către o persoană care are domiciliu în altă localitate decît 

localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender” se substituie cu textul „de către o 

persoană care are domiciliul în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului, municipiul 

Bender ori localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”. 

 2. La articolul 438 alineatul (1) litera d), textul „are domiciliu în altă localitate decît 

localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender” se substituie cu textul „are domiciliul în 

altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului, municipiul Bender ori localitățile Gîsca, 

Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni”. 

 

 Art. III. – Articolul I din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport şi modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 

309–320, art. 490) se modifică după cum urmează: 

 la punctul 1, la punctul 2, la punctul 3 subpunctul 1) literele a), b) și c) și subpunctul 2) 

litera a), la punctul 5 și la punctul 7, textul „în unităţile administrativ-teritoriale din stînga 

Nistrului sau municipiul Bender, cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, 

Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari” se substituie cu textul „în 

unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, 

Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în 

municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din 

raionul Căușeni”; 

 la punctul 2, textul „pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stînga Nistrului 

sau municipiul Bender, cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata 

Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari” se substituie cu textul „pe teritoriul 

unităţilor administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, 

Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), al 



municipiului Bender sau al localităților Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din 

raionul Căușeni”. 

 

 Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Procesul de reglementare a conflictului transnistrean, derulat în luna februarie 2019, 

poate fi caracterizat prin continuarea dialogului părților cu partenerii internaționali și purtarea 

negocierilor între părți – în cadrul grupurilor de lucru (experți) și la nivelul Comisiei Unificate de 

Control. Pe parcursul lunii, Biroul politici de reintegrare a participat la atelierul de lucru al 

EUBAM și a menținut contactul cu reprezentanții OSCE. Partea transnistreană a purtat discuții 

cu mediatorii și observatorii din procesul de negociere în formatul „5+2” și ONU, în special cu 

expertul principal al ONU pentru drepturile omului în Transnistria, Thomas Hammarberg, care a 

efectuat o vizită de lucru la Tiraspol. 

 În decursul lunii, președintele Republicii Moldova, I. Dodon, a participat la Conferința 

Internațională de Securitate de la München, în cadrul căreia a prezentat „Pachetul comprehensiv 

pentru R. Moldova”. 

 Pe parcursul lunii au avut loc ședința grupului de lucru (experți) pentru probleme vamale 

și ședința grupului de lucru (experți) pentru transport feroviar și comunicații. În cadrul CUC au 

avut loc patru reuniuni. Întrevederi în formatul „5+2” și „1+1” nu au avut loc. 

  

 Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii februarie 2019 arată astfel: 

 

 04.02.2019 - Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, a avut o întrevedere 

cu o delegație a Organizației Națiunilor Unite, condusă de expertul principal al ONU pentru 

drepturile omului în Transnistria, Thomas Hammarberg. Expertul ONU a pregătit un raport cu 

privire la situația drepturilor omului din regiune.  Părțile au convenit să mențină contactele de 

lucru pe întregul spectru de probleme de actualitate.
1, 2

 

 05.02.2019 - Reprezentantul Biroului politici de reintegrare a participat la atelierul de 

lucru, organizat de Misiunea EUBAM, destinat familiarizării experţilor misiunii cu aspectele 

procesului de reglementare transnistreană.
3
 

 06.02.2019 - Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, a prezentat  poziția 

părții transnistrene referitor la o gamă largă de probleme de actualitate legate de procesul de 

negociere în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții mediatorilor și observatorilor în procesul de 

negociere în formatul „5+2”.
4,
 
5
 

 06.02.2019 - La Tiraspol, s-a desfășurat reuniunea grupurilor de lucru (experți) pentru 

probleme vamale.
6,
 
7
 

 07.02.2019 - La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. În cadrul reuniunii a fost 

discutată situația din Zona de Securitate.
8
 

                                                                 
1 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya so Starshim ekspertom OON po pravam 

cheloveka v Pridnestrov'ye Tomasom Khammarbergom, 04.02.2019, http://mfa-pmr.org/ru/yDv (04.06.2020) 
2 United Nations Moldova, The UN Human Rights Senior Expert, Thomas Hammarberg presents his follow-up 

report on human rights in the Transnistrian region on 5 February 2019, 05.02.2019, 

https://moldova.un.org/en/14666-un-human-rights-senior-expert-thomas-hammarberg-presents-his-follow-report-

human-rights (04.06.2020) 
3 Guvernul R. Moldova, „Dinamica procesului de negocieri”– printre subiectele atelierului de lucru organizat sub 

egida EUBAM, 06.02.2019, https://gov.md/ro/content/dinamica-procesului-de-negocieri-printre-subiectele-

atelierului-de-lucru-organizat-sub-egida (04.06.2020) 
4 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev prinyal delegatsiyu predstaviteley posrednikov i 

nablyudateley v peregovornom protsesse v formate «Postoyannogo soveshchaniya…», 06.02.2019, http://mfa-

pmr.org/ru/xzt (04.06.2020) 
5 Infotag, MAE al Transnistriei a desfăşurat La Tiraspol O întâlnire cu reprezentanţii mediatorilor și 

observatorilor, 07.02.2019, http://www.infotag.md/rebelion-ro/272175/ (04.06.2020) 
6 Guvernul R. Moldova, La Tiraspol s-a desfăşurat ședința grupurilor de lucru pentru probleme vamale, 

06.02.2019, https://gov.md/ro/content/la-tiraspol-s-desfasurat-sedinta-grupurilor-de-lucru-pentru-probleme-vamale 

(04.06.2020) 
7 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V Tiraspole vstretilis' predstaviteli tamozhennykh organov Pridnestrov'ya i 

Moldovy, 06.02.2019, http://mfa-pmr.org/ru/mKx (04.06.2020) 
8 LACT, Sfidările continuă în Zona de Securitate, 08.02.2019, http://www.lact.ro/2019/02/08/gov-md-sfidarile-

continua-in-zona-de-securitate/ (04.06.2020) 

http://mfa-pmr.org/ru/yDv
https://moldova.un.org/en/14666-un-human-rights-senior-expert-thomas-hammarberg-presents-his-follow-report-human-rights
https://moldova.un.org/en/14666-un-human-rights-senior-expert-thomas-hammarberg-presents-his-follow-report-human-rights
https://gov.md/ro/content/dinamica-procesului-de-negocieri-printre-subiectele-atelierului-de-lucru-organizat-sub-egida
https://gov.md/ro/content/dinamica-procesului-de-negocieri-printre-subiectele-atelierului-de-lucru-organizat-sub-egida
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http://mfa-pmr.org/ru/xzt
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http://mfa-pmr.org/ru/mKx
http://www.lact.ro/2019/02/08/gov-md-sfidarile-continua-in-zona-de-securitate/
http://www.lact.ro/2019/02/08/gov-md-sfidarile-continua-in-zona-de-securitate/


 08.02.2019 - La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru transport 

feroviar și comunicații, cu participarea reprezentanților din cadrul formatului de negocieri „5+2”. 

Lucrările ședinței au fost dedicate abordării problemelor existente în domeniul comunicațiilor 

feroviare, în special în partea ce ține de circulația trenurilor marfare și de pasageri, tarifele 

aplicate pentru utilizarea unor tronsoane de cale ferată și importul unor categorii de bunuri în 

condițiile organizării controlului în comun la punctele de trecere amplasate pe segmentul central 

al frontierei de stat moldo-ucrainene.
9,
 
10

 

 13.02.2019 - Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Katerina 

Zelenko, a declarat că regiunea transnistreană este parte integrantă a Republicii Moldova, prin 

urmare este imposibilă deschiderea unei misiuni diplomatice a regiunii în capitala Ucrainei.
11

 

 14.02.2019 - La Bender/Tighina s-a desfășurat ședința CUC.
12

 

 15.02.2019 - Președintele Republicii Moldova, I. Dodon, a prezentat în cadrul Conferinței 

Internaționale de Securitate de la München, „Pachetul comprehensiv pentru R. Moldova”.
13

 

 21.02.2019 - La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. Delegația Republicii Moldova a 

prezentat un șir de cazuri de încălcare a regimului Zonei de Securitate de către structurile 

transnistrene.
14

 

 27.02.2019 - Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, a avut o întrunire cu 

șeful adjunct al Ambasadei SUA în R. Moldova, Martin McDowell. În cadrul ședinței, 

interlocutorii au discutat despre situația actuală din procesul de negociere, în special, 

perspectivele de depășire a pauzei în dialog în contextul alegerilor parlamentare din R. 

Moldova.
15,

 
16

 

 28.02.2019 - La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
17

 

 28.02.2019 - Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, a avut o întrunire cu 

șeful misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch.
18

 

 

 

 

 
 

                                                                 
9 Guvernul R. Moldova, Despre ședința grupurilor de lucru pentru transport feroviar și comunicații, 11.02.2019, 

https://gov.md/ro/content/despre-sedinta-grupurilor-de-lucru-pentru-transport-feroviar-si-comunicatii (04.06.2020) 
10 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche profil'nykh spetsialistov po zheleznodorozhnomu transportu, 

08.02.2019, http://mfa-pmr.org/ru/Ljd (04.06.2020) 
11 Ukrinform, Ukraine won’t open embassy of Transnistria, 13.02.2019, https://www.ukrinform.net/rubric-

polytics/2639818-ukraine-wont-open-embassy-of-transnistria.html (04.06.2020) 
12 Guvernul R. Moldova, Tiraspolul refuză să elimine posturile „grănicerești” din Zona de Securitate, 15.02.2019, 

https://gov.md/ro/content/tiraspolul-refuza-sa-elimine-posturile-graniceresti-din-zona-de-securitate (04.06.2020) 
13 Președinția R. Moldova, Președintele Republicii Moldova a prezentat “Pachetul comprehensiv pentru Moldova” 

partenerilor externi, 15.02.2019, http://presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-republicii-moldova-

participa-la-conferinta-internationala-de-securitate-de-la-mnchen (04.06.2020) 
14 Guvernul R. Moldova, Delegația Republicii Moldova a respins Raportul incomplet al Comandamentului Militar 

Întrunit, 22.02.2019, https://gov.md/ro/content/delegatia-republicii-moldova-respins-raportul-incomplet-al-

comandamentului-militar-intrunit (04.06.2020) 
15 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s zamestitelem Posla SSHA Martinom 

Makdauellom, 27.02.2019, http://mfa-pmr.org/ru/hLb (04.06.2020) 
16 LACT, Ce au discutat, la Tiraspol, reprezentanții Transnistriei și SUA?, 28.02.2019, 

http://www.lact.ro/2019/02/28/noi-md-ce-au-discutat-la-tiraspol-reprezentantii-transnistriei-si-sua/ (04.06.2020) 
17 Guvernul R. Moldova, Acțiunile provocatoare ale Tiraspolului semnalate la Comisia Unificată de Control, 

01.03.2019, https://gov.md/ro/content/actiunile-provocatoare-ale-tiraspolului-semnalate-la-comisia-unificata-de-

control (04.06.2020) 
18 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev provel vstrechu s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 

Noykirkhom, 28.02.2019, http://mfa-pmr.org/ru/Lzy (04.06.2020) 
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 Procesul de reglementare a conflictului transnistrean, derulat în luna martie 2019, poate fi 

caracterizat prin menținerea dialogului părților cu partenerii internaționali și purtarea 

negocierilor între părți – în cadrul grupurilor de lucru (experți) și la nivelul Comisiei Unificate de 

Control. Luna a început cu comemorarea tuturor eroilor care au participat la acțiunile de luptă în 

faza militară a conflictului din 1992. Pe parcursul lunii, Biroul politici de reintegrare a efectuat o 

vizită de lucru în raionul Dubăsari și a menținut contactul cu reprezentanții OSCE. Partea 

transnistreană, la rândul său, a avut  o vizită de lucru în Federația Rusă și a purtat discuții cu 

reprezentanții OSCE, Ambasadorul Lituaniei în R. Moldova și Ambasadorul SUA în R. 

Moldova, iar șeful reprezentanței Transnistriei la Moscova, Leonid Manakov, a ținut un discurs 

în cadrul sesiunii a 40-a a Consiliului pentru Drepturile Omului a Organizației Națiunilor Unite. 

 În decursul lunii, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Federației 

Ruse, Maria Zaharova și Adjunctul Reprezentantului Permanent al Slovaciei la OSCE, Katarina 

Zakova, și-au exprimat pozițiile față de procesul de negocieri. La sfârșitul lunii, la Tiraspol a fost 

discutată posibilitatea realizării unor proiecte comune în domeniul economic în cadrul 

întrevederii conducerii Camerei de Comerț şi Industrie (CCI) Franța - R. Moldova cu 

reprezentanții CCI a regiunii transnistrene. 

 Pe parcursul lunii au avut loc o ședință a grupului de lucru (experți) pentru probleme 

vamale; o ședință a grupurilor de lucru (experți) pentru drepturile omului; o ședință a grupurilor 

de lucru (experți) pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor și o ședință 

comună a grupurilor de lucru (experți) pentru agricultură și ocrotirea mediului. În cadrul CUC au 

avut loc patru reuniuni. Întrevederi în formatul „5+2” și „1+1” nu au avut loc. 

 

 Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii martie 2019 arată astfel: 

 

 01.03.2019 – La Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru probleme 

vamale, cu participarea experților sectoriali de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv a 

specialiștilor din domeniul sănătății și a farmacologiei, precum și a reprezentanților mediatorilor 

și observatorilor în formatul de negocieri „5+2”.
1,
 
2
 

 02.03.2019 –  Biroului politici de reintegrare a adus un omagiu tuturor eroilor care au 

participat la acțiunile de luptă din 1992.
3
 

 07.03.2019 –  La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
4
 

 07.03.2019 –  Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, 

Maria Zaharova a menționat că declarațiile președintelui Idor Dodon despre o „rezolvare rapidă” 

a conflictului transnistrean sunt „rupte de realitate”.
5
 

 12.03.2019 – Partea transnistreană a emis un comentariu prin care îi recomandă 

Președintelui R. Moldova, Igor Dodon, „în măsura dorinţei şi posibilităţilor, să contribuie la 

realizarea deplină a angajamentelor anterioare ale Republicii Moldova în procesul de negocieri 

cu Transnistria”.
6,
 
7
 

                                                                 
1 Guvernul R. Moldova, La Chișinău a avut loc o nouă reuniune a grupurilor de lucru pentru probleme vamale, 
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3 Guvernul R. Moldova, Mesajul Biroului politici de reintegrare în legătură cu consemnarea Zilei Memoriei, 

02.03.2019, https://gov.md/ro/content/mesajul-biroului-politici-de-reintegrare-legatura-cu-consemnarea-zilei-

memoriei (05.06.2020) 
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 13.03.2019 – La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru drepturile 

omului, cu participarea experților sectoriali de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și a 

reprezentanților mediatorilor și observatorilor în formatul de negocieri „5+2”.
8,
 
9
 

 14.03.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic a avut o întrevedere 

cu Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. Oficialii au discutat o serie de 

subiecte curente legate de problematica transnistreană, precum și de necesitatea asigurării unei 

sustenabilități a dialogului în cadrul grupurilor de lucru sectoriale și a formatului de negocieri 

,,1+1” în vederea soluționării problemelor existente.
10

 

 14.03.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. În cadrul ședinței au fost 

discutate incidentele din Zona de Securitate.
11

 

 14.03.2019 – La Moscova, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a avut o întâlnire 

de lucru cu secretarul de stat, ministrul adjunct al afacerilor externe al Rusiei, Grigoriy Karasin. 

Părțile au discutat despre direcțiile concrete de cooperare în domeniul politico-diplomatic, socio-

umanitar și economice, precum și perspectivele de consolidare a contactelor inter-ministeriale.
12, 

13 

 16.03.2019 –  E.S Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova, Kestutis Kudzmana, a 

întreprins o vizită de lucru la Tiraspol, unde s-a întâlnit cu liderul transnistrean, Vadim 

Krasnoselskiy. Diplomatul a menționat că țara sa „acordă o atenție sporită statelor din 

Parteneriatul Estic: acesta este principalul vector al politicii sale externe şi față de procesul de 

negocieri în formatul „5+2”.
14,

 
15

 

 18.03.2019 – La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru 

dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor, cu participarea reprezentanților din 

cadrul formatului de negocieri „5+2”. Întâlnirea a fost dedicată discutării aspectelor legate de 

implementarea prevederilor Deciziei protocolare din 24 aprilie 2018 „Cu privire la participarea 

în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, care nu desfășoară 

activități comerciale”.
16,

 
17
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 18.03.2019 – La Tiraspol a avut loc întrevederea liderului de la Tiraspol, Vadim 

Krasnoselskiy, cu E.S Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Derek Hogan. Tema principală 

a conversației în cadrul întâlnirii dintre Vadim Krasnoselskiy și Derek Hogan a fost perspectivele 

continuării procesului de negociere în format „5 + 2”.
18,

 
19

 

 20.03.2019 – Reprezentanții Biroului politici de reintegrare au efectuat o vizită de lucru 

în raionul Dubăsari, participând la ședința organizată în comun cu Iurie Ușurelu, Secretar general 

de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentantul Oficiului 

Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, conducerea Consiliului Raional Dubăsari, 

reprezentanții autorităților publice locale, dar și agenții economici din platoul Cocieri. Agenda 

ședinței a fost axată pe subiectele care vizează activitatea agenților economici din Corjova, 

Cocieri și Molovata Nouă.
20

 

 21.03.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
21

 

 21.03.2019 – Șeful reprezentanței Transnistriei la Moscova, Leonid Manakov, a ținut un 

discurs în cadrul sesiunii a 40-a a Consiliului pentru Drepturile Omului a Organizației Națiunilor 

Unite cu tema „Statalitatea Transnistriei – garant al respectării drepturilor și libertăților 

omului”.
22

 

 25.03.2019 – La Chișinău a avut loc întrunirea conducătorilor delegațiilor CUC la nivelul 

copreședinților Comisiei din partea Republicii Moldova, Federației Ruse, regiunii transnistrene, 

cu participarea reprezentanților Misiunii OSCE.  În cadrul întrevederii, părțile și-au expus 

prioritățile pentru perioada următoare și soluțiile la problemele evidențiate care ar permite 

deblocarea unor subiecte tergiversate.
23

 

 27.03.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, s-a întâlnit cu șeful 

misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch.
24

 

 28.03.2019 – La Chișinău a avut loc ședința comună a grupurilor de lucru (experți) pentru 

agricultură și ocrotirea mediului, cu participarea reprezentanților mediatorilor și observatorilor în 

formatul de negocieri „5+2”. În cadrul reuniunii au fost abordate prioritar subiecte ce țin de 

mediu, și în special, cele legate de resursele de apă ale râului Nistru.
25,

 
26

 

 28.03.2019 – La Tiraspol, a fost discutată posibilitatea realizării unor proiecte comune în 

domeniul economic în cadrul întrevederii conducerii Camerei de Comerț şi Industrie (CCI) 

Franța - R.Moldova cu reprezentanții CCI a regiunii transnistrene.
27,

 
28
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 29.03.2019 – Adjunctul Reprezentantului Permanent al Slovaciei la OSCE, Katarina 

Zakova, a menționat că negocierile politice privind reglementarea transnistreană vor fi reluate în 

viitorul apropiat.
29
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Procesul de reglementare a conflictului transnistrean, în luna aprilie 2019, poate fi descris 

ca o perioadă caracterizată de contacte ale părților cu partenerii internaționali (UE, OSCE, 

Federația Rusă, SUA), continuitatea dialogului la nivelul grupurilor de lucru (experți) și 

interacțiune regulată la nivelul Comisiei Unificate de Control. Au avut loc 3 ședințe ale 

grupurilor de lucru (experți) și 4 ședințe ale Comisiei Unificate de Control. Reuniuni în formatul 

„5+2” și „1+1” nu au avut loc. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii aprilie 2019 arată astfel: 

 

02.04.2019 – Reprezentantul special al Federației Ruse în procesul de reglementare a 

conflictului transnistrean, Serghei Gubarev a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru 

Reintegrare, Cristina Lesnic
1
 și cu negociatorul-șef al părții transnistrene, Vitaly Ignatiev.

