
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cronologia procesului de reglementare a conflictului transnistrean Iunie 2020 
 
 Dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru luna iunie 2020 
poate fi caracterizată prin menținerea contactelor părților cu partenerii internaționali și 
continuarea dialogului între părți – în cadrul grupurilor de lucru (experți) și la nivelul Comisiei 
Unificate de Control. Reprezentantul Special al OSCE pentru procesul de reglementare 
transnistreană, Ambasadorul Thomas Mayr-Harting a efectuat o vizită de lucru la Chișinău și 
Tiraspol. Pe parcursul lunii, vicepremierul Cristina Lesnic a purtat discuții cu privire la 
reglementarea transnistreană cu reprezentanții ambasadelor, organizațiilor internaționale 
acreditate în Republica Moldova și a efectuat o vizită de lucru în satul Varnița, raionul Anenii 
Noi. Partea transnistreană a purtat discuții cu reprezentanții OSCE. Președintele Republicii 
Moldova, Igor Dodon, a avut o discuție telefonică cu liderul de la Tiraspol, Vadim 
Krasnoselskiy. De asemenea, președintele R. Moldova, aflat într-o vizită la Moscova, a avut o 
întrevedere cu președintele Federației Ruse, V. Putin și cu adjunctul șefului administrației 
prezidențiale a Federației Ruse, Dmitriy Kozak. În cadrul întrunirii a fost discutată și 
problematica transnistreană. 
 Guvernul R. Moldova a aprobat Hotărârea Guvernului „Cu privire la modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1232 din 9 noiembrie 2016”. Prevederile hotărârii în cauză asigură 
prelungirea până la data de 31 decembrie 2020 a termenului de vămuire la postul vamal „Bender 
2” a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei „Novosaviţkaia – 
Cuciurgan”. De asemenea, Protocolul adițional la Decizia protocolară „Cu privire la principiile 
reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană” din 30 martie 
2012, a fost prolongat până la 31 decembrie 2020. 
 La sfârșit de lună, Federația Rusă la numit pe Vitaliy Tryapitsyn în funcția de 
reprezentant al Federației Ruse în procesul de negocieri. 
 Pe parcursul lunii au avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru educație și 
reuniunea grupurilor de lucru (experți) pentru transportul 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 iunie 2020 arată astfel: 

 
01.06.2020 – Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a convocat o 

ședință cu participarea reprezentanților mai multor ambasade și organizații internaționale 
acreditate în Republica Moldova. Obiectivul reuniunii a fost situația curentă din domeniul 
reglementării conflictului transnistrean pe durata situației de urgență în contextul COVID-19.1 

01.06.2020 – Partea transnistreană a emis o declarație cu privire la blocarea importului de 
medicamente în regiunea transnistreană.2 

02.06.2020 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a purtat o discuție cu șeful 
misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch.3 

03.06.2020 – Punctul de înmatriculare a automobilelor din Tiraspol și-a reluat activitatea, 
care a fost suspendată din 20 martie 2020 pe perioada stării de urgență în Republica Moldova.4 

                                                             
1 Guvernul R. Moldova, Situația în reglementarea conflictului transnistrean a fost discutată la o reuniune cu 
ambasadorii și organizații internaționale acreditate în Republica Moldova, 01.06.2020, 
https://gov.md/ro/content/situatia-reglementarea-conflictului-transnistrean-fost-discutata-la-o-reuniune-cu 
(28.06.2020) 
2 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Zayavleniye MID PMR v svyazi s ocherednymi faktami blokirovaniya 
Moldovoy importa lekarstv, 01.06.2020, http://mid.gospmr.org/ru/node/7965 (28.06.2020) 
3 President PMR, Vadim Krasnosel'skiy provel besedu s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom Noykirkhom, 
02.06.2020, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provel-besedu-s-glavoy-missii-
obse-v-moldove-klausom-noykirhom.html (28.06.2020) 
4 Guvernul R. Moldova, De astăzi este reluată eliberarea plăcuțelor de înmatriculare neutre pentru automobilele 
din regiunea transnistreană, 03.06.2020, https://gov.md/ro/content/de-astazi-este-reluata-eliberarea-placutelor-de-
inmatriculare-neutre-pentru-automobilele-din (28.06.2020) 
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03.06.2020 – La inițiativa reciprocă, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut 
o discuție telefonică cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy. În cadrul dialogului, 
oficialii au făcut un schimb de opinii cu privire la procesul de negocieri dintre Chișinău și 
Tiraspol.5, 6 

