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 Procesul de reglementare a conflictului transnistrean derulat, în ianuarie 2021, poate fi 
caracterizat prin menținerea contactului părților cu partenerii internaționali și continuarea 
dialogului între Chișinău și Tiraspol în cadrul mecanismelor procesului de negociere existente. 
Luna a început prin continuarea declarațiilor cu privire la retragerea trupelor ruse din stânga 
Nistrului și transformarea actualei misiuni de pacificare într-o misiune civilă sub egida OSCE. 
 Pe parcursul lunii Biroul Politici de Reintegrare a menținut dialogul cu misiunile 
diplomatice acreditate la Chișinău, cu reprezentanții OSCE și UE.  Partea transnistreană, la 
rândul său, a interacționat cu reprezentanții OSCE și ONU. 
 Începând cu 15 ianuarie 2021, potrivit înțelegerilor din anul 2020 între autoritățile de 
profil ale Republicii Moldova și Ucrainei, au intrat în vigoare procedurile potrivit cărora accesul 
în traficul rutier internațional este asigurat doar pentru mijloacele de transport din regiunea 
transnistreană ce vor dispune de plăci de înmatriculare ale Republicii Moldova și de plăci de 
model neutru, însoțite de autocolantul „MD”, adică a autovehiculelor înregistrate la punctele de 
înmatriculare din Tiraspol și Râbnița, în conformitate cu prevederile Deciziei protocolare „cu 
privire la participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea 
transnistreană, care nu desfășoară activitate comercială” din 24 aprilie 2018, Legii nr.170/2018 
și Hotărârii Guvernului nr.847/2018. 
 În decursul lunii a avut loc prima reuniune din acest an a reprezentanților politici în 
procesul de negociere din partea Chișinăului și Tiraspolului. Au fost enunțate prioritățile-cheie 
din agenda reglementării transnistrene pentru anul curent. 
 De asemenea, în luna curentă, reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea 
transnistreană, Thomas Mayr-Harting, a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. În 
decursul vizitei sale, diplomatul a desfășurat mai multe întruniri cu reprezentanții politici ai 
părților. Diplomatul a reiterat că obiectivul final al misiunii sale este atingerea unei soluții 
politice pentru problema transnistreană cu respectarea integrității și suveranității Republicii 
Moldova și cu statut special pentru regiunea din stânga Nistrului. 
 Pe parcursul lunii au avut loc ședinț agrupurilor de lucru (experți) pentru dezvoltarea 
transportului auto şi infrastructurii drumurilor; reuniunea grupurilor de lucru (experți) pe 
probleme vamale și întrunirea experților din domeniul ocrotirii sănătății de pe ambele maluri ale 
Nistrului. În cadrul CUC s-au derulat trei reuniuni. În formatul „1+1” a avut loc o ședință, iar în 
cadrul formatului de negocieri „5+2” nu a avut loc nici o ședință. 
 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 
perioada lunii ianuarie 2021 arată astfel: 

 
05.01.2021 – Dmitriy Peskov, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, a 

comentat declarația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la necesitatea 
retragerii forțelor armate ruse din stâna Nistrului, calificând acest lucru drept un potențial 
pericol.1,2 

11.01.2021 – În 2021, este planificată selectarea a aproximativ 70 de cetățeni pentru 
Grupul Operațional al Forțelor Ruse din Regiunea Transnistreană a Moldovei (OGRV) pentru 
serviciul militar prin contract în diferite unități ale formațiunii.3 

13.01.2021 – Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut ieri o întâlnire de 
lucru cu Claus Neukirch, Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova. În cadrul întrevederii au fost 

                                                                 
1 RIA Novosti, Peskov otsenil prizyvy Sandu k vyvodu mirotvortsev iz Pridnestrov'ya, 05.01.2021, 
https://ria.ru/20210105/mirotvortsy-1592040457.html (28.01.2021) 
2 Deschide, Peskov a comentat declarația Maiei Sandu privind Transnistria: „Retragerea trupelor ruse e un pericol, 
iar Rusia este un stat responsabil”, 05.01.2021, https://deschide.md/ro/stiri/23/78098/Peskov-a-comentat-declarația-
Maiei-Sandu-privind-Transnistria-„Retragerea-trupelor-ruse-e-un-pericol-iar-Rusia-este-un-stat-responsabil”.htm 
(28.01.2021) 
3 Infotag, CONTINGENTUL RUS DIN TRANSNISTRIA ÎN 2021 VA ANGAJA 70 DE MILITARI PRIN CONTRACT, 
11.01.2021, http://www.infotag.md/rebelion-ro/289713/ (28.01.2021) 
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discutate mai multe subiecte de actualitate, în special, cu privire la soluționarea conflictului 
transnistrean.4 