2
 La 

discuții a participat și co-președintele CUC din partea Federației Ruse, Ilya Uvarov. 

02.04.2019 – Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic a avut o întrevedere 

cu William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.
3
  

03.04.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic s-a deplasat în satul 

Varnița, raionul Anenii Noi, împreună cu reprezentantul special al Federației Ruse în procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean, Serghei Gubarev. La reuniunea de lucru au participat 

reprezentanții autorităților publice locale din raionul Anenii Noi și satul Varnița, precum și co-

președinții Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova și Federației Ruse.
4
 

03.04.2019 – Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul activităților pentru de 

reintegrare a țării pentru anul 2019
5
 (Programul în Anexă). 

03.04.2019 – La sediul Misiunii OSCE din Republica Moldova a fost organizată ședința 

grupurilor de lucru (experți) pentru probleme sociale și ajutor umanitar.
6
  

04.04.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic a avut o întrevedere 

cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. Chișinăul a solicitat șefului 

Misiunii OSCE co-participarea la soluționarea problemelor ce țin de populația din satul Varnița.
7
 

04.04.2019 – A avut loc ședința Comisiei Unificate de Control. A fost discutată problema 

demilitarizării Zonei de Securitate.
8,9 
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10.04.2019 – Negociatorul-șef al părții transnistrene, Vitaly Ignatiev, s-a întâlnit la 

Moscova cu Ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației 

Ruse, Serghei Gubarev.
10,11

 

11.04.2019  –  A avut loc ședința Comisiei Unificate de Control. S-a constatat necesitatea 

elaborării unui regulament de activitate a Comandamentului Militar Întrunit și al Statului Major 

al Forțelor de Menținere a Păcii, care ar reglementa cu exactitate acțiunile forțelor pacificatoare 

și modul de reacționare operativă în cazul incidentelor în Zona de Securitate.
12,13

 

12.04.2019 – La Tiraspol a avut o întrevedere între negociatorul-șef al părții transnistrene 

Vitaly Ignatiev și  delegația Rossotrudnichestvo, condusă de Serghei Malenko, șeful Oficiului 

pentru afaceri cu CSI al Agenției Federale. La ședință a participat și șeful reprezentanței 

Rossotrudnichestvo în Republica Moldova, Mihail Davydov.
14

 

12.04.2019 – În orașul Bender/Tighina a avut loc reuniunea grupului de lucru (experți) 

pentru probleme sociale și ajutor umanitar.
15

 

16.04.2019 – Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul afacerilor externe al Slovaciei, 

Miroslav Lajčák, a remarcat că este necesar un dialog constructiv și  măsuri concrete pentru 

menținerea unei dinamici pozitive în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
16

 

16.04.2019 – A avut loc o ședință extinsă a experților din cadrul grupului de lucru pentru 

ocrotirea sănătății din partea Republicii Moldova, cu participarea expertului internațional în 

domeniul farmaceutic, Dr. Michael Morris, contractat de către Misiunea OSCE în Republica 

Moldova.
17

 

16.04.2019 – Reprezentanții executivului transnistrean s-au întâlnit la Moscova cu 

consilierul președintelui Federației Ruse pentru integrarea economică regională, Sergey Glazyev 

și alți experți din domeniul economic și social.
18

 

17.04.2019 – La oficiul Misiunii OSCE din orașul Tiraspol, reprezentanții agențiilor de 

profil medical din regiune au avut o ședință cu expertul din domeniul înregistrării și importului 

de medicamente, Michael Morris.
19
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18.04.2019 – A avut loc ședința Comisiei Unificate de Control, în cadrul căreia a fost 

discutată problema dreptului la libera circulație în Zona de Securitate.
20

 

 18.04.2019 – Liderul transnistrean Vadim Krasnoselskii s-a întâlnit cu Șeful Delegației 

UE în Republica Moldova, Peter Michalko.
21

 

 19.04.2019 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu o 

delegație a congresmenilor americani, condusă de David Price. În cadrul discuțiilor cu privire la 

problema transnistreană, președintele a menționat necesitatea susținerii procesului de 

reglementare a conflictului transnistrean de către reprezentanții SUA şi continuării negocierilor 

în formatul „5+2”.
22

 

 20.04.2019 – Negociatorul-șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a avut o întâlnire cu 

șeful „Oficiului Reprezentantului Oficial al Osetiei de Sud” la Tiraspol, Vitaly Yankovsky.
23

 

24.04.2019 – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o întâlnire cu Şeful Misiunii 

OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. Au fost discutate subiectele de actualitate aflate 

pe agendă după un an de la semnarea Deciziei protocolare cu privire la participarea în traficul 

rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană care nu desfășoară activități 

comerciale.
24

 

24.04.2019 – La Chișinău a avut loc reuniunea  grupurilor de lucru (experți) din domeniul 

serviciilor poștale cu participarea specialiștilor din sfera vamală.
25,26

 

25.04.2019 – Negociatorul-șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a avut o întâlnire cu 

Şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch.
27

 

25.04.2019 – A avut loc ședința Comisiei Unificate de Control. Membrii delegațiilor au 

inspectat posturile de pacificare mixte Nr. 1, 6 și 8, la compartimentul pregătirii acestora pentru 

desfășurarea serviciului în perioada de primăvară – vară.
28
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Anexă 

 
Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului nr. 212/2019 

 

PROGRAMUL 

activităților de reintegrare a ţării pentru anul 2019 

 
Nr. 

crt. Denumirea activităţilor 
Beneficiarii 

alocaţiilor 

Termenul-

limită de 

realizare 

Costul,  

mii lei 
 

 1 2 3 4 5 

1. Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din sistemul educaţional 

1.  Acordarea unui ajutor material unic în sumă 

de 100 mii lei, destinat dotării instituţiilor, 

liceelor teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, 

Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului-

internat din oraşul Bender, gimnaziilor din 

satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei, Culturii 

și Cercetării 

Trimestrul IV 800,0 

 

2.  Reparația acoperișului și a blocurilor sanitare 

ale Gimnaziului „Anatol Codru” din satul 

Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Consiliul raional 

Dubăsari 

Trimestrul IV 400,0 

3.  Reparația sălii de festivități a Liceului 

Teoretic „Vlad Ioviță” din comuna Cocieri, 

raionul Dubăsari 

Consiliul raional 

Dubăsari 

Trimestrul IV 300,0 

4.  Extinderea construcției capitale a șarpantei 

acoperișului Gimnaziului Pîrîta, satul Pîrîta, 

raionul Dubăsari 

Consiliul raional 

Dubăsari 

Trimestrul IV 400,0 

5.  Reparația capitală a sălii de sport a Liceului 

Teoretic „Olimp” din orașul Rezina, raionul 

Rezina 

Consiliul raional 

Rezina 

Trimestrul IV 478,872 

6.  Fortificarea sănătății elevilor prin 

optimizarea condițiilor sanitare în blocul 

alimentar al Gimnaziului „Mihail Sîrghi” din 

satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă 

Primăria 

Cioburciu 

Trimestrul IV 658,407 

7.  Construcția capitală a acoperișului Grădiniței 

de copii „Izvoraș” din satul Copanca, raionul 

Căușeni 

Primăria Copanca Trimestrul IV 500,0 

8.  Renovarea a patru pavilioane de joacă pentru 

copii la Grădinița „Izvoraș” în satul Oxentea, 

raionul Dubăsari 

Primăria Oxentea Trimestrul IV 300,0 

9.  Pavarea porțiunii de teren la Creșa-grădiniță 

„Viorica” din satul Pîrîta, raionul Dubăsari 

Primăria Pîrîta 

 

Trimestrul IV  115,112 

10.  Renovarea fațadei blocului sanitar al 

Grădiniței de copii „Romanița” din satul 

Alcedar, raionul Șoldănești 

Primăria Alcedar Trimestrul IV   250,0 

2. Reparaţia sau dotarea clădirilor instituțiilor de cultură și sport  

11.  Reparația sălii mari a Centrului de cultură și 

tineret „Varnița” din satul Varnița, raionul 

Anenii Noi 

Primăria Varnița Trimestrul IV 1227,237 

12.  Renovarea acoperișului Casei de cultură din 

satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi 

Primăria Gura 

Bîcului 

Trimestrul IV 500,0 

13.  Reparația fațadei Casei de cultură din satul 

Cîrnățeni, raionul Căușeni 

Primăria Cîrnățeni Trimestrul IV 400,0 

14.  Construcția sistemului de încălzire a Primăria Dubăsarii Trimestrul IV 710,0 



 

 

 1 2 3 4 5 

Centrului de cultură și agrement din satul 

Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni 

Vechi 

3. Iluminarea stradală şi reconstrucţia apeductelor 

15.  Modernizarea sistemului de iluminat stradal 

în satul Calfa, raionul Anenii Noi 

Primăria Calfa Trimestrul IV 476,357 

16.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Roșcani, raionul Anenii Noi 

Primăria Roșcani Trimestrul IV 912,0 

17.  Renovarea, modernizarea și extinderea 

rețelei de iluminare stradală în satul 

Hîrbovăț, raionul Anenii Noi 

Primăria Hîrbovăț Trimestrul IV 775,0 

18.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Șerpeni, raionul Anenii Noi 
Primăria Șerpeni Trimestrul IV 694,711 

19.  Restabilirea iluminatului stradal (partea III) 

în satul Plop-Știubei, raionul Căușeni 
Primăria Plop-

Știubei 

Trimestrul IV 400,0 

20.  Extinderea rețelelor de iluminare stradală în 

satul Copanca, raionul Căușeni 
Primăria Copanca Trimestrul IV 150,0 

21.  Extinderea rețelelor de iluminare stradală în 

satul Hagimus, raionul Căușeni 

Primăria Hagimus Trimestrul IV 260,0 

22.  Reparația capitală a sistemului de iluminat 

stradal în satul Ursoaia, raionul Căușeni 

Primăria Ursoaia Trimestrul IV 282,880 

23.  Extinderea rețelelor de iluminare stradală în 

satul Fîrlădeni, raionul Căușeni 

Primăria Fîrlădeni  Trimestrul IV 350,0 

24.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Tănătari, raionul Căușeni 

Primăria Tănătari Trimestrul IV 364,707 

25.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

cadrul proiectului „Dubăsarii Vechi – 

localitate sigură și atractivă”, satul Dubăsarii 

Vechi, raionul Criuleni  

Primăria Dubăsarii 

Vechi 

Trimestrul IV 280,0 

26.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Jevreni, raionul Criuleni 

Primăria Jevreni Trimestrul IV 234,148 

27.  Renovarea și modernizarea sistemului public 

de iluminare stradală în satul Slobozia-

Dușca, raionul Criuleni 

Primăria Slobozia-

Dușca 

Trimestrul IV 260,0 

28.  Funcționarea și exploatarea în condiții de 

siguranță, rentabilitate și eficiență economică 

și energetică a infrastructurii serviciului de 

iluminat public din satele Boșcana și 

Mărdăreuca, raionul Criuleni  

Primăria Boșcana Trimestrul IV 264,9 

29.  Renovarea și restabilirea sistemului de 

iluminat stradal în satul Bălăbănești, raionul 

Criuleni 

Primăria 

Bălăbănești 

Trimestrul IV 281,888 

30.  Construcția sistemului de iluminat stradal în 

satul Răculești, raionul Criuleni 

Primăria Răculești Trimestrul IV 200,0 

31.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Doroțcaia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Doroțcaia 

Trimestrul IV 200,0 

32.  Construcția rețelelor de apă potabilă în 

complex cu rezervorul de apă și fîntîna 

arteziană în satul Ustia, raionul Dubăsari 

Primăria Ustia Trimestrul IV 400,0 

4. Alte activităţi 

33.  Asigurarea cu un sistem autonom de 

electricitate a secției medicale din cadrul 

Penitenciarului nr. 8 din municipiul Bender 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor a 

Ministerului 

Justiției 

Trimestrul IV 273,781 

34.  Instalarea sistemului de termoficare în Ministerul Apărării Trimestrul IV 700,0 
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clădirea Statului Major al Batalionului nr. 1 

independent al forțelor mixte de pacificare din 

satul Cocieri, raionul Dubăsari 

35.  Acordarea suportului financiar pentru 

asigurarea activităţii delegației Republicii 

Moldova în Comisia Unificată de Control 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul IV 200,0 

 TOTAL     15 000,00 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Luna mai 2019 poate fi caracterizată, din punct de vedere al procesului de reglementare a 

conflictului transnistrean, drept o perioadă de continuitate a dialogului cu partenerii 

internaționali. Este de remarcat faptul că Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a 

OSCE din partea Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană Franco Frattini a 

efectuat o vizită de lucru în R. Moldova. Drept consecință, în luna mai au avut loc mai multe 

dialoguri și întâlniri între reprezentanții părților cu șeful Misiunii OSCE în R. Moldova. Biroul 

politici de reintegrare a fost activ implicat în problemele ce țin de instituțiile de învățământ cu 

predare în limba română din regiunea transnistreană. Negociatorii din partea Tiraspolului au 

discutat cu reprezentanți ai ONU. 

 La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință, iar în cadrul Comisiei 

Unificate de Control au avut loc două întruniri. Reuniuni în formatul „5+2” și „1+1” nu au avut 

loc. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii mai 2019 arată astfel: 

 

02.05.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic, a avut o întrevedere 

cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko. Au fost discutate aspecte ce 

ţin de problematica transnistreană.
1
 

11.05.2019 – Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE din partea 

Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană Franco Frattini, a efectuat o vizită de 

lucru în Republica Moldova
2
, fiind însoțit de șeful Misiunii OSCE în Moldova Claus Neukirch, 

ambasadorii Republicii Slovacei și Italiei în Republica Moldova Dušan Dacho și Valeria 

Biagiotti, precum și de diplomați din cadrul OSCE și ai Ministerului Afacerilor Externe și 

Europene al Slovaciei.
3
 

11.05.2019 – Negociatorului-șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev s-a întâlnit cu 

delegația OSCE condusă de Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE, Franco 

Frattini.
4
 

13-15.05.2019 – Guvernul de la Chișinău, reprezentanții mediatorilor și observatorilor în 

procesul de reglementare transnistreană din formatul de negocieri „5+2”
5
 au fost informați că 

administrația de la Tiraspol a anulat decretele tehnice instituite în data de 25 ianuarie 2019
6
, care 

                                                            
1 Guvernul R. Moldova, Problemele curente cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului 

discutate în cadrul întrevederii dintre Viceprim-ministrul Cristina Lesnic cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene la 

Chişinău Peter Michalko, 03.05.2019, https://gov.md/ro/content/problemele-curente-cu-care-se-confrunta-locuitorii-

de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului (24.05.2019) 
2 OSCE, Visiting Moldova, OSCE Chair’s Special Representative Franco Frattini urges Sides to step up efforts to 

maintain positive dynamic in settlement process, 11.05.2019, Chisinau, https://www.osce.org/mission-to-

moldova/419276 (24.05.2019) 
3 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a solicitat implicarea activă a OSCE în soluționarea 

problemelor actuale de pe agendă la întrevederea cu Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE din 

partea Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, 11.05.2019, 

https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-solicitat-implicarea-activa-osce-solutionarea-

problemelor (24.05.2019) 
4 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya so Spetspredstavitelem Deystvuyushchego 

Predsedatelya OBSE Franko Frattini, 11.05.2019, http://mfa-pmr.org/ru/trz (25.05.2019) 
5 OSCE, Head of OSCE Mission to Moldova welcomes commitment by leaderships of both Sides to continue 

constructive dialogue, underpinned by concrete steps, 13.05.2019, https://www.osce.org/mission-to-

moldova/419408 (31.05.2019) 
6 Prezident Pridnestrovskoy Moldavskoy Respubliki, Ob otmene Ukaza Prezidenta Pridnestrovskoy Moldavskoy 

Respubliki ot 25 yanvarya 2019 goda № 18 «Ob opredelenii organov mestnogo samoupravleniya, 

https://gov.md/ro/content/problemele-curente-cu-care-se-confrunta-locuitorii-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului
https://gov.md/ro/content/problemele-curente-cu-care-se-confrunta-locuitorii-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului
https://www.osce.org/mission-to-moldova/419276
https://www.osce.org/mission-to-moldova/419276
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-solicitat-implicarea-activa-osce-solutionarea-problemelor
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-solicitat-implicarea-activa-osce-solutionarea-problemelor
http://mfa-pmr.org/ru/trz
https://www.osce.org/mission-to-moldova/419408
https://www.osce.org/mission-to-moldova/419408


vizau autoritățile publice locale și locuitorii din satul Varnița, raionul Anenii Noi. Negociatorul-

șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev, a menționat că regiunea transnistreană nu renunță la 

satul Varnița.
7
 

13-17.05.2019 – Reprezentanții Biroului politici de reintegrare au efectuat vizite de lucru 

la școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană.
8, 9, 10 

16.05.2019 – Şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch a avut o 

întrevedere cu Viceprim-ministrul Cristina Lesnic. Au fost discutate rezultatele vizitei de lucru în 

Republica Moldova a Reprezentantului Special al Președinției în exercițiu a OSCE din partea 

Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană Franco Frattini.
11

 

16.05.2019 – Negociatorului-șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev s-a întâlnit cu șeful 

Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch. Participanții la reuniune au recunoscut 

necesitatea intensificării activităților grupurilor de lucru (experți) pentru a pregăti deciziile de 

promovare a dialogului.
12

 

16.05.2019 – Liderul de la Tiraspol V. Krasnoselskiy, s-a întâlnit cu parlamentarul rus 

Alexandr Yaroshuk, care reprezintă în Duma de Stat a Federației Ruse alegătorii transnistreni.
13

 

16.05.2019 – Ambasadorul Republicii Moldova în Austria Victor Osipov, în cadrul 

Forumului pentru Cooperare în domeniul Securităţii, desfășurat la Viena, a menționat 

problematica privind staționarea trupelor ruse în stânga Nistrului.
14

 

17.05.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic și reprezentanții 

Biroului politici de reintegrare, au efectuat o vizită de documentare în satul Varnița din raionul 

Anenii Noi. În cadrul vizitei a participat și conducătorul delegației Republicii Moldova în 

Comisia Unificată de Control.
15

 

                                                                                                                                                                                                
osushchestvlyayushchikh svoi funktsii v naselennom punkte, razmeshchennom na territorii, vremenno 

nakhodyashcheysya pod kontrolem Respubliki Moldova», 13.05.2019, http://president.gospmr.org/pravovye-

akty/ukazi/ob-otmene-ukaza-prezidenta-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-25-yanvarya-2019-goda-18-ob-

opredelenii-organov-mestnogo-samoupravleniya-osuschestvlyayuschih-svoi-funktsii-v-naselennom-punkte-

razmeschennom-na-territorii-vremenno-nahodyascheysya-pod-kontrolem-respubliki-moldova-.html (31.05.2019) 
7 Novosti Pridnestrov'ya, Vitaliy Ignatyev: po Konstitutsii Varnitsa yavlyayetsya neotyemlemoy chast'yu 

Pridnestrov'ya, 15.05.2019, https://novostipmr.com/ru/news/19-05-15/vitaliy-ignatev-po-konstitucii-varnica-

yavlyaetsya-neotemlemoy (31.05.2019) 
8 Guvernul R. Moldova, Vizită de lucru la Liceul Teoretic „Evrika” din orașul Râbnița, 13.05.2019, 

https://gov.md/ro/content/vizita-de-lucru-la-liceul-teoretic-evrika-din-orasul-rabnita (24.05.2019) 
9 LACT, Gov.md – Vizitele de lucru la școlile cu predare în limba română din Grigoriopol și Cocieri, 15.05.2019, 

http://www.lact.ro/2019/05/15/gov-md-vizitele-de-lucru-la-scolile-cu-predare-in-limba-romana-din-grigoriopol-si-

cocieri/ (24.05.2019) 
10 Guvernul R. Moldova, Comunicate de presă, 18.05.2019, https://gov.md/ro/advanced-page-type/comunicate-de-

presa (24.05.2019) 
11 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a intervenit către şeful Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Claus Neukirch, cu apelul de a avea o contribuție productivă la rezolvarea problemelor din Zona de 

Securitate, 16.05.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-intervenit-catre-seful-misiunii-

osce-republica-moldova (24.05.2019) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 

Noykirkhom, 16.05.2019, http://mfa-pmr.org/ru/zLr (25.05.2019) 
13 Prezident Pridnestrovskoy Moldavskoy Respubliki, Vadim Krasnosel'skiy vstretilsya s rossiyskim 

parlamentariyem Aleksandrom Yaroshukom, 16.05.2019, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-

krasnoseljskiy-vstretilsya-s-rossiyskim-parlamentariem-aleksandrom-yaroshukom.html (31.05.2019) 
14 LACT, Publika.md – Securitatea Moldovei, discutată la formul FCS din Viena. Trupele ruseşti care staţionează 

ilegal pe teritoriul ţării noastre trebuie retrase, 16.05.2019, http://www.lact.ro/2019/05/16/publika-md-securitatea-

moldovei-discutata-la-formul-fcs-din-viena-trupele-rusesti-care-stationeaza-ilegal-pe-teritoriul-tarii-noastre-trebuie-

retrase/ (30.05.2019) 
15 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul Cristina Lesnic s-a documentat pe teren cu evoluția situației din s. 