04.06.2020 – În satul Cocieri, raionul Dubăsari, a avut loc un incident. Un post mobil 
suplimentar, format din grănicerii și milițieni din regiunea transnistreană au blocat circulația unui 
localnic.7 

04.06.2020 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. În cadrul ședinței au fost 
evidențiate divergențele între delegații în ceea ce privește prezența posturilor ilegale și barierelor 
de circulație în Zona de Securitate, dar și buna funcționare a observatorilor militari ai Forțelor 
Mixte de Pacificare.8 

08.06.2020 – Biroul Politici de Reintegrare a primit o scrisoare din partea 
reprezentantului pentru probleme politice de la Tiraspol prin care se anunță acordul pentru libera 
circulație a locuitorilor  satelor Varnița, Copanca, Molovata Nouă, Cocieri, Pohrebea, Doroțcaia, 
Coșnița, Pârâta și care au viză de reședință în aceste localități. Pentru toți ceilalți cetățeni ai 
Republicii Moldova, accesul pe malul stâng al Nistrului, în contextul situației de urgență, rămâne 
interzis.9 

09.06.2020 – Partea transnistreană a emis o declarație cu privire la politizarea de către 
Chișinău a problemelor de sănătate din regiune.10 

10.06.2020 – A avut loc ședința în format video-conferință a grupului de lucru (experți) 
pentru educației.11, 12 

11.06.2020 – Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a avut  o 
întrevedere cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko. Părțile 
au efectuat un schimb de opinii privind gestionarea situației epidemiologice în Republica 
Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.13 

11.06.2020 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.14 
17.06.2020 – Președintele R. Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu 

Reprezentantul Special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Mayr-

                                                             
5 Președinția R. Moldova, Igor Dodon a avut o discuție telefonică cu Vadim Krasnoselskii, 03.06.2020, 
http://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-a-avut-o-discutie-telefonica-cu-vadim-
krasnoselskii-77997 (28.06.2020) 
6 President PMR, Sostoyalsya telefonnyy razgovor Prezidenta PMR s Prezidentom RM, 03.06.2020, 
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/sostoyalsya-telefonniy-razgovor-prezidenta-pmr-s-prezidentom-
rm.html (28.06.2020) 
7 Guvernul R. Moldova, Chișinăul depune eforturi pentru a evita escaladarea situației în Zona de securitate, 
04.06.2020, https://gov.md/ro/content/chisinaul-depune-eforturi-pentru-evita-escaladarea-situatiei-zona-de-
securitate (28.06.2020) 
8 Guvernul R. Moldova, Împiedicarea liberei circulații în Zona de Securitate chiar în timpul întrunirii Comisiei 
Unificate de Control, 05.06.2020, https://gov.md/ro/content/impiedicarea-liberei-circulatii-zona-de-securitate-chiar-
timpul-intrunirii-comisiei (28.06.2020) 
9 Guvernul R. Moldova, Au fost ridicate unele restricții de circulație pentru locuitorii satelor din stânga Nistrului, 
subordonate Chișinăului, 08.06.2020, https://gov.md/ro/content/au-fost-ridicate-unele-restrictii-de-circulatie-pentru-
locuitorii-satelor-din-stanga (28.06.2020) 
10 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Zayavleniye MID PMR v svyazi politizatsiyey Moldovoy voprosov 
zdravookhraneniya, 09.06.2020, http://mid.gospmr.org/ru/node/7985 (28.06.2020) 
11 Guvernul R. Moldova, Grupul de lucru pe educație între Chișinău și Tiraspol s-a întrunit în video-conferință, 
10.06.2020, https://gov.md/ro/content/grupul-de-lucru-pe-educatie-intre-chisinau-si-tiraspol-s-intrunit-video-
conferinta (28.06.2020) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii ekspertnykh (rabochikh) grupp po voprosam obrazovaniya, 
10.06.2020, http://mid.gospmr.org/ru/node/7988 (28.06.2020) 
13 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministra Cristina Lesnic a avut o discuție cu șeful Delegației UE în Moldova, 
Peter Mihalko, 12.06.2020, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministra-cristina-lesnic-avut-o-discutie-cu-seful-
delegatiei-ue-moldova-peter (28.06.2020) 
14 Guvernul R. Moldova, Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control vine cu soluții pentru 
deblocarea mecanismelor de pacificare, 12.06.2020, https://gov.md/ro/content/delegatia-republicii-moldova-
comisia-unificata-de-control-vine-cu-solutii-pentru-deblocarea (28.06.2020) 
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Harting. La întrevedere a participat și șeful Misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch. 
Oficialii au discutat un spectru larg de chestiuni privind agenda actuală a reglementării 
conflictului transnistrean. În special, interlocutorii au vorbit despre problemele circulației libere 
peste Nistru și funcționarea sistemului bancar.15 