14.01.2021 – Biroul Politici de Reintegrare a emis un comunicat pe subiectul 
autovehiculelor înmatriculate în regiunea transnistreană. Acesta precizează că, potrivit 
înțelegerilor din anul 2020, între autoritățile de profil ale Republicii Moldova și Ucrainei, 
începând cu data de 15 ianuarie 2021, accesul în traficul rutier internațional, urma să fie asigurat 
doar în privința mijloacelor de transport din regiunea transnistreană ce vor dispune de plăci de 
înmatriculare ale Republicii Moldova și de plăci de model neutru și însoțite de autocolantul 
„MD”, adică a autovehiculelor înregistrate la punctele de înmatriculare din Tiraspol și Râbnița, 
în conformitate cu prevederile Deciziei protocolare „cu privire la participarea în traficul rutier 
internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, care nu desfășoară activitate 
comercială” din 24 aprilie 2018, Legii nr.170/2018 și Hotărârii Guvernului nr.847/2018.5 

14.01.2021 – La Bender/Tighina a avut loc întrunirea CUC.6 
20.01.2021 – În format de videoconferință a avut loc şedinţa de lucru a reprezentanţilor 

politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi 
Tiraspolului. La ședință au asistat și reprezentanţii participanților din cadrul formatului de 
negocieri „5+2”.7,8 

21.01.2021 – A avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru dezvoltarea 
transportului auto şi infrastructurii drumurilor, cu participarea experților de profil de pe ambele 
maluri ale Nistrului și a reprezentanților mediatorilor și observatorilor din cadrul formatului de 
negocieri „5+2”. În cadrul ședinței au fost puse în discuție o serie de aspecte tematice, în 
particular fiind abordată activitatea punctelor de înmatriculare a autovehiculelor din Tiraspol și 
din Râbnița.9,10 

21.01.2021 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy, a avut o întrevedere de lucru 
cu Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. Participanții la reuniune au 
discutat o gamă largă de probleme din agenda de negocieri, a căror bază este în prezent pachetul 
de acorduri „Berlin +”.11 

21.01.2021 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC. În lipsă de consens, ordinea 
de zi nu a fost aprobată, iar din acest motiv ședința ordinară a Comisiei Unificate de Control nu a 
fost deschisă.12 

22.01.2021 – Viceprim-ministra pentru Reintegrare, Olga Cebotari, a avut o întrevedere 
cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. În cadrul întrevederii cei doi 

                                                                 
4 Moldpres, Președintele Maia Sandu a discutat cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, 14.01.2021, 
https://www.moldpres.md/news/2021/01/14/21000197 (28.01.2021) 
5 Guvernul R. Moldova, Precizări pe subiectul autovehiculelor înmatriculate în regiunea transnistreană, 
14.01.2021, https://gov.md/ro/content/precizari-pe-subiectul-autovehiculelor-inmatriculate-regiunea-transnistreana 
(28.01.2021) 
6 Guvernul R. Moldova, Membrii Comisiei Unificate de Control au avut o întrunire la Bender, 15.01.2021, 
https://gov.md/ro/content/membrii-comisiei-unificate-de-control-au-avut-o-intrunire-la-bender (28.01.2021) 
7 Guvernul R. Moldova, Prima întrevedere din acest an a reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru 
reglementarea transnistreană, 20.01.2021, https://gov.md/ro/content/prima-intrevedere-din-acest-reprezentantilor-
politici-procesul-de-negocieri-pentru (28.01.2021) 
8 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche predstaviteley po politicheskim voprosam, 20.01.2021, 
http://mid.gospmr.org/ru/node/8304 (28.01.2021) 
9 LACT, Revista Presei, https://lact.ro/revista-presei/?pagina=3 (28.01.2021) 
10 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii ekspertnykh (rabochikh) grupp po voprosam razvitiya 
transporta i dorozhnogo khozyaystva, 21.01.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8311 (28.01.2021) 
11 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy provel vstrechu s Klausom Noykirkhom, 21.01.2021, 
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provel-vstrechu-s-klausom-noykirhom.html 
(28.01.2021) 
12 LACT, Revista Presei, https://lact.ro/revista-presei/?pagina=3 (28.01.2021) 
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oficiali au avut un schimb de opinii referitor la prioritățile curente în procesul de negocieri pentru 
reglementarea transnistreană și în realizarea eficientă a politicilor de reintegrare a țării.13 