Varnița din raionul Anenii Noi, 18.05.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-s-

documentat-pe-teren-cu-evolutia-situatiei-din-s-varnita (24.05.2019) 

http://president.gospmr.org/pravovye-akty/ukazi/ob-otmene-ukaza-prezidenta-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-25-yanvarya-2019-goda-18-ob-opredelenii-organov-mestnogo-samoupravleniya-osuschestvlyayuschih-svoi-funktsii-v-naselennom-punkte-razmeschennom-na-territorii-vremenno-nahodyascheysya-pod-kontrolem-respubliki-moldova-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/ukazi/ob-otmene-ukaza-prezidenta-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-25-yanvarya-2019-goda-18-ob-opredelenii-organov-mestnogo-samoupravleniya-osuschestvlyayuschih-svoi-funktsii-v-naselennom-punkte-razmeschennom-na-territorii-vremenno-nahodyascheysya-pod-kontrolem-respubliki-moldova-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/ukazi/ob-otmene-ukaza-prezidenta-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-25-yanvarya-2019-goda-18-ob-opredelenii-organov-mestnogo-samoupravleniya-osuschestvlyayuschih-svoi-funktsii-v-naselennom-punkte-razmeschennom-na-territorii-vremenno-nahodyascheysya-pod-kontrolem-respubliki-moldova-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/ukazi/ob-otmene-ukaza-prezidenta-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-25-yanvarya-2019-goda-18-ob-opredelenii-organov-mestnogo-samoupravleniya-osuschestvlyayuschih-svoi-funktsii-v-naselennom-punkte-razmeschennom-na-territorii-vremenno-nahodyascheysya-pod-kontrolem-respubliki-moldova-.html
https://novostipmr.com/ru/news/19-05-15/vitaliy-ignatev-po-konstitucii-varnica-yavlyaetsya-neotemlemoy
https://novostipmr.com/ru/news/19-05-15/vitaliy-ignatev-po-konstitucii-varnica-yavlyaetsya-neotemlemoy
https://gov.md/ro/content/vizita-de-lucru-la-liceul-teoretic-evrika-din-orasul-rabnita
http://www.lact.ro/2019/05/15/gov-md-vizitele-de-lucru-la-scolile-cu-predare-in-limba-romana-din-grigoriopol-si-cocieri/
http://www.lact.ro/2019/05/15/gov-md-vizitele-de-lucru-la-scolile-cu-predare-in-limba-romana-din-grigoriopol-si-cocieri/
https://gov.md/ro/advanced-page-type/comunicate-de-presa
https://gov.md/ro/advanced-page-type/comunicate-de-presa
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-intervenit-catre-seful-misiunii-osce-republica-moldova
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-intervenit-catre-seful-misiunii-osce-republica-moldova
http://mfa-pmr.org/ru/zLr
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-vstretilsya-s-rossiyskim-parlamentariem-aleksandrom-yaroshukom.html
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-vstretilsya-s-rossiyskim-parlamentariem-aleksandrom-yaroshukom.html
http://www.lact.ro/2019/05/16/publika-md-securitatea-moldovei-discutata-la-formul-fcs-din-viena-trupele-rusesti-care-stationeaza-ilegal-pe-teritoriul-tarii-noastre-trebuie-retrase/
http://www.lact.ro/2019/05/16/publika-md-securitatea-moldovei-discutata-la-formul-fcs-din-viena-trupele-rusesti-care-stationeaza-ilegal-pe-teritoriul-tarii-noastre-trebuie-retrase/
http://www.lact.ro/2019/05/16/publika-md-securitatea-moldovei-discutata-la-formul-fcs-din-viena-trupele-rusesti-care-stationeaza-ilegal-pe-teritoriul-tarii-noastre-trebuie-retrase/
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-s-documentat-pe-teren-cu-evolutia-situatiei-din-s-varnita
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-s-documentat-pe-teren-cu-evolutia-situatiei-din-s-varnita


17.05.2019 – Adjunctul negociatorului-șef al părții transnistrene Alexandr Stetsyuk s-a 

întâlnit cu Roman Shpak, responsabilul pentru problemele politice din Europa și Asia Centrală 

din cadrul Departamentului ONU pentru probleme politice, probleme privind instaurarea păcii și 

operațiunile de pacificare. La întâlnire a participat, de asemenea, consilierul pentru pace și 

dezvoltare al Oficiului Coordonatorului Rezident al ONU în Republica Moldova John Lewis.
16

 

20.05.2019 – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o nouă întrevedere cu Şeful 

Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. Au fost discutate aspectele ce țin de 

instituțiile de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană.
17

 

22.05.2019 – Negociatorul-șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a avut o întrevedere 

cu șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova Peter Michalko. În cadrul discuției, părțile 

au discutat despre situația actuală a procesului de negocieri dintre Transnistria și Republica 

Moldova.
18

 

23.05.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. Au fost semnalate cazurile de 

încălcare a regimului Zonei de Securitate. Delegația R. Moldova a făcut un demers adresat 

reprezentanților OSCE, Federației Ruse și Ucrainei, prin care se solicită intervenția în sensul 

asigurării liberei circulații în Zona de Securitate.
19

 (Demersul în Anexa Nr. 1). 

28.05.2019 – La sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, a avut loc o reuniune a grupurilor de 

lucru pentru telecomunicații și servicii poștale.
20,21  

29.05.2019 – Guvernul Republicii Moldova a aprobat o serie de acte normative privind 

soluționarea unor probleme ale locuitorilor din raioanele de est ale țării. De asemenea, în cadrul 

ședinței Cabinetului de miniștri au fost aprobate și modificări la Hotărârea Guvernului 

nr.1232/2016, prin care a fost extins până la finele semestrului II al anului 2019 termenul de 

introducere a produselor petroliere prin punctul de trecere a frontierei „Novosaviţcaia-

Cuciurgan”, cu asigurarea posibilității vămuirii acestor produse la postul vamal „Bender 2”.
22

 

(Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1232/2016 în Anexa Nr. 2). 

30.05.2019 – A avut loc ședința CUC. Au fost examinate încălcările constate în Zona de 

Securitate.
23

 

 

 

                                                            
16 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V MID PMR proshla vstrecha s delegatsiyey OON, 17.05.2019, http://mfa-

pmr.org/ru/Tkx (25.05.2019) 
17 LACT, Gov.md – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a reiterat necesitatea implicării directe a Misiunii OSCE în 

procesul de soluționare a celor mai stringente probleme ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, 

21.05.2019, http://www.lact.ro/2019/05/21/gov-md-viceprim-ministrul-cristina-lesnic-a-reiterat-necesitatea-

implicarii-directe-a-misiunii-osce-in-procesul-de-solutionare-a-celor-mai-stringente-probleme-ale-locuitorilor-de-

pe-ambele-maluri-al/ (31.05.2019) 
18 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev provel vstrechu s Glavoy Delegatsii Yevropeyskogo soyuza 

v RM Peterom Mikhalko, 22.05.2019, http://mfa-pmr.org/ru/Pmh (25.05.2019) 
19 Guvernul R. Moldova, Noi abuzuri ale reprezentanților Tiraspolului în discuție la Comisia Unificată de Control, 

24.05.2019, https://gov.md/ro/content/noi-abuzuri-ale-reprezentantilor-tiraspolului-discutie-la-comisia-unificata-de-

control (25.05.2019) 
20 Guvernul R. Moldova, O nouă reuniune a grupurilor de lucru pentru telecomunicații și servicii poștale, 

29.05.2019, https://gov.md/ro/content/o-noua-reuniune-grupurilor-de-lucru-pentru-telecomunicatii-si-servicii-

postale (30.05.2019) 
21 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche ekspertov Pridnestrov'ya i Moldovy po voprosu pochtovogo 

obmena, 28.05.2019, http://mfa-pmr.org/ru/gJL (31.05.2019) 
22 Guvernul R. Moldova, Guvernul a aprobat o serie de acte normative ce vizează locuitorii din raioanele de est ale 

Republicii Moldova, 29.05.2019, https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-o-serie-de-acte-normative-ce-vizeaza-

locuitorii-din-raioanele-de-est-ale (30.05.2019) 
23 Guvernul R. Moldova, Tiraspolul a inițiat noi tensiuni în Zona de Securitate, 31.05.2019, 

https://gov.md/ro/content/tiraspolul-initiat-noi-tensiuni-zona-de-securitate (01.06.2019) 
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Сопредседателю ОКК от Российской Федерации 

г-ну И.В. Уварову 

Сопредседателю ОКК от Приднестровья 

г-ну О.Л. Белякову 

Представителю Украины в ОКК 

г-ну С.М. Живчуку 

Представителю Миссии ОБСЕ в Молдове в ОКК 

г-ну Лайош Каракаш 

     В пресс-центр ОКК 

 

Объединенная Контрольная Комиссия   

Делегаци Республики Молдова 

№ 23-18-708 

От 22 мая 2019 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в связь с очередным фактом нарушения приднестровскими силовыми структурами 

права граждан на свободное передвижение в Зоне Безопасности 

 

Уважаемые сопредседатели, 

представители Украины и Миссии ОБСЕ 

в Объединенной Контрольной Комиссии, 

 

Делегация Республики Молдова вынуждена вновь обратить Ваше внимание на 

проблему, связанную с грубым нарушением представителями приднестровских силовых 

структур права граждан на свободное передвижение.  

Речь идет о сотрудниках Бюро политики по реинтеграции, которые 14 мая с.г. при 

въезде на служебном автомобиле в Приднестровье через погранично-таможенный пост 

гор. Дубоссары были остановлены представителями приднестровских пограничных 

структур и в отношении которых был применен так называемый ограничительный 

временный режим пребывания в регионе для «иностранцев». 

Данные действия вызывают особое возмущение и разумные опасения относительно 

преднамеренного создания очагов конфликтности, ибо они совершены несмотря на то, что 

Молдавская сторона, следуя односторонним неправомерным требованиям 

приднестровской стороны, направила Представителю по политическим вопросам в 

приднестровском урегулировании от Приднестровья уведомление №23-06-2675 от 

13.05.2019 г. о прибытии сотрудников Бюро в левобережные населенные пункты, с 

указанием их фамилии, регистрационных номеров транспортных средств и цели рабочих 

визитов. 

В данном контексте необходимо напомнить, что в отношении представителей 

Приднестровья, как на уровне руководства и различных структур, так и на уровне 

рядовых жителей, независимо от гражданства, никаких ограничений для въезда на правый 

берег не существует. 



Вместе с тем, учитывая острый характер вопроса о свободе передвижения в Зоне 

Безопасности, Делегация Республики Молдова вынуждена еще раз констатировать 

отсутствие соответствующей воли со стороны руководства приднестровских пограничных 

структур к и их урегулированию. Более того, их руководители по-прежнему открыто 

игнорируют решения Объединенной Контрольной Комиссии по этой проблеме, а именно: 

ст.5 Соглашения от 1992 г., п.п. 1, 3, 4.11, 4.15 Протокола №828 от 13 января 2017 г.  

Указанные обстоятельства еще раз свидетельствуют о необходимости поддержать 

инициативу Молдавской делегации по включению в повестку дня ОКК вопроса о 

выполнении упомянутого протокольного решения Комиссии «О свободном передвижении 

в Зоне безопасности». 

Наряду с этим, с целью исключения подобных явлений провокационного характера 

в дальнейшем, призываем приднестровскую делегацию отказаться от подобных 

односторонних действий, идущих в разрез с положениями основополагающих  

документов миротворческой операции и приложить все усилия для ликвидации барьеров 

на пути свободного передвижения граждан, в том числе постоянно проживающих на 

обоих берегах Днестра. 

Одновременно обращаемся к представителям Российской Федерации, Украины и 

Миссии ОБСЕ  в Молдове в Объединенной Контрольной Комиссии с просьбой оказать 

действенную помощь в поиске оптимальных совместных решений проблемы обеспечения 

свободы передвижения в Зоне Безопасности. 

 

Сопредседатель ОКК  

от Республики Молдова     И.С. Солоненко 

         

Члены ОКК:       А.К. Фондос 

        С.И. Головач 

        С.Г. Гуцу 

        Д.К. Русановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa Nr. 2 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

  

Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de 

introducere a produselor petroliere prin frontiera de est 

 ------------------------------------------------------------- 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

În Hotărîrea Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a 

produselor petroliere prin frontiera de est (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 

388-398, art. 1327), textul „pînă la 30 iunie 2019” se substituie cu textul „pînă la 31 decembrie 

2019”.  

Prim-ministru       PAVEL FILIP  

 

Contrasemnează:  

Ministrul economiei și infrastructurii     Chiril Gaburici  

Ministrul finanţelor        Ion Chicu 

 

NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii  

Guvernului nr.1232/2016 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

În cadrul întâlnirii de la Tiraspol din 30 martie 2012 a fost semnată Decizia protocolară „Privind 

principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană". Astfel, a 

fost instituit un mecanism de control vamal comun la stațiile de cale ferată „Râbnița” și „Bender 

2”, care permitea exportul mărfurilor direct prin regiunea transnistreană sub controlul deplin din 

partea Serviciului Vamal al Republicii Moldova.  

Termenul inițial al acestui mecanism a fost stabilit pentru 6 luni, cu posibilitatea de prelungire a 

acestuia cu consimțământul părților, ultimul termen fiind stabilit pînă pe 30 iunie 2019.  

Începând cu luna august 2016, Ucraina a sistat importul produselor petroliere pentru regiunea 

transnistreană prin intermediul căilor ferate, prin punctele de trecere „Slobodca” și „Cuciurgan”. 

Astfel traficul produselor petroliere a fost redirecționat prin punctul de trecere „Ocnița”, ulterior 

fiind transportate la stațiile de cale ferată „Rîbnița” și „Bender 2”.  

Din aceste considerente, de către Biroul politici pentru reintegrare a fost elaborat și Guvernul a 

aprobat Hotărârea de Guvern nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 „Cu privire la unele aspecte de 

introducere a produselor petroliere prin frontiera de est”, care prevedea vămuirea la postul vamal 

„Bender — 2” a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei de stat 

„Novosavițkaia — Cuciurgan” pînă la data de 31 decembrie 2016.  

Astfel a fost soluționată parțial problema introducerii produselor petroliere în regiunea 

transnistreană. La 30 decembrie 2016 pârțile au prelungit termenul de valabilitate a Deciziei 

protocolare „Privind principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea 

transnistreană” până la data de 31 decembrie 2017.  

Ținând cont de faptul că Hotărârea de Guvern nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 era în vigoare până 



la 31 decembrie 2016, termenul a fost modificat prin hotărâre de Guvern până la data de 01 iulie 

2017, iar prin hotărârea nr. 480 din 28 iunie 2017 termenul a fost prelungit până la 31 decembrie 

2017.  

Aceiași procedură a fost desfășurată și pentru anul 2018. A fost prelungit termenul de valabilitate 

al Deciziei protocolare „Privind principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin 

regiunea transnistreană” până la data de 31 decembrie 2018, iar termenul de acțiune a Hotărârii 

de Guvern nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 a fost prelungit prin hotărîrile Guvernului nr. 38 din 

16.01.2018 și nr. 557 din 20.06.2018 pănă la 31 decembrie 2018.  

Ținînd cont de faptul că în perioada respectivă nu a fost introdus controlul în comun la acest post 

vamal, se propune de a prelungi termenul de acțiune a hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 pînă la 

data de 31 decembrie 2019, totodată fiind specificat faptul că procedurile stabilite vor fi sistate în 

cazul în care, la expirarea celor 6 luni, va fi instituit controlul în comun la punctul de trecere a 

frontierei de stat „Novosavițcaia – Cuciurgan”. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu transpune acquis-ul comunității europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede prelungirea termenului de prescripție a hotărârii de guvern cu extinderea 

termenului de acțiune a normei date pentru următoarele 6 luni. Totodată se propune sistarea 

procedurilor stabilite în cazul în care până la expirarea celor 6 luni va fi instituit controlul comun 

în punctele de trecere a frontierei de stat „Novosavițcaia – Cuciurgan”. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea procedurilor propuse nu prevede suportarea resurselor financiare suplimentare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Ca urmare a aprobării proiectului de hotărâre, nu va fi necesară amendarea altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost consultat cu părțile interesate. Obiecții și propuneri asupra proiectului nu au 

parvenit. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

În conținutul proiectului expertizat nu s-au identificat factori de risc care pot genera apariția 

riscurilor de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu transpune legislația Uniunii Europene și nu necesită a fi avizat de Centrul de 

Armonizare a Legislației. 

10. Constatările expertizei juridice 

Lipsă de obiecții și propuneri de ordin juridic. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu se referă la reglementarea activității de intreprinzător. Astfel, acesta nu trebuie 

examinat de Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. 

 

Ministru         Chiril GABURICI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



În luna iunie 2019, în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean s-a 

menținut contactul cu partenerii internaționali și a continuat dialogul între părți în cadrul 

grupurilor de lucru (experți) și la nivelul Comisiei Unificate de Control. Pe fundalul 

modificărilor admininistrative de la Chișinău, noul Viceprim-ministru pentru Reintegrare a fost 

numit Vasilii Șova. Pe parcursul lunii iunie părțile (la nivelul negociatorilor pentru 

reglementarea conflictului transnistrean) au avut mai multe întrevederi și negocieri cu 

reprezentanți și diplomați ai Federației Ruse și SUA. 

 La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință, iar în cadrul Comisiei 

Unificate de Control au avut loc patru întruniri. Reuniuni în formatul „5+2” și „1+1” nu au avut 

loc. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii iunie 2019 arată astfel: 

 

 03.06.2019 – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o întrevedere cu Directorul 

Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Bradley A. 

Freden. Oficialii au discutat mai multe aspecte relevante pe tematica dosarului transnistrean și 

evoluțiile curente din această dimensiune.
1
 

 03.06.2019 – La sediul Misiunii OSCE din Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru 

pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor.
2,3

 

 04.06.2019 – Negocitorul șef al părții transnistrene a avut o întrevedere cu Directorul 

Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Bradley A. 