17.06.2020 – La Chișinău a avut loc întrevederea dintre Vicepremierul pentru 
Reintegrare, Cristina Lesnic și Reprezentantul Special al OSCE, Thomas Mayr Harting. 
Discuțiile purtate între cei doi oficiali s-au axat pe documentarea situației cu privire la Pachetul 
Berlin Plus, provocările situației pandemice, dinamica și calitatea dialogului dintre Chișinău și 
Tiraspol, drepturile omului, situația privind securitatea și ordinea de drept.16 

17.06.2020 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, a avut o 
întrevedere cu Reprezentantul Special al președintelui în funcție al OSCE, Thomas Mayr-
Harting. La întâlnire a participat și șeful misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch.17 

17.06.2020 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy, a avut o întrunire cu 
Reprezentantul Special al președintelui în funcție al OSCE, Thomas Mayer-Harting. Partea 
principală a dialogului a fost dedicată procesului de negociere dintre Tiraspol și Chișinău. 
Interlocutorii au remarcat că pandemia și restricțiile aferente au afectat negativ dinamica și 
eficacitatea negocierilor.18 

18.06.2020 – Președintele R. Moldova, Igor Dodon, a avut o nouă întrevedere cu 
Reprezentantul Special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Mayr-
Harting. Întrevederea s-a desfășurat după negocierile pe care le-a avut Reprezentantul OSCE 
Thomas Mayr-Harting cu administrația de la Tiraspol și cu șefii misiunilor diplomatice din țările 
participante la formatul „5+2”.19 

18.06.2020 – Ministrul de externe al R. Moldova, Oleg Țulea l-a primit pe 
Reprezentantul Special al Președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare 
transnistreană, ambasadorul Thomas Mayr-Harting. În cadrul discuției, a fost efectuat un schimb 
amplu de opinii pe marginea evoluțiilor în procesul de reglementare transnistreană, în particular 
în contextul situației epidemiologice COVID-19, abordând măsurile întreprinse de autoritățile de 
la Chișinău în vederea depășirii efectelor acesteia.20 

18.06.2020 – Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic a efectuat o vizită 
de lucru în satul Varnița din raionul Anenii Noi.21 