22.01.2021 – A avut loc reuniune grupurilor de lucru (experți) pe probleme vamale. 
Dialogul experților s-a concentrat pe cele mai actuale probleme din sfera vamală. Astfel, au 
continuat discuțiile pe marginea posibilelor modalități de relansare și de dezvoltare a 
transportului de mărfuri prin coridoarele internaționale ce trec prin localitățile de pe ambele 
maluri ale Nistrului.14,15 

22.01.2021 – Experții în domeniul ocrotirii sănătății de pe ambele maluri ale Nistrului, s-
au întrunit în format de video-conferință pentru a discuta aspectele de imunizare anti-COVID-19. 
Subiectele centrale ale discuțiilor s-au axat pe pregătirea infrastructurii pentru vaccinarea 
populației de pe ambele maluri ale Nistrului, fiind explicate etapele de vaccinare, condițiile de 
transmitere și de păstrare a vaccinului, evidența reacțiilor la aplicarea preparatului și alte aspecte 
tehnice.16,17 

25.01.2021 –  Instituțiile de profil au demarat campania de informare a locuitorilor din 
regiunea transnistreană ce traversează cu mijloacele de transport punctele de trecere ale frontierei 
de stat a Republicii Moldova referitor la categoriile de plăci și de acte însoțitoare ce urmează a fi 
obținute/deținute în vederea participării în traficul rutier internațional.18 

25.01.2021 – Vicepremierul Olga Cebotari a purtat un dialog cu Peter Michalko, Șef al 
Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre  evoluțiile în 
dosarul transnistrean şi perspectivele procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană 
pentru anul 2021.19 

26.01.2021 – La Chișinău a avut loc întrevederea Vicepremierul Olga Cebotari, cu  
Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru reglementarea transnistreană, 
Thomas Mayr-Harting. În cadrul întrunirii Vicepremierul a enunțat prioritățile-cheie din agenda 
reglementării transnistrene pentru anul curent: 1) menținerea unei dinamici active în platformele 
existente de negocieri; 2) acordarea asistenței necesare pentru a asigura protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului și a restabili libera circulație în/ dinspre regiunea 
transnistreană; 3) implementarea înțelegerilor din pachetul Berlin+ și soluționarea celor mai 
urgente probleme în interesul locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului; 4) realizarea 
acțiunilor de luptă eficientă cu COVID-19 pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv cu implicarea 
asistenței oferite de donatorii naționali și internaționali; 5) crearea premiselor propice pentru 
convocarea unei noi runde oficiale a formatului „5+2”.20 