Freden. Au fost discutate perspectivele de organizare a următoarei ședințe în formatul „5 + 2”.
4
 

 04.06.2019 – Prim-ministrul Republicii Moldova Pavel Filip a semnat Protocolul 

adiţional la Decizia protocolară „Cu privire la principiile reluării plenare a circulației trenurilor 

marfare prin regiunea transnistreană” din 30 martie 2012, prin care a fost prolongat termenul de 

acţiune al acesteia până la 31 decembrie 2019.
5,6 

(Decizia protocolară în Anexa Nr. 1) 

 04.06.2019 – Liderul de la Tiraspol a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul Rusiei 

Dmitri Kozak. Printre subiecte a fost discutată problema obținerii cetățeniei ruse de către 

locuitorii malului stâng al Nistrului.
7
 

                                                            
1 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic a discutat aspecte legate de 

problematica transnistreană cu Directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al 

Statelor Unite ale Americii, Bradley A. Freden, 03.06.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-

reintegrare-cristina-lesnic-discutat-aspecte-legate-de (27.06.2019) 
2 Guvernul R. Moldova, La Chișinău a avut loc o nouă reuniune a grupurilor de lucru pentru dezvoltarea 

transportului auto și infrastructurii drumurilor, 03.06.2019, https://gov.md/ro/content/la-chisinau-avut-loc-o-noua-

reuniune-grupurilor-de-lucru-pentru-dezvoltarea-transportului (27.06.2019) 
3 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche ekspertov v oblasti avtotransporta, 03.06.2019, http://mfa-

pmr.org/ru/Lyp (27.06.2019) 
4 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s direktorom Upravleniya po delam Vostochnoy 

Yevropy Gosdepartamenta SSHA Bredom Fredenom, 04.06.2019, http://mfa-pmr.org/ru/Qyz (27.06.2019) 
5 Guvernul R. Moldova, Termenul de acţiune al Deciziei protocolare din 30 martie 2012 a fost prolongat cu 6 luni, 

07.06.2019, https://gov.md/ro/content/termenul-de-actiune-al-deciziei-protocolare-din-30-martie-2012-fost-

prolongat-cu-6-luni-0 (27.06.2019) 
6 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Prodlen srok deystviya Protokol'nogo resheniya «O printsipakh 

vozobnovleniya polnotsennogo gruzovogo zheleznodorozhnogo soobshcheniya cherez territoriyu Pridnestrov'ya», 

06.06.2019, http://mfa-pmr.org/ru/xxh (27.06.2019) 
7 TASS, Kozak obeshchal uregulirovat' problemy s polucheniyem grazhdanstva RF zhitelyami Pridnestrov'ya, 

04.06.2019, https://tass.ru/politika/6505981 (27.06.2019) 

https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-cristina-lesnic-discutat-aspecte-legate-de
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https://gov.md/ro/content/la-chisinau-avut-loc-o-noua-reuniune-grupurilor-de-lucru-pentru-dezvoltarea-transportului
http://mfa-pmr.org/ru/Lyp
http://mfa-pmr.org/ru/Lyp
http://mfa-pmr.org/ru/Qyz
https://gov.md/ro/content/termenul-de-actiune-al-deciziei-protocolare-din-30-martie-2012-fost-prolongat-cu-6-luni-0
https://gov.md/ro/content/termenul-de-actiune-al-deciziei-protocolare-din-30-martie-2012-fost-prolongat-cu-6-luni-0
http://mfa-pmr.org/ru/xxh
https://tass.ru/politika/6505981


 06.06.2019 – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o discuție pe tematica evoluțiilor 

recente din regiunea transnistreană cu şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus 

Neukirch.
8
 

 06.06.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința Comisiei Unificate de Control. 

Delegația Republicii Moldova a prezentat o declarație prin care atenționează asupra intensificării 

activităților structurilor transnistrene de consolidare a unei „frontiere” în Zona de Securitate. 

Delegația Transnistriei a informat despre semnarea de către liderul de la Tiraspol, la 4 iunie 

2019, a Decretului Nr. 185, care vizează simplificarea procedurii de trecere a frontierei 

transnistrene.
9
 (Declarația în Anexa Nr. 2, Apelul în Anexa Nr. 3). 

 11.06.2019 – Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicolae Popescu, s-a 

pronunţat pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul republicii şi împotriva federalizării 

Moldovei.
10

 

 13.06.2019 – Comisia Unificată de Control s-a întrunit la Bender într-o ședință condusă 

de delegația Republicii Moldova.
11

 

 13.06.2019 – Reprezentantul special al Ucrainei pentru rezolvarea diferendului 

Transnistrean, Viktor Krîjanovski a avut o vizită de lucru în R. Moldova.
12

 

 14.06.2019 – În regiunea transnistreană au avut loc exerciții militare
13

 cu implicarea 

Grupului Operativ de Trupe Ruse.
14

 (În perioada lunii iunie GOTR a efectuat mai multe exerciții 

militare în regiune conform planurilor Districtului Militar de Vest al Federației Ruse).
15

 

 18.06.2019 – Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova a avut întrevederi cu 

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova Dereck J. Hogan
16

 și cu Șeful 
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Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. Discuțiile s-au axat pe aspectele actuale 

legate de problematica transnistreană.
17

 

 20.06.2019 – La Bender/Tighina a avut loc Ședința Comisiei Unificate de Control. Au 

avut loc discuții pe problema împiedicării liberei circulații în Zona de Securitate. 

 20.06.2019 – La Moscova, negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev a avut o 

întrevedere cu Ambasadorul cu însărcinări speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, 

S. Gubarev.
18

 

 21.06.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere cu şeful Delegaţiei 

Uniunii Europene la Chişinău Peter Michalko.
19

 

 24.06.2019 – A avut loc întrevederea președinților comisiei interguvernamentale moldo-

ruse de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică. Partea moldovenească a fost 

condusă de către Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova, iar partea rusă de către 

Ministrul agriculturii Dmitrii Patrușev.
20

 

 25.06.2019 – În regiunea transnistreană a avut loc un dialog de lucru între liderul de la 

Tiraspol Vadim Krasnoselsky cu reprezentantul special al președintelui Federației Ruse Dmitri 

Kozak.
21

 

 27.06.2019 – La Bender/Tighina a avut loc Ședința Comisiei Unificate de Control. 

 28.06.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut întrevederi cu Ambasadoarea Italiei 

în Republica Moldova Valeria Biagiotti
22

 și cu Ambasadorul României în Republica Moldova 

Daniel Ioniță. A fost discutată problematica transnistreană și au avut loc consultări pe marginea 

formatului „3+2”, care va avea loc în luna iulie.
23
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Anexa Nr. 1 

 

Дополнительный протокол 

к Протокольному решению «О принципах возобновления 

полноценного грузового железнодорожного сообщения 

через территорию Приднестровья» 

от 30 марта 2012 года 

 

 Исходя из необходимости дальнейшего улучшения жизни населения на обоих 

берегов Днестра, 

 подтверждая желания продолжить реализацию взятых на себя обязательств по 

обеспечению передвижения людей, товаров и услуг, 

 основываясь на положениях п. 18 Протокольного решения от 30 марта 2012 года, 

 

Стороны договорились о нижеследующем: 

 

 1. Продлить срок действия Протокольного решения «О принципах возобновления 

полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию 

Приднестровья» от 30 марта 2012 года до 31 декабря 2019 года с возможностью его 

пролонгации при наличия согласия сторон. 

 

 2. В процессе реализации Протокольного решения от 30 марта 2012 года Стороны 

при необходимости будут проводить консультации для оперативного решения любых 

проблемных вопросов. 

 

 

     

 

(traducerea redacției) 

 

Protocolul adițional 

la Decizia protocolară  „Cu privire la principiile reluării plenare 

a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană” 

din 30 martie 2012 

 

 Plecând de la necesitatea de a îmbunătăți în continuare viața oamenilor de pe ambele 

maluri ale râului Nistru, 

 reafirmând dorința de a continua punerea în aplicare a angajamentelor privind asigurarea 

circulației a persoanelor, bunurilor și a serviciilor, 

 pe baza dispozițiilor paragrafului 18 din Decizia de Protocol din 30 martie 2012, 

 

Părțile au convenit asupra următoarelor: 

 

 1. Prelungirea perioadei de valabilitate a Deciziei Protocolului „Cu privire la principiile 

reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană”  din 30 martie 

2012 până la 31 decembrie 2019, cu posibilitatea prelungirii acesteia în cazul acordului părților. 

 

 2. În cadrul procesului de punere în aplicare a Deciziei protocolare din 30 martie 2012, 

părțile, dacă va fi necesar, vor purta consultări pentru a rezolva cu promptitudine orice probleme. 

 

   

 



Anexa Nr. 2 

 

     Сопредседателю ОКК от Российской Федерации 

         г-ну И. В. Уварову 

     Сопредседателю ОКК от Приднестровья 

         г-ну. О. Л. Белякову 

     Представителю Украины в ОКК 

         г-ну С. М. Живчуку 

     Представителю Миссии ОБСЕ в Молдове в ОКК 

         г-ну Лайош Каракаш 

     В пресс-центр ОКК 

 

Обьединенная Контрольная Комиссия 

Делегация Республики Молдова 

 

№ 23-18-807 

от 05 июня 2019 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в связи с продолжающимися противоправными попытками приднестровской 

стороны по обустройству некоей «границы» и по нарушению прав граждан на 

свободно передвижение в Зоне Безопасности 

 

 Уважаемые сопредседатели, представители Миссии ОБСЕ и Украины, 

 Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии в 

очередной раз обращает Ваше внимание на продолжение продвижения приднестровской 

стороны деструктивно направленной деятельности по созданию и обозначению в Зоне 

ответственности Совместных Миротворческих Сил т.н. «государственной границы», 

сопровождающейся односторонними, не согласованными с ОКК действиями, несущими 

провокационный характер, при этом полностью игнорируя положения Соглашений 1992 и 

1998 годов, пренебрегая ранее принятыми решениями и договорѐнностями в рамках ОКК 

и ОВК, а также  грубо нарушая основополагающие права и интересы граждан на свободу 

передвижения. 

 Уже неоднократно констатируем, что представители Тирасполя, прикрываясь 

миротворческой операцией, невзирая на аргументированные возражения молдавской 

стороны и официальные позиции стран-гарантов мирного урегулирования конфликта 

(Российской Федерации и Украины), а также Миссии ОБСЕ в отношении признания ими 

суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, 

упорно продолжают, не только на словах, но и на деле, реализовывать в Зоне 

Безопасности выдуманный ими проект «государственная граница», посредством: 

 - постоянного увеличения количества постов силовых структур, в некоторых 

случаях они возводятся вместо сокращенных миротворческих постов «МС», а также 

развития их инфраструктуры без извещения, либо согласования с ОКК; 

 - возведения полноценных т.н. «международных контрольно-пропускных пунктов 

и терминалов»; 

 - выставления дозоров и разного рода пограничных, казачьих и таможенных 

мобильных патрулей. 



 Ситуация усугубляется принятым недавно решением лидера приднестровского 

региона по осуществлению контроля режима пропуска граждан через т.н. 

«государственную границу» военнослужащими пограничных войск, что предусматривает 

замену представителей правоохранительных органов на постах силовых структур в зоне 

ответственности Совместных Миротворческих Сил. 

 Истѐртыми можно считать и попытки приднестровской делегации в ОКК по 

легализации этого решения в своѐм обращении №ОКК-52/Пр от 23 мая 2019 г., в котором 

открыто предлагает рассмотреть этот вопрос в рамках рабочей группы ОКК по 

упорядочению ситуации с постами в Зоне Безопасности. Однако одновременно с этим 

приднестровская делегация категорически отказывается выполнять поручение ОКК для 

этой группы по выработке проекта Обращения ОКК к высшему руководству  сторон о 

необходимости поэтапного сокращения либо вывода из Зоны Безопасности постов 

силовых структур, являющимися одним из основных факторов дестабилизации 

обстановки в зоне ответственности Совместных Миротворческих Сил. Молдавская 

делегация в ОКК считает, что выработка такого Обращения продемонстрировала бы 

реальное желание сторон по реализации положений Соглашений 1992 и 1998 годов, 

предусматривающих мирное урегулирование конфликта и укрепление мер доверия между 

сторонами. 

 Чистейшей воды обманов всех участников миротворческого процесса оказалась 

заверения представителей Тирасполя о том, что никаких изменений в количестве либо в 

инфраструктуре постов силовых структур не будет. Простой мониторинг ситуации 

показывает, что после вывода из Зоны Безопасности миграционной милиции значительно 

увеличилось количество военнослужащих-пограничников и сотрудников таможенной 

структуры на постах приднестровского региона (минимум по 2 сотрудника от каждого 

ведомства) на мостах через реку Днестр Каменка-Сэнэтэука, Рыбница-Резина и Бычок-

Гура Быкулуй, а также на дорогах Бендеры-Варница, Бендеры-Кишинѐв, Бендеры-

Каушаны и на Дубэссарской ГЭС. 

 Более того, делегация приднестровского региона намеренно не упомянула в 

указанном документе о выставлении с 1 мая 2019 г. нового пограничного поста в пункте 

пропуска «Курган Славы» вблизи н.п. Погребя. Видимо, поэтому еѐ представители 

категорически отказались включать в повестку дня заседаний ОКК от 23 и 30 мая 2019 г. 

вопрос о соблюдении пункта 2.1 протокола экстренного заседания от 16 февраля 2012 г., 

который обязывает стороны осуществлять контроль на данном участке Зоны Безопасности 

исключительно посредством сотрудников милиции и полиции. 

 Отмечаем, что значительное увеличение военнослужащих пограничных структур в 

Зоне Безопасности противоречит определѐнным в Одесском соглашении от 20 марта 1998 

г. предписаниям: п.3 „о поэтапной демилитаризации” и п.4 „о поэтапном сокращении 

числа установленных пограничных постов” в Зоне Безопасности. 

 Помимо этого, касаясь обещаний о неизменении инфраструктуры, уместно 

напомнить авторам указанного обращения, что 22 мая т.г. в приднестровских средствах 

массовой информации широко рекламировалось одностороннее решение Тирасполя по 

расширению инфраструктуры погранично-таможенного терминала на въезде в гор. 

Бендеры – Район с повышенным режимом безопасности с последующим обустройством 

постов и на других участках Зоны Безопасности. 

 За 5 месяцев текущего года задокументировано 13 фактов одностороннего 

выставления мобильных пограничных постов в гор. Бендеры, осуществлявших контроль 



пересечения гражданами административной линии, которые остались без внимания ОКК 

из-за блокирования их рассмотрения приднестровской делегацией. 

 На протяжении последних нескольких лет на данных постах отмечались 

многочисленные инциденты, связанные с задержанием людей, недопуском грузов, 

конфискацией имущества, грубым обращением с гражданами со стороны представителей 

силовых структур и многое другое. 

 В этом ключе необходимо подчеркнуть, что административная линия между 

правым и левым берегом, по сути, не определена ни одним документом и, тем более, не 

может являться «государственной границей» внутри территории государства Республика 

Молдова. Попытки некоторых представителей Тирасполя воспринимать еѐ таковой 

противоречат п.2. ст.1 Соглашения «О принципах мирного урегулирования вооруженного 

конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 июля 1992 года и п.4. 

Соглашения «о мерах доверия и развития контактов между Республикой Молдова и 

Приднестровьем» от 20 марта 1998 года. 

 Также обращаем Ваше внимание на следующее: 

 базовый  Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Республикой Молдова гласит: «... признавая принцип верховенства международного права 

в отношениях между государствами, будучи приверженными, процессу политического 

урегулирования приднестровской проблемы, в котором Российская Федерация выступает 

в качестве сопосредника и гаранта на основе соблюдения суверенитета и 

территориальной целостности Республики Молдова, договорились о нижеследующем:  

„Ст. 1 ... развивать свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и 

сотрудничества..., неуклонно следовать общепризнанным принципам и нормам 

международного права, суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой, 

нерушимостии границ, территориальной целостности и политической 

независимости...”, Ст. 5. „Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет 

воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб другой Высокой 

Договаривающийся Стороне, ее суверенитету, независимости и территориальной 

целостности. Стороны осуждают сепаратизм во всех его проявлениях и обязуются 

не поддерживать сепаратистские движения”». 

 Украина, основываясь на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между Республикой Молдова и Украиной, остаѐтся на неизменной позиции о том, что 

приднестровский конфликт должен быть решѐн мирным путем на основе соблюдения 

территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных 

границах. 

 Практически все Декларации Совета министров ОБСЕ опроцессе 

урегулирования приднестровского конфликта указывают на необходимость найти 

решение приднестровского конфликта с соблюдение суверенитета и 

территориальной целостности Республики Молдова и с предоставлением особого 

статуса Приднестровью. 

 Наличие данных высоких договорѐнностей, само собой предполагает и обязывает к 

принятию мер по их соблюдению, в частности в Зоне Безопасности. 

 В свете изложенного, делегация Республики Молдова заявляет, что 

приднестровская сторона продолжает игнорировать роль Объединенной Контрольной 

Комиссии в Зоне Безопасности и преднамеренно создаѐт атмосферу недоверия в работе 



Комиссии и Объединенного Военного Командования Совместных Миротворческих Сил. 

Поэтому мы вновь обращаем внимание представителей Российской Федерации, Украины 

и Миссии ОБСЕ в Молдове в ОКК на необходимость соответствующего воздействия на 

приднестровскую сторону с целью прекращения провокационных действий в Зоне 

Безопасности с привлечением пограничных (силовых) структур и обеспечения строгого 

соблюдения ими основополагающих документов миротворческой операции на Днестре. 

 С учетом приведѐнных доводов делегация Республики Молдова также 

рассчитывает на поддержку членов ОКК по включению в повестку дня заседания 

Комиссии и рассмотрению в рамках ОВК вопроса о выполнении приднестровской 

стороны п.2 решения экстренного заседания ОКК от 25.10.2011 – 16.02.2012 года. 

 

Сопредседатель ОКК      И. С. Солоненко 

от Республики Молдова 

 

Члены ОКК:       А. К. Фондос 

         С. И. Головач 

         С. Г. Гуцу 

         Д. К. Русановски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa Nr. 3 

 

В Объдиненную Контрольную Комиссию     

  

ОБРАЩЕНИЕ 

 

О принятых Приднестровьем мерах по упрощению порядка 

пересечения госграницы гражданами, проживающими 

в некоторых населѐнных пунктах в приграничной зоне 

  

 Делегация Приднестровья в Объединѐнной Контрольной Комиссии информирует о 

том, что 4 июня 2019 года подписан Указ Руководителя Приднестровья № 185, 

нацеленный на упрощение порядка пересечения границы Приднестровья иностранными 

гражданами, проживающими в ряде населѐнных пунктов Приднестровья и Республики 

Молдова.   

 Указ даѐт право гражданам, проживающим в некоторых населѐнных пунктах 

Приднестровья и Молдовы, пересекать границу Приднестровья в строго определѐнных 

пунктах пропуска на основании документов, удостоверяющих личность, с указанием 

принадлежности к гражданству иностранного государства, при наличии регистрации по 

месту жительства (прописки), а именно:  

 а)  проживающие в селе Варница – через пункты пропуска «Бендеры-Кишинѐв», 

«Бендеры-Каушаны», «Бендеры-Варница»; 

 б)  проживающие в селе Хаджимус – через пункты пропуска «Бендеры-Каушаны», 

«Загорное-Копанка»; 

 в)  проживающие в селе Фырладяны – через пункт пропуска «Гыска-Фырладяны»; 

 г)  проживающие в селе Гырбовец – через пункты пропуска «Бендеры-Кишинѐв», 

«Протягайловка-Гырбовец»; 

 д)  проживающие в селе Копанка – через пункты пропуска «Загорное-Копанка», 

«Слободзея-Копанка»; 

 е)  проживающие в селе Новая Моловата, селе Кочиеры – через пункты пропуска 

«Роги-Новая Моловата», «Дубоссары-Кочиеры»; 

 ж)  проживающие в селе Погребя, селе Дороцкое, селе Кошница, селе Пырыта – 

через пункты пропуска «Дубоссары-Кошница», «Дубоссары-Дороцкое», «Дзержинское-

Погребя». 

  

 В отношении указанных граждан на пунктах пропуска будет проводиться 

упрощѐнный контроль, состоящий в проверке документов, удостоверяющих личность, 

исключительно на предмет действительности, принадлежности документов лицу, 

пересекающему границу, и наличия отметок о регистрации по месту жительства 

(прописки). Миграционные карты для них будут оформляться исключительно при 

наличии соответствующей устной просьбы.  