                                                             
15 Președinția R. Moldova, Șeful statului a avut o întrevedere cu reprezentantul special al OSCE pentru procesul de 
reglementare transnistreană, 17.06.2020, http://www.presedinte.md/rom/presa/seful-statului-a-avut-o-intrevedere-
cu-reprezentantul-special-al-osce-pentru-procesul-de-reglementare-
transnistreana?fbclid=IwAR0nFzawXK58tfEgMgDyXH85PVKw6kW92SVzd_2mTVLLLcxOmcKg9gGjAwM 
(28.06.2020) 
16 Guvernul R. Moldova, Thomas Mayr Harting, Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE a 
efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, 17.06.2020, https://gov.md/ro/content/thomas-mayr-harting-
reprezentantul-special-al-presedintiei-exercitiu-osce-efectuat-o-vizita (28.06.2020) 
17 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya so Spetspredstavitelem Deystvuyushchego 
Predsedatelya OBSE Tomasom Mayr-Khartingom, 17.06.2020, http://mid.gospmr.org/ru/node/7999 (28.06.2020) 
18 President PMR, Vadim Krasnosel'skiy prinyal delegatsiyu OBSE vo glave s Tomasom Mayyer-Khartingom, 
17.06.2020, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-prinyal-delegatsiyu-obse-vo-
glave-s-tomasom-mayer-hartingom.html (28.06.2020) 
19 Președinția R. Moldvoa, Președintele Igor Dodon a avut o nouă întrevedere cu reprezentantul special al OSCE 
pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Mayr-Harting, 18.06.2020, 
http://www.presedinte.md/rom/presa/presedintele-igor-dodon-a-avut-o-noua-intrevedere-cu-reprezentantul-special-
al-osce-pentru-procesul-de-reglementare-transnistreana-thomas-mayr-
harting?fbclid=IwAR3EXs8UN1MukSP6gHkNu3eSshhLwW81_AN4AS3bv6AUk8Tfu6EtSWsCFAg (28.06.2020) 
20 MAEIE, Întrevederea Ministrului Oleg Țulea cu Președintele în exercițiu al OSCE pentru procesul de 
reglementare transnistreană, Thomas Mayr-Harting, 18.06.2020, https://mfa.gov.md/ro/content/intrevederea-
ministrului-oleg-tulea-cu-presedintele-exercitiu-al-osce-pentru-procesul-
de?fbclid=IwAR29xa_lGymzBxrShT43rJfdi_KE481QsoiPxmMWVQNbwDCMfZnksp5xvvc (28.06.2020) 
21 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic a efectuat o vizită în satul Varnița, 
raionul Anenii Noi, 18.06.2020, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-cristina-lesnic-
efectuat-o-vizita-satul-varnita (28.06.2020) 
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18.06.2020 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC.22 
18.06.2020 – Reprezentantul Special al Președintelui în exercițiu al OSCE din partea 

Albaniei pentru procesul de reglementare  transnistreană, ambasadorul Thomas Mayr-Harting, a 
încurajat părțile să se concentreze pe menținerea unui dialog constructiv, orientat spre rezultate și 
care să fie de perspectivă.23 

19.06.2020 – A avut loc ședința în format video-conferință a grupurilor de lucru (experți) 
pentru transportul feroviar și comunicații. În cadrul întrevederii s-au pus în discuție o serie de 
subiecte actuale ce vizează gestionarea transportului feroviar.24, 25 

23.06.2020 – Punctul de înmatriculare a automobilelor din or. Râbniţa și-a reluat 
activitatea, care a fost suspendată la 20 martie 2020 pe perioada stării de urgență în Republica 
Moldova.26 

23.06.2020 – Vicepremierul pentru reintegrare Cristina Lesnic a avut o întrevedere cu  E. 
S. Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marko Shevchenko. Oficialii au făcut un 
schimb de opinii cu privire la situația curentă din procesul de reglementare.27 

23.06.2020 – Vicepremierul pentru reintegrare Cristina Lesnic a avut o întrevedere 
oficială cu șeful Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) 
Slawomir Pichor.28 

23.06.2020 – Federația Rusă la numit pe Vitaliy Tryapitsyn în funcția de reprezentant al 
Federației Ruse în procesul de negocieri. Acesta l-a înlocuit pe fostul reprezentant Sergey 
Gubarev.29 

24.06.2020 – Cabinetul de Miniştri a aprobat Hotărârea Guvernului „Cu privire la 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1232 din 9 noiembrie 2016”. Prevederile hotărârii în 
cauză vor asigura prelungirea până la data de 31 decembrie 2020 a termenului de vămuire la 
postul vamal „Bender 2” a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei 
„Novosaviţkaia – Cuciurgan”.30 

25.06.2020 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. În cadrul reuniunii a fost 
analizată activitatea Comandamentului Militar Întrunit în perioada de la declararea stării de 
urgență și până în prezent.31 