                                                                 
13 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Vicepremierului Olga Cebotari cu șeful Misiunii OSCE în Republica 
Moldova, Claus Neukirсh, 22.01.2021, https://gov.md/ro/content/intrevederea-vicepremierului-olga-cebotari-cu-
seful-misiunii-osce-republica-moldova-claus (28.01.2021)  
14 Guvernul R. Moldova, O nouă ședință a grupurilor de lucru pe probleme vamale a fost convocată în regim de 
videoconferință, 22.01.2021, https://gov.md/ro/content/o-noua-sedinta-grupurilor-de-lucru-pe-probleme-vamale-
fost-convocata-regim-de (28.01.2021) 
15Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche profil'nykh spetsialistov po tamozhennym voprosam, 22.01.2021, 
http://mid.gospmr.org/ru/node/8313 (28.01.2021) 
16 Breakingnews, Biroul pentru reintegrare a organizat două ședințe a grupurilor de lucru: în domeniul sănătății și 
cel vamal, 22.01.2021, https://breakingnews.md/biroul-pentru-reintegrare-a-organizat-doua-sedinte-a-grupurilor-de-
lucru-in-domeniul-sanatatii-si-cel-vamal/ (28.01.2021) 
17Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche profil'nykh spetsialistov po zdravookhraneniyu, 22.01.2021, 
http://mid.gospmr.org/ru/node/8317 (28.01.2021) 
18 Moldpres, A demarat campania de informare cu privire la participarea în circulația rutieră internațională a 
autovehiculelor din regiunea transnistreană, 25.01.2021, https://www.moldpres.md/news/-
2021/01/25/21000480?fbclid=IwAR2kY-E2IMz2y13SC5NzUoM1vbkYmiGG6YcQ0zKMIJP1asTkVrhk4dRd69c 
(28.01.2021) 
19 Guvernul R. Moldova, Vicepremierul Olga Cebotari în dialog cu Peter Michalko, Șef al Delegației Uniunii 
Europene în Republica Moldova, 25.01.2021, https://gov.md/ro/content/vicepremierul-olga-cebotari-dialog-cu-
peter-michalko-sef-al-delegatiei-uniunii-europene (28.01.2021) 
20 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrei pentru Reintegrare Olga Cebotari cu Reprezentantul 
Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru reglementarea transnistreană Thomas Mayr-Harting, 
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26.01.2021 – Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu 
Thomas Mayr-Harting, Reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru 
reglementarea transnistreană. Oficialii au discutat mai multe subiecte de actualitate legate de 
politica internă din Republica Moldova și, în mod special, evoluțiile din dosarul 
transnistrean.21,22 

26.01.2021 – Prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi a purtat un 
dialog cu Thomas Mayr-Harting, reprezentantul special al Președinției în exercițiu al OSCE 
pentru reglementarea transnistreană.Șeful interimar al Executivului a menționat că Guvernul 
Republicii Moldova pledează pentru menținerea unui dialog dinamic și constructiv, îndreptat în 
favoarea intereselor populației de pe ambele maluri ale Nistrului. Aureliu Ciocoi a subliniat că 
instituția mizează pe suportul Președinției în exercițiu OSCE în vederea soluționării cu eforturi 
comune a problemelor ce afectează locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.23 

27.01.2021 – Președintele PSRM, Igor Dodon a avut o întrevedere cu Thomas Mayr-
Harting, Reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru reglementarea 
transnistreană. Oficialii au făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică internă din țară 
și perspectivele de reglementare a conflictului transnistrean.24 

27.01.2021 – Președintele Platformei DA, Andrei Năstase, a avut o întâlnire cu Thomas 
Mayr-Harting, reprezentantul special al Președinției în exercițiu al OSCE pentru reglementarea 
transnistreană, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Suediei în Republica 
Moldova, Anna Lyberg, precum și cu Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus 
Neukirch. Participanții la întâlnire au avut un schimb de opinii asupra situației politice din 
Republica Moldova și regiunea transnistreană.25 

27.01.2021 – Ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului de Externe al Rusiei, 
Vitaliy Tryapitsyn, a menționat că declarațiile președintelui R. Moldova, Maia Sandu, despre 
retragerea forțelor de menținere a păcii din regiunea transnistreană, nu pot provoca decât 
nedumerire. Ambasadorul a subliniat că actuala prioritate este normalizarea dialogului dintre 
Chișinău și Tiraspol, care a fost grav afectat în 2020.26 

27.01.2021 – Guvernul R. Moldova a extins termenii procedurii simplificate pentru 
trecerea frontierei moldo-ucrainene pentru agenţii economici din stânga Nistrului. Cabinetul de 
miniștri în exercițiu a aprobat proiectul de lege care prevede extinderea perioadei în care agenții 
economici pot traversa mai multe puncte de trecere a frontierei de stat. Acestea sunt: 
„Pervomaisk–Cuciurgan”, „Goianul Nou–Platonovo” şi „Novosaviţkoe–Cuciurgan.27 