 При этом сотрудники, осуществляющие правоохранительную деятельность в 

данных пунктах пропуска, уполномочены осуществлять проверки вне рамок упрощѐнного 

контроля тех лиц, в отношении которых имеются достаточные основания предполагать, 

что они совершили противоправные деяния либо находятся в розыске. 



 Основным смыслом Указа является стимулирование контактов между людьми, а 

также облегчение и повышение оперативности проезда через границу граждан 

Приднестровья и прибывающих в Приднестровье граждан Республики Молдова.  

 При этом Указ отвечает пожеланиям молдавской стороны, а также посредников, 

неоднократно обозначенным в различных диалоговых форматах. В этом смысле делегация 

Приднестровья приветствует опубликованный                               4 июня с.г. позитивный 

отклик на Указ Руководителя Приднестровья со стороны Главы Миссии ОБСЕ в Молдове 

Посла Клауса Нойкирха.   

 Делегация Приднестровья рассчитывает на встречные конструктивные шаги 

молдавской стороны, в частности, в контексте ранее направленного обращения № ОКК-

51/Пр от 16 мая с.г., а также по иным аспектам, затрагивающим интересы 

Приднестровской стороны.  

 

Сопредседатель 

Объединенной Контрольной Комиссии 

от Приднестровья        О. Л. Беляков 

  

Члены делегации 

ОКК от Приднестровья                   

          В. В. Вакарчук 

          Р.В.Слободенюк 

          К. М. Калиненок   

          О. А. Обручков 

          П. В. Михайлов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tendințele politice din luna iulie 2019 în direcția procesului de reglementare a 

conflictului transnistrean au amplificat dialogul între părți. Mediatorii și observatorii  în 

cadrul Conferinței Permanente pentru probleme politice în cadrul procesului de negociere 

pentru reglementarea transnistreană în formatul „5+2” au purtat negocieri cu reprezentanții 

Chișinăului și Tiraspolului. Drept urmare, a avut loc și o reuniune în formatul „1+1” a 

reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană.  Aceste 

reuniuni în formate de negocieri au amplificat tendința unei întrevederi oficiale a formatului 

„5+2” în Slovacia (Bratislava). Biroul politici de reintegrare a avut un dialog activ în luna 

iulie cu reprezentanții organizațiilor internaționale precum APCE, EUBAM și ONU. 

Negociatorii din partea stângă a Nistrului au întreprins o vizită de lucru în Federația Rusă, iar 

liderul de la Tiraspol a avut o întrevedere cu o delegație a SUA. Spre sfârșitul lunii iulie, 

odată cu împlinirea a 27 de ani de la introducerea misiunii de pacificare în regiunea 

transnistreană, au fost reactualizate discuțiile privind soluționarea definitivă/transformarea 

misiunii de pacificare. 

 La nivelul grupurilor de lucru (experți) nu au avut loc ședințe, iar în cadrul Comisiei 

Unificate de Control au avut loc patru întruniri – subiectul cheie fiind problema liberei 

circulații în Zona de Securitate. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii iulie 2019 arată astfel: 

 

 01.07.2019 – În cadrul vizitei sale de lucru în capitala Federației Ruse, negociatorul 

șef al părții transnistrene s-a întâlnit cu Ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului 

Afacerilor Externe al Federației Ruse, Sergey Gubarev.
1
 

 01.07.2019 – 03.07.2019 – Liderul de la Tiraspol în cadrul vizitei de lucru din 

Federația Rusă s-a întâlnit cu ministrul agriculturii al Federației Ruse D. Patrushev și cu 

reprezentanți ai Consiliului Federal al Federației Ruse.
2
,
3
 

 02.07.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a purtat o discuție cu 

reprezentanții agențiilor ONU în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor a fost abordată o 

gamă largă de activități și de proiecte care vizează promovarea măsurilor de consolidare a 

încrederii între populația de pe ambele maluri ale râului Nistru.
4
 

 04.07.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere cu Slawomir 

Pichor, șeful Misiunii EUBAM (Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova și 

Ucraina).
5
 

                                                            
1 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev provel vstrechu s Poslom po osobym porucheniyam MID 

Rossii Sergeyem Gubarevym, 01.07.2019, http://mfa-pmr.org/ru/hyJ (25.07.2019) 
2 LACT, Infotag.md – Liderul transnistrean s-a Întâlnit la Moscova cu ministrul agriculturii al FR, 03.07.2019 

http://www.lact.ro/2019/07/03/infotag-md-liderul-transnistrean-s-a-intalnit-la-moscova-cu-ministrul-agriculturii-

al-fr/  (25.07.2019) 
3 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy provodit rabochiye vstrechi v Sovete Federatsii RF, 03.07.2019, 

http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provodit-rabochie-vstrechi-v-sovete-

federatsii-rf.html (25.07.2019) 
4 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova în dialog cu reprezentanții agențiilor 

ONU în Republica Moldova, 03.07.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-

sova-dialog-cu-reprezentantii-agentiilor-onu (25.07.2019) 
5 EUBAM, EUBAM’s support to the modernization of the border management appreciated by the members of 

the new Government of the Republic of Moldova, 10.07.2019, http://eubam.org/newsroom/eubam-s-support-to-

http://mfa-pmr.org/ru/hyJ
http://www.lact.ro/2019/07/03/infotag-md-liderul-transnistrean-s-a-intalnit-la-moscova-cu-ministrul-agriculturii-al-fr/
http://www.lact.ro/2019/07/03/infotag-md-liderul-transnistrean-s-a-intalnit-la-moscova-cu-ministrul-agriculturii-al-fr/
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provodit-rabochie-vstrechi-v-sovete-federatsii-rf.html
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provodit-rabochie-vstrechi-v-sovete-federatsii-rf.html
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-sova-dialog-cu-reprezentantii-agentiilor-onu
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-sova-dialog-cu-reprezentantii-agentiilor-onu
http://eubam.org/newsroom/eubam-s-support-to-the-modernization-of-the-border-management-appreciated-by-the-members-of-the-new-government-of-the-republic-of-moldova/


 04.07.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. A fost discutată problema 

posturilor de control din Zona de Securitate.
6
 

 08.07.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev s-a întâlnit cu 

șeful Misiunii OSCE în R. Moldova, Klaus Neukirch.
7
 

 08.07.2019 – 09.07.2019 – Ministrul Afacerilor Externe al României a menționat la 

Reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe din Statele Participante OSCE că 

soluționarea conflictului din Republica Moldova rămâne o prioritate majoră pentru România, 

reconfirmând sprijinul pentru negocierile în formatul „5+2”.
8
 

 09.07.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare a întreprins o vizită de lucru în 

satul Coșnița din raionul Dubăsari.
9
 

 10.07.2019 – Liderul de la Tiraspol V. Krasnoselskiy a avut o întrevedere cu o 

delegație din SUA. Discuțiile au abordat subiecte precum colaborarea economică, umanitară 

și culturală.
10

  

 11.07.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. În cadrul ședinței a fost 

discutată problematica liberei circulații a cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
11

 

 11.07.2019 – Șeful Reprezentanței Oficiale a RMN în Federația Rusă, Leonid 

Manakov, în cadrul delegației Consiliului Internațional al Compatrioților Ruși, a participat la 

cea de-a 41-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva.
12

 

 11.07.2019 – MAEIE a emis un comentariu cu privire la participarea Șefului 

Reprezentanței Oficiale a RMN în Federația Rusă, Leonid Manakov, în cadrul celei de-a 41-a 

sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva.
13

 

 12.07.2019 – Partea transnistreană a luat cunoștință cu comentariul MAEIE privind 

discursul reprezentantului Transnistriei la cea de-a 41-a sesiune a Consiliului ONU pentru 

Drepturile Omului.
14

 

                                                                                                                                                                                          
the-modernization-of-the-border-management-appreciated-by-the-members-of-the-new-government-of-the-

republic-of-moldova/ (25.07.2019) 
6 Guvernul R. Moldova, Chișinăul condamnă deciziile unilaterale ale Tiraspolului care tensionează situația în 

Zona de Securitate, 05.07.2019, https://gov.md/ro/content/chisinaul-condamna-deciziile-unilaterale-ale-

tiraspolului-care-tensioneaza-situatia-zona-de  (25.07.2019) 
7 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O rabochey vstreche s Glavoy Missii OBSE, 08.07.2019, http://mfa-

pmr.org/ru/rqL (25.07.2019) 
8 Ministerul Afacerilor Externe, Participarea ministrului afacerilor externe la Reuniunea informală a miniştrilor 

afacerilor externe din Statele Participante OSCE, 09.07.2019, https://www.mae.ro/node/49418 (25.07.2019) 
9 Consiliul Raional Dubăsari, Vizita de lucru a Viceprim-ministrului dl Vasilii Şova în raionul Dubăsari, 

09.07.2019, http://dubasari.md/news/vizita-de-lucru-a-viceprim-ministrului-dl-vasilii-sova-in-raionul-dubasari.-

411584 (25.07.2019) 
10 Prezident PMR, Prezident PMR prinyal delegatsiyu SSHA, 10.07.2019,  http://president.gospmr.org/press-

sluzhba/novosti/prezident-pmr-prinyal-delegatsiyu-ssha.html (25.07.2019) 
11 Guvernul R. Moldova, O nouă somație pentru Tiraspol de a înceta tensionarea situației în Zona de Securitate, 

12.07.2019, https://gov.md/ro/content/o-noua-somatie-pentru-tiraspol-de-inceta-tensionarea-situatiei-zona-de-

securitate (25.07.2019) 
12 Ofitsialnoye Predstavitelstvo Pridnestrovskoy Moldavskoy Respubliki v Moskve, Glava Ofitsialnogo 

Predstavitelstva Pridnestrovya v Rossii vystupil na 41-y Sessii Soveta po Pravam Cheloveka OON v Zheneve, 

11.07.2019, http://russia.gospmr.org/2019/07/11/glava-ofitsialnogo-predstavitelstva-pridnestrovya-v-rossii-

vystupil-na-41-j-sessii-soveta-po-pravam-cheloveka-oon-v-zheneve/ (25.07.2019) 
13 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Eropene a Republicii Moldova, Comentariul MAEIE, 11.07.2019, 

https://www.mfa.gov.md/ro/content/comentariul-maeie (25.07.2019) 
14 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Kommentariy MID PMR, 12.07.2019, http://mfa-pmr.org/ru/yQL 

(26.07.2019) 

http://eubam.org/newsroom/eubam-s-support-to-the-modernization-of-the-border-management-appreciated-by-the-members-of-the-new-government-of-the-republic-of-moldova/
http://eubam.org/newsroom/eubam-s-support-to-the-modernization-of-the-border-management-appreciated-by-the-members-of-the-new-government-of-the-republic-of-moldova/
https://gov.md/ro/content/chisinaul-condamna-deciziile-unilaterale-ale-tiraspolului-care-tensioneaza-situatia-zona-de
https://gov.md/ro/content/chisinaul-condamna-deciziile-unilaterale-ale-tiraspolului-care-tensioneaza-situatia-zona-de
http://mfa-pmr.org/ru/rqL
http://mfa-pmr.org/ru/rqL
https://www.mae.ro/node/49418
http://dubasari.md/news/vizita-de-lucru-a-viceprim-ministrului-dl-vasilii-sova-in-raionul-dubasari.-411584
http://dubasari.md/news/vizita-de-lucru-a-viceprim-ministrului-dl-vasilii-sova-in-raionul-dubasari.-411584
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/prezident-pmr-prinyal-delegatsiyu-ssha.html
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/prezident-pmr-prinyal-delegatsiyu-ssha.html
https://gov.md/ro/content/o-noua-somatie-pentru-tiraspol-de-inceta-tensionarea-situatiei-zona-de-securitate
https://gov.md/ro/content/o-noua-somatie-pentru-tiraspol-de-inceta-tensionarea-situatiei-zona-de-securitate
http://russia.gospmr.org/2019/07/11/glava-ofitsialnogo-predstavitelstva-pridnestrovya-v-rossii-vystupil-na-41-j-sessii-soveta-po-pravam-cheloveka-oon-v-zheneve/
http://russia.gospmr.org/2019/07/11/glava-ofitsialnogo-predstavitelstva-pridnestrovya-v-rossii-vystupil-na-41-j-sessii-soveta-po-pravam-cheloveka-oon-v-zheneve/
https://www.mfa.gov.md/ro/content/comentariul-maeie
http://mfa-pmr.org/ru/yQL


 12.07.2019 – Mediatorii și observatorii  în cadrul Conferinței Permanente pentru 

probleme politice în cadrul procesului de negociere pentru reglementarea transnistreană în 

formatul „5+2” au purtat un dialog cu reprezentanții părții moldovenești și transnistrene.
15,16

 

 18.07.2019 – A avut loc ședința CUC. A fost continuat dialogul privind problema 

liberei circulații în Zona de Securitate.
17

 

 22.07.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a avut o întrevedere 

cu co-raportorii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). A fost inițiat un apel 

privind implicarea mai activă a Consiliului Europei în direcția îmbunătățirii situației 

drepturilor omului în regiunea transnistreană.
18

 

 24.07.2019 – La sediul Misiunii OSCE din Chișinău a avut loc şedinţa de lucru a 

reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din 

partea Chişinăului şi Tiraspolului, cu participarea experților de resort.
19

,
20

 

 25.07.2019 – Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova, a purtat un dialog, 

privind problematica transnistreană, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din 

Republica Moldova.
21

 

 25.07.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. Pe durata ședinței au fost 

discutate problemele privind libera circulație în Zona de Securitate.
22

 

 29.07.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev a menționat, într-un 

interviu acordat presei din regiunea transnistreană, că misiunea de pacificare de pe Nistru este 

unicală, iar experiența acesteia poate fi folosită și în alte regiuni unde sunt conflicte.
23

 

 30.07.2019 – Prim-ministrul Republicii Moldova Maia Sandu a acordat un interviu 

pentru agenţia rusă TASS în care a menționat despre soluționarea problemei transnistrene și 

prezența Grupului Operativ de Trupe Ruse.
24

,
25

 

                                                            
15 OSCE, Joint Statement by the mediators and the observers in the Permanent Conference on Political Issues in 

the Framework of the Negotiation Process on the Transdniestrian Settlement in the 5+2 format following their 

12 July 2019 visit to Chisinau and Tiraspol, 12.07.2019, https://www.osce.org/chairmanship/425576 

(26.07.2019) 
16 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignatiyev provel vstrechu s predstavitelyami posrednikov i 

nablyudateley v mezhdunarodnom peregovornom protsesse v formate «5+2», 12.07.2019, http://mfa-

pmr.org/ru/xvD (26.07.2019) 
17 Guvernul R. Moldova, Posturile „grănicerești” ilegale ale Tiraspolului continuă să blocheze libera circulație 

în Zona de Securitate, 19.07.2019, https://gov.md/ro/content/posturile-graniceresti-ilegale-ale-tiraspolului-

continua-sa-blocheze-libera-circulatie-zona (26.07.2019) 
18 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu co-raportorii 

Comitetului APCE, 23.07.2019, https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-

vasilii-sova-cu-co-raportorii (26.07.2019) 
19 Guvernul R. Moldova, La Chișinău a avut loc întrevederea reprezentanţilor politici în procesul de negocieri 

pentru reglementarea transnistreană, 24.07.2019, https://gov.md/ro/content/la-chisinau-avut-loc-intrevederea-

reprezentantilor-politici-procesul-de-negocieri-pentru-3 (26.07.2019) 
20 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V Kishineve sostoyalas' pervaya v 2019 godu vstrecha predstaviteley po 

politicheskim voprosam ot Pridnestrov'ya i Respubliki Moldova, 24.07.2019, http://mfa-pmr.org/ru/tvt 

(26.07.2019) 
21 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova în dialog cu reprezentanții societății 

civile, 26.07.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-sova-dialog-cu-

reprezentantii-societatii (26.07.2019) 
22 Guvernul R. Moldova, Reprezentanții Tiraspolului tensionează activitatea Comisiei Unificate de Control, 

26.07.2019, https://gov.md/ro/content/reprezentantii-tiraspolului-tensioneaza-activitatea-comisiei-unificate-de-

control-0 (26.07.2019) 
23 Novosti Pridnestroviya, Vitaliy Ignat'yev: Opyt Mirotvorcheskoy Operatsii na Dnestre mozhet byt' ispol'zovan 

i v drugikh regionakh, gde yest'konflikty, 29.07.2019, https://novostipmr.com/ru/news/19-07-29/vitaliy-ignatev-

opyt-mirotvorcheskoy-operacii-na-dnestre-mozhet (30.07.2019) 
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 30.07.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a susținut o 

conferință de presă în cadrul căreia a comunicat despre evoluțiile din cadrul procesului de 

negocieri pentru reglementarea transnistreană.
26

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
24 LACT, Premierul Maia Sandu: soluţionarea problemei transnistrene trebuie începută prin a face ordine, 

31.07.2019, http://www.lact.ro/2019/07/31/infotag-md-premierul-maia-sandu-solutionarea-problemei-

transnistrene-trebuie-inceputa-prin-a-face-ordine/ (31.07.2019) 
25 TASS, Prem'yer Moldavii: my ne sobirayemsya razzhigat' geopoliticheskiye strasti, 30.07.2019, 

https://tass.ru/interviews/6713212 (31.07.2019) 
26 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a susținut o conferință de presă 

referitor la perspectivele procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană, 30.07.2019, 

https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-sova-sustinut-o-conferinta-de-presa-

referitor (31.07.2019) 
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În luna august 2019, în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean au 

avut loc mai multe dialoguri și întrevederi cu partenerii internaționali. Federația Rusă a readus în 

discuție (după o pauză din 1999) inițierea lichidării munițiilor din satul Colbasna, totodată 

menționând faptul că misiunea de pacificare din regiunea transnistreană își va păstra statutul 

până la rezolvarea politică definitivă a conflictului. Pe parcursul lunii august părțile au avut mai 

multe întrevederi și negocieri cu reprezentanții Misiunii OSCE în R. Moldova. Subiectul de bază 

discutat a fost situația din Zona de Securitate, dar și pregătirea pentru întâlnirea în formatul 

„5+2” programată pentru luna octombrie 2019. 

 La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință a grupurilor de lucru pentru 

transport feroviar și comunicații. În cadrul Comisiei Unificate de Control nu au avut loc ședințe. 