                                                             
22 Guvernul R. Moldova, Antrenarea mai largă a Misiunii OSCE în monitorizarea Zonei de Securitate pe agenda 
Comisiei Unificate de Control, 19.06.2020, https://gov.md/ro/content/antrenarea-mai-larga-misiunii-osce-
monitorizarea-zonei-de-securitate-pe-agenda-comisiei (28.06.2020) 
23 OSCE, OSCE Special Representative encourages leaderships in Chisinau and Tiraspol to focus on constructive, 
forward-looking dialogue, 18.06.2020, https://www.osce.org/chairmanship/454972 (28.06.2020) 
24 Guvernul R. Moldova, Grupurile de lucru pentru transport feroviar și comunicații s-au întrunit în video-
conferință, 19.06.2020, https://gov.md/ro/content/grupurile-de-lucru-pentru-transport-feroviar-si-comunicatii-s-au-
intrunit-video-conferinta (28.06.2020) 
25 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche ekspertov po zheleznodorozhnomu transport, 19.06.2020, 
http://mid.gospmr.org/ru/node/8007 (28.06.2020) 
26 Guvernul R. Moldova, De mâine va fi reluată activitatea Punctului de înmatriculare a automobilelor din or. 
Râbnița, 22.06.2020, https://gov.md/ro/content/de-maine-va-fi-reluata-activitatea-punctului-de-inmatriculare-
automobilelor-din-or-rabnita (28.06.2020) 
27 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministra Cristina Lesnic s-a întâlnit cu Marko Shevchenko, Ambasadorul 
Ucrainei în Republica Moldova, 23.06.2020, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministra-cristina-lesnic-s-intalnit-
cu-marko-shevchenko-ambasadorul-ucrainei (28.06.2020) 
28 EUBAM, Head of EUBAM meets the Deputy Prime Minister for Reintegration in Chisinau, 23.06.2020, 
http://eubam.org/newsroom/head-of-eubam-meets-the-deputy-prime-minister-for-reintegration-in-chisinau/ 
(28.06.2020) 
29 Novosti PMR, Predstavitelem Rossii v peregovornom protsesse mezhdu PMR i RM naznachen Vitaliy Tryapitsyn, 
23.06.2020, https://novostipmr.com/ru/news/20-06-23/predstavitelem-rossii-v-peregovornom-processe-mezhdu-
pmr-i-rm (28.06.2020) 
30 Moldpres, Comunicat de presă al Biroului politici de reintegrare, 24.06.2020, 
https://www.moldpres.md/news/2020/06/24/20005081 (28.06.2020) 
31 Guvernul R. Moldova, Activitatea Comandamentului Militar Întrunit în perioada de la declararea stării de 
urgență și până în prezent analizată de Comisia Unificată de Control, 25.06.2020, 
https://gov.md/ro/content/activitatea-comandamentului-militar-intrunit-perioada-de-la-declararea-starii-de-urgenta-
si (28.06.2020) 
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25.06.2020 – La Moscova, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut 
întrevederi cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și cu adjunctul șefului administrației 
prezidențiale a Federației Ruse, Dmitriy Kozak. Oficialii au discutat mai multe probleme legate 
de măsurile de consolidare a încrederii reciproce, precum și aspecte ale avansării procesului de 
reglementare a conflictului transnistrean.32 

26.06.2020 – Secretarul de stat al afacerilor externe și integrării europene, Gheorghe 
Leucă, a participat la lucrările Conferinței anuale a OSCE de evaluare în domeniul securității, 
desfășurată în regim de videoconferință. În intervențiile sale, secretarul de stat al MAEIE a adus 
în atenția statelor participante la OSCE unele riscuri și amenințări la adresa securității naționale 
cu care Republica Moldova se confruntă de mai mult timp, precum conflictul transnistrean.33 

26.06.2020 – Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Oleg Țulea, a avut o 
întrevedere cu şeful Misiunii OSCE în R. Moldova, Ambasadorul Claus Neukirch. Oficialii au 
reconfirmat importanța realizării înțelegerilor convenite în așa-zisul pachet Berlin plus și a 
asigurării caracterului durabil și ireversibil al rezultatelor atinse în ultimii ani în contextul 
promovării măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului.34 