                                                                                                                                                                                                               
26.01.2021, https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrei-pentru-reintegrare-olga-cebotari-cu-
reprezentantul-special (28.01.2021) 
21 Președinția R. Moldova, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Thomas Mayr-Harting, 
Reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE, 26.01.2021, 
https://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-republicii-moldova-maia-sandu-s-a-intlnit-cu-
thomas-mayr-harting-reprezentantul-special-al-presedintiei-in-exercitiu-a-osce (28.01.2021) 
22TASS, Political crisis in Moldova hampers Transnistrian settlement talks, says President Sandu, 26.01.2021, 
https://tass.com/world/1249193 (28.01.2021) 
23 Moldpres, Premierul interimar Aureliu Ciocoi a avut o întrevedere cu reprezentantul OSCE, Thomas Mayr-
Harting, 26.01.2021, https://www.moldpres.md/news/2021/01/26/21000519?-
fbclid=IwAR23kNxBxKhpFEvoldO9rBuaynbGZqJHM9RFO6MhoqMo_CdgqLpGT1PB810 (28.01.2021) 
24Tribuna, IGOR DODON A AVUT O ÎNTREVEDERE CU THOMAS MAYR-HARTING, 27.01.2021, 
https://tribuna.md/2021/01/27/igor-dodon-a-avut-o-intrevedere-cu-thomas-mayr-harting/ (28.01.2021) 
25Deschide, Reprezentantul special al OSCE pe Transnistria, către Andrei Năstase: E nevoie de un consens politic 
larg pentru rezolvarea conflictului, 27.01.2021, https://deschide.md/ro/stiri/23/79242/Reprezentantul-special-al-
OSCE-pe-Transnistria-către-Andrei-Năstase-E-nevoie-de-un-consens-politic-larg-pentru-rezolvarea-
conflictului.htm?fbclid=IwAR1utTUwtO8OiB0XAxRPTi1uoVuV3aBfHCua81fXuihtyfWGxRsdZtKY9-4 
(28.01.2021) 
26 TASS, V MID RF soobshchili, chto mandat mirotvorcheskoy missii v Pridnestrov'ye daleko ne ischerpan, 
27.01.2021, https://tass.ru/politika/10561391 (28.01.2021) 
27 Guvernul R. Moldova, Guvernul va aloca cca 41 milioane lei pentru acordarea indemnizațiilor unice 
personalului medical infectat cu COVID-19, 27.01.2021, https://gov.md/ro/content/guvernul-va-aloca-cca-41-
milioane-lei-pentru-acordarea-indemnizatiilor-unice-personalului (28.01.2021) 
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28.01.2021 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC.28 
28.01.2021 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaliy Ignatiev, a avut o întâlnire cu 

Thomas Mayr-Harting, reprezentantul special al Președinției în exercițiu al OSCE pentru 
reglementarea transnistreană. La întâlnire au participat și Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al Regatului Suediei în Republica Moldova, Anna Lyberg și Șeful Misiunii OSCE 
în R. Moldova Claus Neukirch. Diplomații s-au concentrat asupra unor aspecte de actualitate ale 
procesului de negociere, cu accent pe implementarea acordurilor din cadrul pachetului Berlin +. 
O atenție deosebită a fost acordată problemelor legate de transportul rutier.29 

28.01.2021 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a avut o întrevedere de lucru 
cu Thomas Mayr-Harting, reprezentantul special al Președinției în exercițiu al OSCE pentru 
reglementarea transnistreană. Participanții la întâlnire au discutat în detaliu o gamă largă de 
subiecte de interes reciproc. O atenție sporită a fost acordată problemelor din sectorul bancar și 
din domeniul transporturilor. Au fost discutate în detaliu aspectele legate de necesitatea 
implementării depline a acordurilor încheiate anterior în domeniul telecomunicațiilor, precum și 
cele legate de asigurarea libertății activității economice externe.30, 31 

29.01.2021 – Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană, 
Thomas Mayr-Harting, a reiterat, într-un briefing de totalizare a vizitei sale în Republica 
Moldova, că obiectivul final al misiunii sale este atingerea unei soluții politice pentru problema 
transnistreană cu respectarea integrității și suveranității Republicii Moldova și cu statut special 
pentru regiunea din stânga Nistrului.32 

 
Realizat de Mihai Melintei 

 

                                                                 
28 Guvernul R. Moldova, Ședința Comisiei Unificate de Control blocată de partea transnistreană, 28.01.2021, 
https://gov.md/ro/content/sedinta-comisiei-unificate-de-control-blocata-de-partea-transnistreana (28.01.2021) 
29 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya so Spetspredstavitelem Deystvuyushchego 
Predsedatelya OBSE Tomasom Mayyer-Khartingom, 28.01.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8325 (28.01.2021) 
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