Reuniuni în formatul „5+2” și „1+1” nu au avut loc. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii august 2019 arată astfel: 

 

02.08.2019 – Viceprim-ministrul Republicii Moldova Vasilii Șova a avut o întrevedere cu 

Ambasadorul României în Republica Moldova Daniel Ioniță. În cadrul discuțiilor a fost atins 

subiectul evoluțiilor recente marcate în procesul de negocieri pentru reglementarea 

transnistreană.
1
 

02.08.2019 – A avut loc întrunirea co-președinților CUC.
2
 

05.08.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev a avut o întrevedere cu 

șeful misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch. O atenție substanțială a fost acordată 

problemelor telecomunicațiilor, cauzelor penale, vehiculelor și interacțiunilor bancare.
3
 

07.08.2019 – Liderul de la Tiraspol, V. Krasnoselskiy s-a întâlnit cu șeful misiunii OSCE 

în Moldova, Claus Neukirch. În cadrul întrevederii a fost atins subiectul privind pregătirile 

pentru o întâlnire în formatul „5 + 2” la Bratislava și despre conferința informală bavareză din 

noiembrie.
4
 

09.08.2019 – La Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru transport feroviar 

și comunicații. Au fost examinate subiecte precum reluarea circulației transportului feroviar 

pentru pasageri și condițiile reluării importului de produse petroliere prin punctul de trecere a 

frontierei de stat moldo-ucrainene „Colbasna-Slobodca”.
5,6 

                                                            
1 LACT, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Ambasadorul României în Republica 

Moldova Daniel Ioniță, 07.08.2019, http://www.lact.ro/2019/08/07/gov-md-intrevederea-viceprim-ministrului-

pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-ambasadorul-romaniei-in-republica-moldova-daniel-ionita-2/ (26.08.2019) 
2 Guvernul R. Moldova, Noi încălcări ale regimului Zonei de Securitate au fost comise de către reprezentanții așa-

numitor structuri de forță de la Tiraspol, 05.08.2019, https://gov.md/ro/content/noi-incalcari-ale-regimului-zonei-

de-securitate-au-fost-comise-de-catre-reprezentantii-asa (26.08.2019) 
3 Ministerstvo inostrannykh del PMR, O rabochikh konsul'tatsiyakh s Glavoy Missii OBSE v Moldove, 05.08.2019, 

http://mfa-pmr.org/ru/hxm (26.08.2019) 
4 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy provel vstrechu s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom Noykirkhom, 

07.08.2019, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provel-vstrechu-s-glavoy-

missii-obse-v-moldove-klausom-noykirhom.html (26.08.2019) 
5 GuvernulR. Moldova, La Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru transport feroviar și comunicații, 

12.08.2019, https://gov.md/ro/content/la-chisinau-avut-loc-sedinta-grupurilor-de-lucru-pentru-transport-feroviar-si-

comunicatii (26.08.2019) 
6 Ministerstvo inostrannykh del PMR, O zasedanii profil'nykh spetsialistov po zheleznodorozhnomu transportu, 

09.08.2019, http://mfa-pmr.org/ru/xjJ (26.08.2019) 
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16.08.2019 – Ministrul de Externe al Federației Ruse S. Lavrov a declarat că Moscova 

susține acordarea unui statut special Transnistriei ca parte a Republicii Moldova.
7
,
8
  

24.08.2019 – A avut loc întrevederea între președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, 

și ministrul Apărării al Federației Ruse, Serghei Șoigu. În urma discuțiilor a fost pronunțată 

ideea potrivit căreia Rusia va iniția procesul de lichidare a munițiilor stocate lîngă satul Colbasna 

în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fiind disponibilă să instaleze echipamentul 

necesar în acest sens.
9
 

24.08.2019 –  La Bender/Tighina ministrul Apărării al Federației Ruse, Serghei Șoigu a 

avut o întrevedere cu liderul de la Tiraspol. Ministrul apărării a menționat că Rusia nu pune sub 

semnul întrebării problema încetării misiunii de pacificare din regiunea transnistreană.
10

 

28.08.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere cu Șeful Misiunii 

OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. În cadrul întâlnirii a fost discutată situația din 

Zona de Securitate.
11

 

28.08.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev a avut o întrevedere cu 

Șeful Misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch.
12

 

29.08.2019 – În cadrul întâlnirii președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon cu Dušan 

Dacho, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovacia în Republica Moldova 

a fost abordat subiectul privind problema transnistreană. Peședintele R. Moldova a fost informat 

că pe data de 8-10 octombrie este planificată ședința în formatul „5+2”.
13

 

 

 

                                                            
7 LACT, Moscova readuce în discuție „Planu Kozak”, ca principiu de BAZĂ pentru soluționarea conflictului 

transnistrean: „Aceasta este poziția Federației Ruse, pe care o urmărim în contactele noastre cu prietenii din 

Tiraspol și cu Guvernul din R. Moldova”, 16.08.2019, http://www.lact.ro/2019/08/16/ziarulnational-md-moscova-

readuce-in-discutie-planu-kozak-ca-principiu-de-baza-pentru-solutionarea-conflictului-transnistrean-aceasta-este-

pozitia-federatiei-ruse-pe-ca/ (27.08.2019) 
8 Moldavskiye Vedomosti, Sergey Lavrov: Rossiya vystupayet za vozvrashcheniye PMR v sostav Moldovy, 

17.08.2019, http://www.vedomosti.md/news/sergej-lavrov-rossiya-vystupaet-za-vozvrashenie-pmr-v-sostav 

(27.08.2019) 
9 Președinția R. Moldova, Rusia propune să inițieze procesul de lichidare a munițiilor stocate pe teritoriul 

Moldovei, 24.08.2019, http://president.md/rom/presa/rusia-propune-sa-initieze-procesul-de-utilizare-a-munitiilor-

stocate-pe-teritoriul-moldovei (27.08.2019) 
10 TASS, Shoygu zayavil, chto Rossiya ne stavit pod vopros prekrashcheniye mirotvorchestva v Pridnestrov'ye, 

24.08.2019, https://tass.ru/armiya-i-opk/6795454 (27.08.2019) 
11 Guvernul R. Moldova, Întrevederea de lucru a Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Șeful 

Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch, 28.08.2019, https://gov.md/ro/content/intrevederea-de-lucru-

viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-seful-misiunii (30.08.2019) 
12 Ministerstvo inostrannykh del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 

Noykirkhom, 28.08.2019, http://mfa-pmr.org/ru/tvz (30.08.2019) 
13 Președinția R. Moldova, Președintele Moldovei a avut o întrevedere cu Ambasadorul Slovaciei, 29.08.2019, 
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Luna septembrie 2019 poate fi caracterizată, din punct de vedere al procesului de 

reglementare a conflictului transnistrean, drept o perioadă de reactivizare a dialogului privind 

procesul de negociere a soluționării conflictului transnistrean pe platformele internaționale și 

regionale. Este de remarcat faptul că la mijlocul lunii la Tiraspol a avut loc şedinţa de lucru a 

reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea 

Chişinăului şi Tiraspolului. Cu o vizită de lucru la Chișinău și Tiraspol a venit Secretarul 

General al OSCE, Thomas Greminger. În luna septembrie Biroul politici de reintegrare a fost 

activ implicat în negocierile privind soluționarea problemei transnistrene cu partenerii 

Occidentali, Ucraina și Federația Rusă. Negociatorii din partea Tiraspolului au avut o vizită de 

lucru la Moscova și au purtat discuții privind problematica transnistreană cu reprezentanții UE, 

OSCE, Ucrainei. 

 La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință (o ședință a avut loc și în 

cadrul subgrupurilor de lucru pentru probleme bancare), iar în cadrul Comisiei Unificate de 

Control au avut loc trei întruniri. A avut loc o reuniune în formatul „1+1” a reprezentanţilor 

politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. Reuniuni în formatul „5+2” 

nu au avut loc. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii septembrie 2019 arată astfel: 

 

 03.09.2019 – Curtea Europeana a Drepturilor Omului a făcut publică hotârarea sa pe 

marginea a 6 cauze ce țin de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
1
 

 04.09.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere cu Şefa Direcției 

măsuri de consolidare a încrederii din cadrul Consiliului Europei (CoE) Anna Capello. În cadrul 

întrevederii au fost discutate mai multe inițiative de proiecte pentru dezvoltarea celor două 

maluri ale Nistrului.
2
 

 04.09.2019 – În raionul Dubăsari a avut loc o întâlnire a specialiștilor din partea 

Chișinăului și Tiraspolului pentru rezolvarea situației de conflict apărute ca urmare a dezvoltării 

unei cariere minerale de către un agent economic moldovenesc pe teritoriul unității economice 

„Energetik”.
3
 

 04.09.2019 – Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Vasilii Şova, a acordat un interviu 

agenției ruse pentru informații internaționale RIA Novosti. În cadrul interviului au fost atinse 

mai multe aspecte ale procesului de reglementare a problemei transnistrene.
4,5

 

 05.09.2019 – Reprezentanții procesului de negociere din partea Tiraspolului au avut o 

întâlnire cu delegația Consiliului Europei condusă de Anna Capello.
6
 

                                                            
1 HUDOC, Case of Dobrovitskaya and others V. the Republic of Moldova and Russia, 03.09.2019, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195540 (24.09.2019) 
2 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Şefa Direcției măsuri 

de consolidare a încrederii din cadrul Consiliului Europei Anna Capello, 04.09.2019, 

https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-sefa-directiei-masuri 

(24.09.2019) 
3 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche spetsialistov Pridnestrov'ya i Respubliki Moldova, 04.09.2019, 

http://mfa-pmr.org/ru/vhL (24.09.2019) 
4 RIA Novosti, Vasiliy Shova: Kishinev zavisit ot Kiyeva v voprosakh postavok rossiyskogo gaza, 04.09.2019, 

https://ria.ru/20190904/1558212837.html (24.09.2019) 
5 LACT, Chişinăul nu îşi pierde speranţa că va convinge Tiraspolul de „necesitatea dialogului pe dimensiunea 

politică”, 04.09.2019, http://www.lact.ro/2019/09/04/infotag-md-chisinaul-nu-isi-pierde-speranta-ca-va-convinge-

tiraspolul-de-necesitatea-dialogului-pe-dimensiunea-politica/ (24.09.2019) 
6 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V MID PMR sostoyalas' vstrecha s delegatsiyey Soveta Yevropy, 05.09.2019, 

http://mfa-pmr.org/ru/vnx (24.09.2019) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195540
https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-sefa-directiei-masuri
http://mfa-pmr.org/ru/vhL
https://ria.ru/20190904/1558212837.html
http://www.lact.ro/2019/09/04/infotag-md-chisinaul-nu-isi-pierde-speranta-ca-va-convinge-tiraspolul-de-necesitatea-dialogului-pe-dimensiunea-politica/
http://www.lact.ro/2019/09/04/infotag-md-chisinaul-nu-isi-pierde-speranta-ca-va-convinge-tiraspolul-de-necesitatea-dialogului-pe-dimensiunea-politica/
http://mfa-pmr.org/ru/vnx


 05.09.2019 – Liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselskiy s-a întâlnit cu membrii 

delegației ruse conduse de primul vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru afacerile 

cu CSI, integrarea eurasiatică și relațiile cu compatrioții ruși, Konstantin Zatulin. Delegația rusă 

s-a aflat cu o vizită de lucru în regiunea transnistreană.
7,8

 

 05.09.2019  –  La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. În cadrul ședinței a fost 

abordat subiectul privind situația din Zona de Securitate.
9
 

 06.09.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a avut o întrevedere cu 

asistentul Secretarului General al ONU pentru afaceri politice, consolidarea păcii și operațiuni de 

menţinere a păcii Miroslav Jenča. Viceprim-ministrul a prezentat succint principalele evoluții în 

procesul de negocieri și intențiile Chișinăului pentru promovarea reglementării durabile a 

dosarului transnistrean.
10,11 

 06.09.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev, a avut o întrevedere 

cu șeful misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch. În cadrul întâlnirii, a fost discutată situația 

actuală din procesul de negociere.
12

 

 09.09.2019 – Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu a avut 

o întrevedere cu omologul său ucrainean, Vadym Prystaiko. În cadrul convorbirilor, miniştrii 

Nicu Popescu şi Vadym Prystaiko au discutat despre securizarea frontierei de stat moldo-

ucrainene, inclusiv a segmentului transnistrean.
13,14

 

 10.09.2019 – La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru dezvoltarea 

transportului auto și infrastructurii drumurilor.
15,16

 

 11.09.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrunire cu Reprezentantul 

Special al Ucrainei în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană Viktor 

Krijanovski. În cadrul întrevederii a fost discutată situația curentă, evoluțiile și prioritățile din 

procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană.
17

 

                                                            
7 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy vstretilsya s chlenami rossiyskoy delegatsii vo glave s pervym zamestitelem 

Predsedatelya Komiteta GD RF po delam SNG, yevraziyskoy integratsii i svyazyam s sootechestvennikami 

Konstantinom Zatulinym, 05.09.2019, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/zatulin.html (24.09.2019) 
8 LACT, Moscova ne joacă // Lavrov spune una, iar Zatulin: Transnistria are dreptul la autodeterminare, 

07.09.2019, http://www.lact.ro/2019/09/07/deschide-md-moscova-ne-joaca-lavrov-spune-una-iar-zatulin-

transnistria-are-dreptul-la-autodeterminare/ (24.09.2019) 
9 Guvernul R. Moldova, Comisia Unificată de Control și-a reluat activitatea cu discuții aprinse privind ilegalitățile 

Tiraspolului în Zona de Securitate, 06.09.2019, https://gov.md/ro/content/comisia-unificata-de-control-si-reluat-

activitatea-cu-discutii-aprinse-privind-ilegalitatile (24.09.2019) 
10 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu asistentul 

Secretarului General al ONU pentru afaceri politice, consolidarea păcii și operațiuni de menţinere a păcii Miroslav 

Jenča, 06.09.2019, https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-

asistentul-secretarului (24.09.2019) 
11 United Nations in Moldova, The United Nations (UN) Assistant Secretary-General for Political and 

Peacebuilding Affairs and Peace Operations pays his first official visit to Moldova, 

http://md.one.un.org/content/unct/moldova/en/home/presscenter/press-releases/the-united-nations--un--assistant-

secretary-general-for-politica.html (24.09.2019) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev provel vstrechu s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 

Noykirkhom, 06.09.2019, http://mfa-pmr.org/ru/hyL (24.09.2019) 
13 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Agenda relaţiilor moldo-ucrainene 

discutată la Kiev, 09.09.2019, https://mfa.gov.md/ro/content/agenda-relatiilor-moldo-ucrainene-discutata-la-kiev 

(24.09.2019) 
14 Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrayiny, Ukrayina ta Respublika Moldova domovylysʹ aktyvizuvaty zusyllya 

shchodo zabezpechennya funktsionuvannya Dnistrovsʹkoho kompleksnoho hidrovuzla, 09.09.2019, 

https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/74675-ukrajina-ta-respublika-moldova-domovilisy-aktivizuvati-zusillya-

shhodo-zabezpechennya-funkcionuvannya-dnistrovsykogo-kompleksnogo-gidrovuzla (24.09.2019) 
15 Guvernul R. Moldova, La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și 

infrastructurii drumurilor, 11.09.2019, https://gov.md/ro/content/la-tiraspol-avut-loc-sedinta-grupurilor-de-lucru-

pentru-dezvoltarea-transportului-auto-si-3 (24.09.2019) 
16 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii profil'nykh spetsialistov po voprosam avtotransporta, 

10.09.2019, http://mfa-pmr.org/ru/Lgh (24.09.2019) 
17 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului Vasilii Șova cu Reprezentantul Special al Ucrainei în 

procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană Viktor Krijanovski, 11.09.2019, 

http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/zatulin.html
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 11.09.2019 – Liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselskiy s-a întâlnit cu Reprezentantul 

Special al Ucrainei în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană Viktor 

Krijanovski.
18

 

 11.09.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere cu șeful Misiunii UE 

de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) Slawomir Pichor.
19

 

 11 – 12.09.2019 – EUBAM a organizat un seminar privind regimurile vamale cu impact 

economic – de perfecționare activă și pasivă – pentru experții vamali de pe ambele maluri ale 

râului Nistru. Evenimentul a avut drept scop impulsionarea economiei în regiune.
20

 

 12.09.2019 – La Tiraspol a avut loc şedinţa de lucru a reprezentanţilor politici în procesul 

de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolului. Discuțiile 

au vizat problemele actuale de pe agenda procesului de negocieri, situația curentă în cadrul 

platformelor de dialog existente și nivelul de realizare a înțelegerilor anterior convenite.
21,22

 

 12.09.2019 – A avut loc ședința CUC. A fost examinată situația din localitatea Pohrebea, 

raionul Dubăsari.
23

 

 13.09.2019 – 26.09.2019 – Grupul Operativ de Trupe Ruse din regiunea transnistreană 

(GOTR) a organizat mai multe exerciții militare tactice, inclusiv pentru asigurarea pazei 

depozitelor de muniții de la Cobasna.
24,25,26

 

 16.09.2019 – La sediul Misiunii OSCE din Tiraspol a avut loc ședința subgrupurilor de 

lucru pentru probleme bancare, cu participarea experților de profil de pe ambele maluri ale 

Nistrului și a reprezentanților mediatorilor și observatorilor din cadrul formatului de negocieri 

„5+2”.
27,28

 

                                                                                                                                                                                                
https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-vasilii-sova-cu-reprezentantul-special-al-ucrainei 

(24.09.2019) 
18 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy provel vstrechu so Spetsial'nym predstavitelem Ukrainy po voprosam 

moldo-pridnestrovskogo uregulirovaniya Viktorom Kryzhanovskim, 11.09.2019, http://president.gospmr.org/press-

sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provel-vstrechu-so-spetsialjnim-predstavitelem-ukraini-po-voprosam-moldo-

pridnestrovskogo-uregulirovaniya-viktorom-krijanovskim.html (24.09.2019) 
19 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu şeful Misiunii UE de 

Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina Slawomir Pichor, 11.09.2019, https://gov.md/ro/content/intrevederea-

viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-seful-misiunii-ue-de-0 (24.09.2019) 
20 EUBAM, EUBAM mentors customs experts from both banks of Nistru River on EU standards, 18.09.2019, 

http://eubam.org/newsroom/eubam-mentors-customs-experts-from-both-banks-of-nistru-river-on-eu-standards/ 

(24.09.2019) 
21 Guvernul R. Moldova, La Tiraspol a avut loc o nouă întrevedere de lucru a reprezentanţilor politici în procesul 

de negocieri pentru reglementarea transnistreană, 13.09.2019, https://gov.md/ro/content/la-tiraspol-avut-loc-o-

noua-intrevedere-de-lucru-reprezentantilor-politici-procesul-de (24.09.2019) 
22 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V Tiraspole sostoyalas' vstrecha predstaviteley po politicheskim voprosam, 

12.09.2019, http://mfa-pmr.org/ru/xyv (24.09.2019) 
23 Guvernul R. Moldova, Evenimentele distructive organizate de forțele transnistrene în jurul localității Pohrebea 

rămân în atenția Comisiei Unificate de Control, 13.09.2019, https://gov.md/ro/content/evenimentele-distructive-

organizate-de-fortele-transnistrene-jurul-localitatii-pohrebea (24.09.2019) 
24 LACT, Trupele ruse au organizat exerciții la depozitele de muniții de la Cobasna, 13.09.2019, 

http://www.lact.ro/2019/09/13/noi-md-trupele-ruse-au-organizat-exercitii-la-depozitele-de-munitii-de-la-cobasna/ 

(24.09.2019) 
25 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii, V Operativnoy gruppe rossiyskikh voysk v Pridnestrov'ye proveden 

ocherednoy etap polevogo vykhoda s voyennosluzhashchimi remontnoy roty, 26.09.2019, 

https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news/more.htm?id=12254266@egNews (24.09.2019) 
26 Guvernul R. Moldova, Informare de presă: Începând cu data de 16 septembrie 2019 se anulează mecanismul de 

notificare scrisă prealabilă pentru vizitele private ale oficialilor din Republica Moldova, efectuate în localitățile din 
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septembrie-2019-se-anuleaza-mecanismul-de (24.09.2019) 
27 Guvernul R. Moldova, La Tiraspol a avut loc ședința subgrupurilor de lucru pentru probleme bancare, 
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28 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii podgrupp po bankovskim voprosam, 16.09.2019, http://mfa-

pmr.org/ru/Lph (24.09.2019) 
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 16.09.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a avut o întrevedere cu 

Reprezentantul special al Federației Ruse în procesul de reglementare a conflictului transnistrean 

Serghei Gubarev.
29

 

 17.09.2019 –  Liderul de la Tiraspol s-a întâlnit cu Reprezentantul special al Federației 

Ruse în procesul de reglementare a conflictului transnistrean Serghei Gubarev.
30

 

 19.09.2019 – Secretarul General al OSCE, Thomas Greminger, a întreprins o vizită de 

lucru la Chișinău și Tiraspol. Secretarul General al OSCE a reconfirmat sprijinul complet al 

OSCE pentru reglementarea problemei transnistrene bazată pe suveranitatea, independența și 

integritatea teritorială a Republicii Moldova, oferind în același timp un statut special 

Transnistriei.
31, 32

  

 23.09.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere de lucru cu Șeful 

Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch.
33

 

 23.09.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a avut o întrevedere 

cu șeful misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch.
34

 

 23.09.2019 – Șeful reprezentanței regiunii transnistrene în Federația Rusă, Leonid 

Manakov, ca parte a delegației Consiliului Internațional al Compatrioților Ruși, a participat la 

cea  de-a 42-a Sesiune a Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la Geneva.
35

 

 24.09.2019 – O delegație extinsă a regiunii transnistrene condusă de liderul de la 

Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy, s-a întâlnit cu reprezentantul special al Ministerului Afacerilor 

Externe al Federației Rusiei, Sergey Gubarev. Aspectul central al reuniunii a fost discuția 

situației actuale din procesul de negociere.
36

 

 25.09.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a avut o întrevedere cu 

șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova Peter Michalko.
37

 

 25.09.2019 – La sediul Misiunii OSCE de la Tiraspol, conducerea Băncii republicane a 

regiunii transnistrene a avut o întrevedere cu un expert bancar internațional, Ilse Schuster. 