27.06.2020 – Protocolul adițional la Decizia protocolară „Cu privire la principiile 
reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană” din 30 martie 
2012, a fost prolongat până la 31 decembrie 2020.35, 36 

29.06.2020 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Șeful 
Misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch. Subiectul principal pe care l-au discutat oficialii 
a fost situația actuală privind reglementarea transnistreană, în special măsurile de consolidare a 
încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului.37 

30.06.2020 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy38 și negociatorul șef al părții 
transnistrene, Vitaliy Ignatiev sau întâlnit cu Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova, Claus 
Neukirch.39 

30.06.2020 – Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a purtat o discuție 
în format videoconferință cu viceprim-ministrul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor 
temporar ocupate, Oleksii Reznikov. Părțile au făcut schimb de opinii despre reforma 
instituțională, protejarea drepturilor omului și alte aspecte relevante.40 
                                                             
32 Președinția R. Moldova, Igor Dodon a avut întrevederi cu Vladimir Putin și Dmitri Kozak, 25.06.2020, 
http://www.presedinte.md/rom/presa/igor-dodon-a-avut-intrevederi-cu-vladimir-putin-si-dmitri-kozak (28.06.2020) 
33 MAEIE, Participarea secretarului de stat al afacerilor externe si integrării europene la Conferința anuală a 
OSCE de evaluare în domeniul securității 2020, 26.06.2020, https://www.mfa.gov.md/ro/content/participarea-
secretarului-de-stat-al-afacerilor-externe-si-integrarii-europene-la-
conferinta?fbclid=IwAR1M3Y8NWYS0ZTfuVQ3OIPTBd6mMPUNTPOe4_WkuCQKL7NAwQQho94wLqoU 
(28.06.2020) 
34 Moldpres, Ministrul de Externe l-a primit pe şeful Misiunii OSCE în Moldova, 26.06.2020, 
https://www.moldpres.md/news/2020/06/26/20005155?fbclid=IwAR10ZcikqX7TIsDlFq-
sK0MA9scgXSaAQE3HaCz6zlEcQLD_ag7rTT8t-us (28.06.2020) 
35 Guvernul R. Moldova, A fost extins cu 6 luni termenul de acțiune al Deciziei protocolare din 30 martie 2012, 
27.06.2020, https://gov.md/ro/content/fost-extins-cu-6-luni-termenul-de-actiune-al-deciziei-protocolare-din-30-
martie-2012 (28.06.2020) 
36 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Prodlen srok deystviya Protokol'nogo resheniya «O printsipakh 
vozobnovleniya polnotsennogo gruzovogo zheleznodorozhnogo soobshcheniya cherez territoriyu Pridnestrov'ya», 
29.06.2020, http://mid.gospmr.org/ru/node/8023 (30.06.2020) 
37 Președinția R. Moldova, Președintele țării a avut o întrevedere cu șeful Misiunii OSCE în Moldova, 29.06.2020, 
http://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-tarii-a-avut-o-intrevedere-cu-seful-misiunii-osce-
in-moldova (30.06.2020) 
38 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy vstretilsya s Klausom Noykirkhom, 30.06.2020, 
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-vstretilsya-s-klausom-nsadfoykirhom.html 
(30.06.2020) 
39 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 
Noykirkhom, 30.06.2020, http://mid.gospmr.org/ru/node/8029 (30.06.2020) 
40 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministra Cristina Lesnic a discutat cu omologul său ucrainean Oleksii Reznikov, 
30.06.2020, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministra-cristina-lesnic-discutat-cu-omologul-sau-ucrainean-oleksii-
reznikov (30.06.2020) 
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30.06.2020 – Ministrul adjunct al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse A. 
Rudenko a avut o întrevedere cu E.S. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă A. 
Neguța. Oficialii în timpul discuției au avut și un schimb de opinii privind reglementarea 
transnistreană.41 

  
Realizat de Mihai Melintei 

 

                                                             
41 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Press release on Deputy Foreign Minister Andrey 
Rudenko’s meeting with Moldovan Ambassador to the Russian Federation Andrey Neguta, 30.06.2020, 
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/UdAzvXr89FbD/content/id/4201296 (30.06.2020) 