Expertul a ajuns în Transnistria și Moldova la invitația misiunii OSCE pentru a studia situația 

actuală în contextul cooperării interbancare între părți și pentru a găsi posibile soluții la 

problemele urgente din acest domeniu.
38,39
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 26.09.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
40,41 

 26.09.2019 – Liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselskiy  a avut o întrevedere cu  

Reprezentantul Special al președintelui Federației Ruse, Dmitriy Kozak.
42

 

 26.09.2019 – Ministrul afacerilor externe și integrării europene al R. Moldova, Nicu 

Popescu a avut o întrevedere la New York cu secretarul general al OSCE Thomas Greminger. 

Principalele subiecte ale discuției au fost problematica reglementării conflictului transnistrean şi 

consolidarea mandatului OSCE în Republica Moldova.
43

 

 26.09.2019 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a menționat problema 

transnistreană în discursul său de la Adunarea Generală a ONU.
44

 

  30.09.2019 – Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova a menționat, într-un interviu pentru 

agenția „Moldpres”, despre acordarea unui statut special regiunii transnistrene.
45
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Luna octombrie 2019 în direcția procesului de reglementare a conflictului transnistrean a 

fost marcată de mai multe evenimente. La Bratislava (Slovacia) a avut loc reuniunea Conferinței 

permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană (formatul „5+2”), 

drept urmare pe parcursul lunii părțile au avut mai multe întruniri cu Șeful și reprezentanții 

Misiunii OSCE în R. Moldova.  Pe parcursul lunii Biroul politici de reintegrare a avut mai multe 

întâlniri cu reprezentanții statelor Uniunii Europene, în cadrul cărora fost discutată situația 

actuală și perspectivele reglementării problemei transnistrene. Partea transnistreană a înfăptuit o 

vizită de lucru în Federația Rusă și a discutat pe marginea procesului de reglementare cu o 

delegație a reprezentanților statelor membre a Uniunii Europene. La sfârșitul lunii, președintele 

Republicii Moldova Igor Dodon a avut o întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Vadim 

Krasnoselskiy, în cadrul căreia au fost trasate unele subiecte de perspectivă privind procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean. La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o 

ședință a grupurilor de lucru pentru probleme sociale și ajutor umanitar, a avut loc o ședință în 

cadrul subgrupurilor de lucru pentru probleme bancare și o ședință între experții de profil privind 

problemele fitosanitare. În cadrul Comisiei Unificate de Control au avut loc patru întruniri. 

Reuniuni în formatul „1+1” a reprezentanţilor politici în procesul de negociere nu au avut loc. În 

cadrul formatului „5+2” a avut loc o reuniune. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii octombrie 2019 arată astfel: 

 

03.10.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. La ședință au fost confirmați în 

funcție 5 observatori militari noi din partea Ucrainei în schimbul altor 5 care și-au încheiat 

mandatul în Forțele Mixte de Pacificare.
1
 

03.10.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a avut o întrevedere 

cu Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch.
2
 

04.10.2019 – La sediul Misiunii OSCE de la Chișinău, a avut loc o întrevedere între 

experții de profil privind problemele fitosanitare din partea Chișinăului și Tiraspolului.
3
 

8-10.10.2019 – La Bratislava (Slovacia) a avut loc reuniunea oficială a Conferinței 

permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană (formatul de 

negocieri „5+2”).
4,5,6

 

10.10.2019 – A avut loc ședința CUC. În cadrul ședinței a fost examinată situația din 

Zona de Securitate.
7
  

11.10.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere cu delegația din cadrul 

Consiliului Europei, compusă dintr-un grup de raportori pentru democrație al Comitetului de 

Miniștri. În cadrul întrevederii a fost abordată problematica transnistreană.
8
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14.10.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev s-a întâlnit cu Șeful 

Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch. În cadrul întâlnirii, au fost analizate în detaliu 

rezultatele reuniunii în formatul „5+2” desfășurate la Bratislava.
9
 

15.10.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere cu Șeful Direcţiei 

Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe al 

Germaniei Michael Siebert. În cadrul întrunirii a fost discutată  situația curentă din procesul de 

negocieri privind reglementarea transnistreană și  implementarea angajamentelor din pachetul 

„Berlin plus”.
10

 

15.10.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev s-a întâlnit cu 

reprezentanții a mai multor grupuri de experți (lucru) din partea Transnistriei pentru a discuta 

perspectivele avansării în procesul de negociere.
11

 

15.10.2019 – Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publică hotărârea pe 

cauzele 28432/06 și 5665/07 privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
12,13 

16.10.2019 – Administrația regiunii transnistrene a pregătit un pachet de proiecte de lege 

referitoare la reglementarea și asigurarea funcţionării sectorului energetic din Transnistria.
14

,
15

 

17.10.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
16

 

17-18.10.2019 – Liderul de la Tiraspol V. Krasnoselskiy a efectuat o vizită de lucru în 

Federația Rusă.
17,18,19

 

18.10.2019 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu 

vicepremierul pentru reintegrare, Vasilii Șova. Interlocutorii au abordat subiectul reluării 
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"itemid":["001-196595"]} (28.10.2019) 
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pmr.org/item/15944 (28.10.2019) 
15 LACT, Transnistria vrea să deschidă propria agenţia de reglementare în energetică, 16.10.2019, 

http://www.lact.ro/2019/10/16/infotag-md-transnistria-vrea-sa-deschida-propria-agentia-de-reglementare-in-

energetica/ (28.10.2019) 
16 Guvernul R. Moldova, Mai multe acțiuni abuzive ale Tiraspolului sesizate la Comisia Unificată de Control, 

18.10.2019, https://gov.md/ro/content/mai-multe-actiuni-abuzive-aletiraspolului-sesizate-la-comisia-unificata-de-

control (28.10.2019) 
17 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy provel vstrechu s zamestitelem ministra inostrannykh del Rossii Andreyem 

Rudenko, 17.10.2019, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provel-vstrechu-s-

zamestitelem-ministra-inostrannih-del-rossii-andreem-rudenko.html (29.10.2019) 
18 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy posetil Predstavitel'stvo Pridnestrov'ya v Moskve, 18.10.2019, 

http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-posetil-predstaviteljstvo-pridnestrovjya-v-

moskve.html (29.10.2019) 
19 LACT, La Moscova a fost discutată „acordarea ajutorului multilateral pentru Transnistria”, 18.10.2019, 

http://www.lact.ro/2019/10/18/infotag-md-la-moscova-a-fost-discutata-acordarea-ajutorului-multilateral-pentru-
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activității Mecanismului de coordonare a pozițiilor cu privire la soluționarea diferendului 

transnistrean.
20

 

21.10.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere de lucru cu Șeful 

Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch.
21

 

22.10.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a avut o întrevedere 

cu Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch.
22

 

22.10.2019 – Liderul de la Tiraspol V. Krasnoselskiy a avut o întrunire cu Șeful Misiunii 

OSCE în R. Moldova Claus Neukirch.
23

 

22.10.2019 – Partea transnistreană a postat un material analitic privind realizarea 

pachetului „Berlin plus”.
24, 25

 

23.10.2019 – La Chișinău a avut loc ședința subgrupurilor de lucru pe probleme bancare, 

cu participarea experților de profil de pe ambele maluri ale Nistrului și a reprezentanților 

mediatorilor și observatorilor din cadrul formatului de negocieri „5+2”.
26,27 

24.10.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova a prezentat situația 

curentă privind problematica transnistreană unui grup de ambasadori, responsabili pentru 

Parteneriatul Estic.
28

 

24.10.2019 – A avut loc ședința CUC.
29

 

25.10.2019 – A avut loc ședința grupurilor de lucru pentru probleme sociale și ajutor 

umanitar.
30,31

 

25.10.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a avut o întrevedere 

cu o delegație a reprezentanților ministerelor afacerilor de externe a țărilor membre Uniunii 

Europene.
32

 

                                                            
20 Președinția R. Moldova, Igor Dodon a avut o întrevedere cu Vasilii Șova, 18.10.2019, 

http://www.president.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-a-avut-o-intrevedere-cu-vasilii-sova (29.10.2019) 
21 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova și Șeful Misiunii OSCE în Republica 

Moldova Claus Neukirch au întreținut un dialog productiv pe un șir de probleme ce figurează pe agenda procesului 

de negocieri, 21.10.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-sova-si-seful-

misiunii-osce-republica-moldova (29.10.2019) 
22 Ministerstvo inostrannykh del PMR, Vitaliy Ignat'yev provel vstrechu s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 

Noykirkhom, 22.10.2019, http://mfa-pmr.org/ru/tyL (29.10.2019) 
23 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy vstretilsya s Klausom Noykirkhom, 22.10.2019, 

http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-vstretilsya-s-klausom-noykirhom.html 

(29.10.2019) 
24 Ministerstvo inostrannykh del PMR, Prezentatsiya o tekushchey situatsii v peregovornom protsesse, 22.10.2019, 

http://mfa-pmr.org/ru/dyy (29.10.2019) 
25 Infotag, MAE al Transnistriei a publicat angajamentele din pachetul „Berlin+” îndeplinite de Tiraspol şi cele 

neîndeplinite de Chişinău, 23.10.2019, http://www.infotag.md/rebelion-ro/280006/ (29.10.2019) 
26 Guvernul R. Moldova, La Chișinău a avut loc ședința subgrupurilor de lucru pe probleme bancare, 23.10.2019, 

https://gov.md/ro/content/la-chisinau-avut-loc-sedinta-subgrupurilor-de-lucru-pe-probleme-bancare (29.10.2019) 
27 Ministerstvo inostrannykh del PMR, O zasedanii podgrupp po bankovskim voprosam, 24.10.2019, http://mfa-

pmr.org/ru/hzz (29.10.2019) 
28 Guvernul R. Moldova, Situația curentă pe tematica transnistreană și prioritățile viitoare au fost prezentate de 

către Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova unui grup de ambasadori, responsabili pentru 

Parteneriatul Estic, 24.10.2019, https://gov.md/ro/content/situatia-curenta-pe-tematica-transnistreana-si-prioritatile-

viitoare-au-fost-prezentate-de (29.10.2019)  
29 Guvernul R. Moldova, Delegația Republicii Moldova atenționează asupra necesității de a respecta toate deciziile 

Comisiei Unificate de Control, 25.10.2019, https://gov.md/ro/content/delegatia-republicii-moldova-atentioneaza-

asupra-necesitatii-de-respecta-toate-deciziile (29.10.2019) 
30 Guvernul R. Moldova, Despre ședința grupurilor de lucru pentru probleme sociale și ajutor umanitar, 

25.10.2019, https://gov.md/ro/content/despre-sedinta-grupurilor-de-lucru-pentru-probleme-sociale-si-ajutor-

umanitar (29.10.2019) 
31 Ministerstvo inostrannykh del PMR, O vstreche ekspertnykh (rabochikh) grupp po voprosam gumanitarnoy 

pomoshchi, 25.10.2019, http://mfa-pmr.org/ru/GxL (29.10.2019) 
32 Ministerstvo inostrannykh del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s delegatsiyey predstaviteley 

vneshnepoliticheskikh vedomstv stran Yevropeyskogo soyuza, 25.10.2019, http://mfa-pmr.org/ru/vJx (29.10.2019) 
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28.10.2019 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru 

cu șeful Misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch și Ambasadorul Republicii Slovace, Dušan 

Daho.
33

 

29.10.2019 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu 

liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy. Au fost discutate problemele actuale de pe ordinea 

de zi și au fost trasate unele subiecte de perspectivă.
34, 35

 

31.10.2019 – Adjunctul Șefului Misiunii OSCE în R. Moldova, Antti Karttunen a avut o 

întrevedere cu adjunctul negociatorului șef al părții transnistrene, Aleksandr Stetsiuk. În cadrul 

întrunirii au fost discutate aspectele cu privire la pregătirea Conferinței pentru consolidarea 

măsurilor de încredere, care va avea loc la Bavaria în perioada 4-5 noiembrie 2019.
36

 

31.10.2019 – Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a convocat o ședință de lucru 

privind problemele cu care se confruntă agenții economici transnistreni.
37

 

31.10.2019 – La Moscova, Secretarul general al OSCE, Thomas Greminger s-a întâlnit cu 

ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Secretarul general al OSCE și-a exprimat speranța că 

protocolul final al negocierilor în formatul „5+2” desfășurate la Bratislava la începutul lunii 

octombrie va fi semnat la Bavaria în 4-5 noiembrie.
38

 

 

 

                                                            
33 Președinția R. Moldova, Preșdintele țării a avut o întrevedere cu șeful Misiunii OSCE în Moldova, 28.10.2019, 
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36 Ministerstvo inostrannykh del PMR, Aleksandr Stetsyuk vstretilsya s zamestitelem glavy Missii OBSE v Moldove, 

31.10.2019, http://mfa-pmr.org/ru/hzx (31.10.2019) 
37 Președinția R. Moldova, Igor Dodon a convocat o ședință de lucru privind problemele cu care se confruntă 

agenții economici transnistreni, 31.10.2019, http://www.presedinte.md/rom/presa/igor-dodon-a-convocat-o-sedinta-

de-lucru-privind-problemele-cu-care-se-confrunta-agentii-economici-transnistreni (31.10.2019) 
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Luna noiembrie 2019, în direcția procesului de reglementare a conflictului transnistrean, 

poate fi caracterizată prin menținerea contactului cu partenerii internaționali și continuarea 

dialogului între părți –  în cadrul grupurilor de lucru (experți) și la nivelul Comisiei Unificate de 

Control. În Germania a fost organizată cea de-a 8-a conferinţă bavareză cu genericul „Măsurile 

de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, drept efect 

pe parcursul lunii părțile au avut mai multe întruniri cu Șeful și reprezentanții Misiunii OSCE în 

Republica Moldova. Odată cu modificările administrative de la Chișinău, Viceprim-ministru 

pentru Reintegrare a fost numit Alexandru Flenchea. Pe parcursul lunii Biroul politici de 

reintegrare a avut mai multe întâlniri cu Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova, cu Delegația UE în 

R. Moldova și o întrunire de lucru cu Reprezentantul Special al Ucrainei în procesul de 

reglementare a problemei transnistrene. Partea transnistreană a avut întruniri cu Șeful Misiunii 

OSCE în R. Moldova, reprezentanți ai ONU și a făcut o vizită de lucru în Federația Rusă. La 

începutul lunii, președintele Republicii Moldova Igor Dodon, a avut o întrevedere neoficială cu 

liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy.  

La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință a grupurilor de lucru pentru 

actele de stare civilă și documentare a populației și o ședință a grupurilor de lucru (experți) 

pentru economie. În cadrul Comisiei Unificate de Control au avut loc trei întruniri. Reuniuni în 

formatul „1+1” a reprezentanţilor politici în procesul de negociere și în formatul „5+2” nu au 

avut loc. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii noiembrie 2019 arată astfel: 

 

01.11.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova, a avut o întrevedere cu 

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova Dereck J. Hogan. În cadrul 

întrevederii a fost discutată evoluția dialogului între Chișinău și Tiraspol.
1
 

01.11.2019 – La Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru actele de 

stare civilă și documentare a populației. În cadrul ședinței au participat reprezentanții din cadrul 

formatului de negocieri „5+2”.
2,

 
3
 

01.11.2019 – La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru economie. În 

cadrul reuniunii a fost discutat proiectul unui mecanism privind potențialele măsuri ce pot fi 

întreprinse pentru eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului și protecția drepturilor 

consumatorilor.
4,
 
5
 

04.11.2019 – Președintele R. Moldova I. Dodon, a avut o întrevedere neoficială cu liderul 

de la Tiraspol, V. Krasnoselskiy.
6
 

04-05.11.2019 – În Germania a fost organizată cea de-a 8-a conferinţă bavareză cu 

genericul „Măsurile de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului 

transnistrean”. La lucrările Conferinţei au participat reprezentanţii politici în procesul de 

negocieri pentru reglementarea transnistreană, reprezentanţii mediatorilor şi observatorilor din 

                                                            
1 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Ambasadorul Statelor 

Unite ale Americii în Republica Moldova Dereck J. Hogan, 01.11.2019, https://gov.md/ro/content/intrevederea-

viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-ambasadorul-statelor-2 (25.11.2019) 
2 Guvernul R. Moldova, La Chișinău a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru actele de stare civilă și 

documentarea populației, 01.11.2019, https://gov.md/ro/content/la-chisinau-avut-loc-o-noua-sedinta-grupurilor-de-

lucru-pentru-actele-de-stare-civila-si (25.11.2019) 
3 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche ekspertnykh (rabochikh) grupp po normativno-pravovomu i 

dokumentatsionnomu obespecheniyu grazhdan, 01.11.2019, http://mfa-pmr.org/ru/xyh (25.11.2019) 
4 Guvernul R. Moldova, La Tiraspol a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru economie, 01.11.2019, 

https://gov.md/ro/content/la-tiraspol-avut-loc-o-noua-sedinta-grupurilor-de-lucru-pentru-economie (25.11.2019) 
5 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii ekspertnykh (rabochikh) grupp po voprosam ekonomiki, 

01.11.2019, http://mfa-pmr.org/ru/xhq (25.11.2019) 
6 LACT, Igor Dodon a avut o întrevedere neoficială cu Vadim Krasnoselski. Aceştia au vizitat Cetatea Bender, 

04.11.2019, http://www.lact.ro/2019/11/04/publika-md-igor-dodon-a-avut-o-intrevedere-neoficiala-cu-vadim-

krasnoselski-acestia-au-vizitat-cetatea-bender/ (25.11.2019) 
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cadrul formatului „5+2”, experţii din cadrul grupurilor de lucru sectoriale de pe ambele maluri 

ale Nistrului, reprezentanții Misiunii EUBAM şi experți de profil din UE.
7
 

10.11.2019 – O delegație alcătuită din deputați și experți ai Dumei de Stat a Federației 

Ruse a vizitat regiunea transnistreană.
8
, 

9
 

13.11.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere de lucru cu Șeful 

Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. În cadrul întrunirii s-a efectuat un 

schimb de opinii și sugestii referitor la pașii ce se impun a fi luați în vederea promovării 

dialogului în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană.
10

 

13.11.2019 – Misiunea OSCE din R. Moldova a predat Ministerului Economiei și 

Infrastructurii al R. Moldova raportul privind expertiza tehnică deplină a podului de la Gura 

Bîcului și Bîcioc, care conectează cele două maluri ale Nistrului.
11

 

14.11.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene a avut o întrevedere cu Șeful 

Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch. În cadrul întrunirii sau discutat aspectele 

relevante ale procesului de negociere, ținând cont și de rezultatele discuțiilor purtate la 

Conferința bavareze privind măsurile de consolidare a încrederii.
12

 

14.11.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
13, 14

 

17.11.2019 – În cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria au avut loc 

sesiuni de pregătire a personalului militar specializat și sesiuni de pregătire metodologică a 

sergenților și ofițerilor. Personalului militar a fost transferat peste 150 de unități de arme și 

echipamente militare destinate sezonului de iarnă.
15

 

18.11.2019 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea a avut o întrevedere de lucru cu 

Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch.
16

 

20.11.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a avut o 

întrevedere de lucru cu Șeful Delegației UE în R. Moldova, Peter Michalko.
17

 

20.11.2019 – Liderul de la Tiraspol V. Krasnoselskiy, a avut o întrevedere cu Șeful 

Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch. În cadrul reuniunii a fost acordată o atenție 

                                                            
7 OSCE, Bavaria conference promotes progress in the Transdniestrian settlement process, 06.11.2019, 

https://www.osce.org/chairmanship/438101 (25.11.2019) 
8 Verkhovnyy Sovet PMR, Vizit delegatsii rossiyskikh ekspertov, 10.11.2019, http://www.vspmr.org/news/supreme-

council/vizit-delegatsii-rossiyskih-ekspertov.html (25.11.2019) 
9 LACT, Declarație: Rusia vrea relații foarte bune între Chișinău și Tiraspol, 11.11.2019, 

http://www.lact.ro/2019/11/11/noi-md-declaratie-rusia-vrea-relatii-foarte-bune-intre-chisinau-si-tiraspol/ 

(25.11.2019) 
10 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova și Șeful Misiunii OSCE în Republica 

Moldova Claus Neukirch au discutat prioritățile curente în procesul de reglementare transnistreană, 13.11.2019, 

https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-sova-si-seful-misiunii-osce-republica-0 

(25.11.2019) 
11 OSCE, OSCE Mission hands over technical assessment report of Gura Bicului-Bychok Bridge to Moldovan 

Ministry of Economy and Infrastructure, 13.11.2019, https://www.osce.org/mission-to-moldova/438818 

(25.11.2019) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 

Noykirkhom, 14.11.2019, http://mfa-pmr.org/ru/htv (25.11.2019) 
13 Guvernul R. Moldova, Delegația Federației Ruse în Comisia Unificată de Control are un nou conducător, 

15.11.2019, https://gov.md/ro/content/delegatia-federatiei-ruse-comisia-unificata-de-control-are-un-nou-conducator 

(25.11.2019) 
14 OKK, Ob ocherednom zasedanii OKK, 14.11.2019, http://www.okk-pridnestrovie.org (25.11.2019) 
15 Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii, V Operativnoy gruppe rossiyskikh voysk v Pridnestrov'ye podveli 

itogi podgotovitel'nogo perioda, 17.11.2019, 

https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news/more.htm?id=12262458@egNews (25.11.2019) 
16 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a avut prima întrevedere de 

lucru cu Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch, 18.11.2019, 

https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-flenchea-avut-prima-intrevedere-de-

lucru-cu (25.11.2019) 
17 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a avut prima întrevedere de 

lucru cu Șeful Delegației UE, Peter Michalko, 20.11.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-

reintegrare-alexandru-flenchea-avut-prima-intrevedere-de-lucru-0 (25.11.2019) 
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problemelor din cadrul procesului de negociere care rămân relevante, în ciuda acordurilor 

încheiate între părți.
18

 

20.11.2019 – La Moscova, a avut loc întrunirea premierului Rusiei Dmitriy Medvedev, 

cu premierul R. Moldova, Ion Chicu. În urma negocierilor, reprezentantul special al președintelui 

Rusiei privind dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Moldova, Dmitriy Kozak, a 

menționat că Moscova și Chișinăul vor reveni la discutarea problemei rezolvării conflictului 

transnistrean, inclusiv problema utilizării munițiilor de la depozitul militar de la Cobasna, după 

ce va apărea o stabilitate politică și o încredere în noul guvern din R. Moldova.
19,

 
20

 

21.11.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. Membrii Comisiei au verificat 

gradul de pregătire, pentru executarea serviciului în condițiile de iarnă, a posturilor Forțelor 

Mixte de Pacificare amplasate în sectorul de Sud al Zonei de Securitate.
21

 

22.11.2019 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a convocat o ședință de lucru 

cu privire la situația agenților economici din regiunea transnistreană.
22

 

25.11.2019 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea a avut o întrevedere cu Șeful 

Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. În cadrul întrunirii a fost discutat 

proiectul declarației Consiliului Ministerial al OSCE cu privire la negocierile în procesul de 

reglementare transnistreană în formatul „5+2”, care urmează să se desfășoare în perioada 5-6 

decembrie 2019 la Bratislava.
23

 

26.11.2019 – Adjunctul negociatorului șef al părții transnistrene Alexandr Stetsiuk, a avut 

o întrevedere cu consilierul pentru drepturile omului al ONU din Moldova Bea Ferenci și cu 

coordonatorul național al Oficiului Înaltului Comisar al ONU.
24

 

26.11.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a făcut o vizită de 

lucru în Federația Rusă, unde s-a întâlnit cu reprezentantul special al Ministerului Afacerilor 

Externe al Rusiei, Sergey Gubarev. În cadrul întrunirii a fost exprimată îngrijorarea cu privire la 

declinul dinamicii procesului de negociere și la eficacitatea mecanismelor sale pe fundalul 

apariției a noi probleme în relațiile dintre părți (Chișinău – Tiraspol).
25

 

27.11.2019 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea s-a întâlnit cu Reprezentantul 

Special al Ucrainei în cadrul negocierilor pentru reglementarea transnistreană Victor Krijanovski 

și însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în Republica Moldova Vladimir Boechko.
26, 27 
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complexe-delicate-si-de-lunga-durata/ (25.11.2019) 
20 Pravitelstvo Rossii, Rossiysko-moldavskiye peregovory, 20.11.2019,  http://government.ru/news/38388/ 

(25.11.2019) 
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http://mfa-pmr.org/ru/hvv (27.11.2019) 
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Sergeyem Gubarevym, 26.11.2019, http://mfa-pmr.org/ru/zyf (27.11.2019) 
26 Guvernul R. Moldova, Prima întrevedere a Viceprim-ministrului Alexandru Flenchea cu Reprezentantul Special 

al Ucrainei în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, Victor Krijanovski și însărcinatul cu 

afaceri ale Ucrainei în Republica Moldova Vladimir Boechko, 28.11.2019, https://gov.md/ro/content/prima-

intrevedere-viceprim-ministrului-alexandru-flenchea-cu-reprezentantul-special-al (27.11.2019) 

http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-obsudil-hod-peregovornogo-protsessa-s-glavoy-missii-obse-v-moldove-klausom-noykirhom.html
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-obsudil-hod-peregovornogo-protsessa-s-glavoy-missii-obse-v-moldove-klausom-noykirhom.html
http://www.lact.ro/2019/11/21/noi-md-kozak-vom-reveni-la-discutarea-acestei-problemei-foarte-complexe-delicate-si-de-lunga-durata/
http://www.lact.ro/2019/11/21/noi-md-kozak-vom-reveni-la-discutarea-acestei-problemei-foarte-complexe-delicate-si-de-lunga-durata/
http://government.ru/news/38388/
https://gov.md/ro/content/membrii-comisiei-unificate-de-control-au-inspectat-posturile-fortelor-mixte-de-pacificare
https://gov.md/ro/content/membrii-comisiei-unificate-de-control-au-inspectat-posturile-fortelor-mixte-de-pacificare
http://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-a-convocat-o-sedinta-privind-situatia-agentilor-economici-din-regiunea-transnistreana
http://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-a-convocat-o-sedinta-privind-situatia-agentilor-economici-din-regiunea-transnistreana
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-flenchea-avut-o-intrevedere-de-lucru-cu
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-flenchea-avut-o-intrevedere-de-lucru-cu
http://mfa-pmr.org/ru/hvv
http://mfa-pmr.org/ru/zyf
https://gov.md/ro/content/prima-intrevedere-viceprim-ministrului-alexandru-flenchea-cu-reprezentantul-special-al
https://gov.md/ro/content/prima-intrevedere-viceprim-ministrului-alexandru-flenchea-cu-reprezentantul-special-al


28.11.2019 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea a susținut un briefing de presă 

afirmând că, Chișinăul este deschis să continue negocierile cu Tiraspolul pe un spectru larg de 

probleme economice, sociale și umanitare.
28

 

28.11.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. La inițiativa delegației R. 

Moldova a fost coordonat accesul în Zona de Securitate a specialiștilor de profil și 

echipamentului tehnic necesar pentru efectuarea expertizei tehnice și a proiectului de execuție 

înainte de reparația podului peste râul Nistru poziționat pe drumul expres M1, traseul Chișinău – 

Dubăsari.
29

 

29.11.2019 – Șeful reprezentanței regiunii transnistrene în Federația Rusă Leonid 

Manakov, a participat la cea de-a 12-a sesiune a Forumului privind drepturile minorităților de la 

Geneva, organizat de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU.
30

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
27 Posolstvo Ukrainy v Respublike Moldova, 33-ye zasedaniye Konsul'tativnogo soveta EUBAM v Kishineve, 

28.11.2019, https://moldova.mfa.gov.ua/ru/press-center/news/76276-33-te-zasidannya-konsulytativnoji-radi-eubam-

u-kishinevi (28.11.2019) 
28 Guvernul R. Moldova, Briefingul susținut de Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea, 

28.11.2019, https://gov.md/ro/content/briefingul-sustinut-de-viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-

flenchea (28.11.2019) 
29 Guvernul R. Moldova, În Zona de Securitate, un pod peste Nistru va fi supus unei expertize tehnice complexe, 

29.11.2019, https://gov.md/ro/content/zona-de-securitate-un-pod-peste-nistru-va-fi-supus-unei-expertize-tehnice-
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În luna decembrie 2019, în direcția procesului de reglementare a conflictului transnistrean 

au avut loc contacte cu partenerii internaționali și a continuat dialogul între părți, atât  în cadrul 

grupurilor de lucru (experți), cât și la nivelul Comisiei Unificate de Control. La Bratislava 

(Slovacia) a avut loc reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE. Miniștrii de externe din 57 de 

state membre ale OSCE au reconfirmat importanța procesului de negocieri în formatul „5+2” ca 

mecanism unic de dialog pentru reglementarea conflictului transnistrean și au adoptat o 

declarație privind sprijinul în reglementarea transnistreană. Pe parcursul lunii Biroul politici de 

reintegrare a efectuat o vizită de lucru în raionul Dubăsari. La Chișinău a avut loc reuniunea în 

formatul „1+1” a reprezentanţilor politici în procesul de negocieri. Partea transnistreană a avut 

întruniri cu Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova și alți reprezentanți ai formatului „5+2”. La 

sfârșitul lunii premierul R. Moldova, Ion Chicu și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy au 

semnat Protocolul adițional de prelungire cu șase luni a valabilității Deciziei protocolare „Cu 

privire la principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea 

transnistreană” din 30 martie 2012. 

La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință a grupurilor de lucru (experți) 

pentru ocrotirea sănătății. În cadrul Comisiei Unificate de Control au avut loc patru ședințe, iar în 

cadrul formatul „1+1” a reprezentanţilor politici în procesul de negociere o întrunire. În formatul 

„5+2” nu a avut loc nici o întrunire. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii decembrie 2019 arată astfel: 

 

 02.12.2019 – La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru ocrotirea 

sănătății. Experții au discutat despre aspectele legate de livrarea de medicamente în regiunea 

transnistreană.
1,2 

 02.12.2019 – Liderul de la Tiraspol a avut o întrevedere cu Ambasadorul SUA în R. 

Moldova D. Hogan.
3
 

 03.12.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev a avut o întrevedere cu 

Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch.
4
 

 03.12.2019 – Premierul R. Moldova, Ion Chicu a avut o întrevedere cu Șeful Misiunii 

OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch. Prim-ministrul R. Moldova a confirmat interesul 

Guvernului de a intensifica dialogul în formatul de negocieri „5+2”.
5
 

 04.12.2019 – Liderul de la Tiraspol a avut o întâlnire cu Ambasadorul Federației Ruse în 

R. Moldova O. Vasnețov. Interlocutorii au discutat aspectele actuale ale relațiilor ruso-

transnistrene, precum și aspectele legate de activitățile formatului „5+2”.
6
 

 05.12.2019 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC.
7
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 05-06.12.2019 – La Bratislava (Slovacia) a avut loc reuniunea Consiliului Ministerial al 

OSCE. Miniștrii de externe din 57 de state membre ale OSCE au reconfirmat importanța 

procesului de negocieri în formatul „5+2” ca mecanism unic de dialog pentru reglementarea 

conflictului transnistrean și au adoptat o declarație privind sprijinul în reglementarea 

transnistreană.
8
 (Documentul în Anexa Nr. 1.) 

 12.12.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. În cadrul ședinței au  fost 

discutate cele mai stringente probleme legate de misiunea de pacificare în Zona de Securitate.
9
 

 13.12.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a efectuat o 

vizită de lucru în raionul Dubăsari.
10

 

 13.12.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev s-a întâlnit cu noul șef al 

departamentului consular al Ambasadei Federației Ruse în R. Moldova, V. Bogdanov.
11

 

 14.12.2019 – Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei Maria Zaharova, a 

menționat că Chișinăul și Tiraspolul au pierdut progresul în procesul de negocieri a reglementării 

problemei transnistrene.
12

 

 15.12.2019 – Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova, Aureliu 

Ciocoi, a declarat într-un interviu că problema transnistreană „poate fi foarte rapid și ușor 

soluționată”, în cazul în care autoritățile de la Chișinău vor găsi un „consens național”.
13

 

 16.12.2019 – La Chișinău a avut loc întrunirea reprezentanților pe probleme politice din 

partea Chișinăului și Tiraspolului.
14,15 

 18.12.2019 – Reprezentanții procesului de negocieri din partea Tiraspolului au avut o 

întrevedere cu expertul OSCE, Mario Viola, invitat pentru a ajuta la rezolvarea problemelor 

legate de protecția datelor cu caracter personal care împiedică cooperarea între Chișinău și 

Tiraspol în domeniile relevante.
16

 

 19.12.2019 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC.
17

 

 26.12.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. Membrii Comisiei au aprobat 

Planul măsurilor de bază ale contingentelor militare ale Forțelor Mixte de Pacificare pentru 

2020.
18

 

 27.12.2019 – Reprezentantul special al Federaţiei Ruse în procesul de negocieri pentru 

reglementarea transnistreană, Serghei Gubarev, a menționat într-un interviu pentru agenția rusă 

de presă TASS procesul de reglementare a problemei transnistrene pentru anul 2020.
19,20 
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 30.12.2019 – A avut loc ședința Comisiei Guvernamentale pentru Reintegrare. În cadrul 

ședinței au fost aprobate 4 priorități în procesul de negociere și în procesul de reglementare și 

promovare a politicilor de reintegrare. Aceste priorități sunt: libertatea de circulație în Zona de 

Securitate, drepturile omului, situația cu sediile școlilor din stânga Nistrului și armonizarea 

procedurilor, tarifelor vamale și a celor fiscale.
21

 

 30.12.2019 – Primul ministru al R. Moldovei și liderul de la Tiraspol au semnat un 

Protocol adițional de prelungire cu șase luni a valabilității Deciziei protocolare „Cu privire la 

principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană” din 30 

martie 2012. Cu acordul reciproc al părților, documentul va fi valabil până la 30 iunie 2020.
22

 

(Documentul în Anexa Nr. 2.) 
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Anexa Nr. 1. 

 

MINISTERIAL STATEMENT ON THE 

NEGOTIATIONS ON THE TRANSDNIESTRIAN SETTLEMENT 

PROCESS IN THE „5+2” FORMAT 

 

 The ministers for foreign affairs of the participating States of the Organization for 

Security and Co-operation in Europe:  

 1. Recall the past ministerial statements on the work of the Permanent Conference on 

Political Issues in the Framework of the Negotiation Process for the Transdniestrian Settlement 

in the “5+2” format; 

 2. Reiterate their strong resolve to attain a comprehensive, peaceful and sustainable 

settlement of the Transdniestrian conflict based on the sovereignty and territorial integrity of the 

Republic of Moldova within its internationally recognized borders with a special status for 

Transdniestria that fully guarantees the human, political, economic and social rights of its 

population;  

 3. Underline the need to continue the result-oriented settlement process reaffirmed by the 

Hamburg, Vienna and Milan ministerial statements. In this regard, we call upon the Sides to 

continue to engage accordingly in the negotiation process under the Albanian OSCE 

Chairmanship;  

 4. Commend the Sides for further consolidating the achievements reached since the 

Vienna Ministerial meeting on priority issues and their commitment to achieve the full 

implementation of all agreements expressed in the protocols of the “5+2” meetings in Rome 

2018, Vienna 2017 and Berlin 2016 thus contributing to building a solid basis for further 

advancing the settlement process;  

 5. Welcome the steps taken by the Sides this year for facilitating unimpeded travel of 

officials;  

 6. Encourage the Sides to develop joint proposals on further confidence-building 

measures; 

 7. Call upon the Sides to continue to work at all levels of the negotiation process in a 

rhythmical manner to achieve tangible progress on all three baskets of the agreed agenda for the 

negotiation process: socio-economic issues, general legal and humanitarian issues and human 

rights, and a comprehensive settlement, including institutional, political and security issues;  

 8. Underline the importance of the Permanent Conference on Political Issues in the 

Framework of the Negotiation Process for the Transdniestrian Settlement in the “5+2” format as 

the only mechanism to achieve a comprehensive and sustainable settlement, and reaffirm the 

important role the OSCE plays in supporting this process;  

 9. Applaud the commitment, leadership and political will of the Sides which led to the 

resolution of a number of long-standing issues, as well as the unified and active approach by the 

mediators and observers in the Permanent Conference on Political Issues in the Framework of 

the Negotiation Process for the Transdniestrian Settlement in the “5+2” format in the course of 

their activities in 2019, including another meeting of the Bavaria conference on confidence-

building measures;  

 10. Encourage the mediators and observers of the OSCE, the Russian Federation, 

Ukraine, the European Union and the United States of America to continue to co-ordinate their 

efforts and to make full use of their collective potential to promote progress in achieving a 

comprehensive resolution of the Transdniestrian conflict. 

 

 

 

 

 



Anexa Nr. 2. 

Дополнительный протокол 

к Протокольному решению «О принципах возобновления полноценного грузового 

железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья»  

от 30 марта 2012 года 

 

 Исходя из необходимости дальнейшего улучшения жизни населения на обоих 

берегов Днестра, 

 подтверждая желания продолжить реализацию взятых на себя обязательств по 

обеспечению передвижения людей, товаров и услуг, 

 основываясь на положениях п. 18 Протокольного решения от 30 марта 2012 года, 

  

 Стороны договорились о нижеследующем: 

 

 1. Продлить срок действия Протокольного решения «О принципах возобновления 

полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию 

Приднестровья» от 30 марта 2012 года до 30 июня 2020 года с возможностью его 

пролонгации при наличия согласия сторон. 

 2. В процессе реализации Протокольного решения от 30 марта 2012 года Стороны 

при необходимости будут проводить консультации для оперативного решения любых 

проблемных вопросов. 

 

(traducerea redacției) 

Protocolul adițional 

la Decizia protocolară „Cu privire la principiile reluării plenare a circulației trenurilor 

marfare prin regiunea transnistreană”  

din 30 martie 2012  

 

 Plecând de la necesitatea de a îmbunătăți în continuare viața oamenilor de pe ambele 

maluri ale râului Nistru,  

 reafirmând dorința de a continua punerea în aplicare a angajamentelor privind asigurarea 

circulației a persoanelor, bunurilor și a serviciilor, 

 pe baza dispozițiilor paragrafului 18 din Decizia de Protocol din 30 martie 2012, 

  

 Părțile au convenit asupra următoarelor: 

 

 1. Prelungirea perioadei de valabilitate a Deciziei Protocolului „Cu privire la principiile 

reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană” din 30 martie 2012 

până la 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii acesteia în cazul acordului părților. 

 2. În cadrul procesului de punere în aplicare a Deciziei protocolare din 30 martie 2012, 

Părțile, dacă va fi necesar, vor purta consultări pentru a rezolva cu promptitudine orice probleme. 


