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 În luna octombrie 2021, în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean, 
Chișinău și Tiraspol au continuat negocierile cu partenerii internaționali și au menținut dialogul 
în cadrul mecanismelor procesului de negociere existente. 
 Procesul de negocieri a debutat cu întrevederi de lucru ale părților cu Robin Dunnigan, 
responsabila în Departamentul de Stat de politica Statelor Unite ale Americii în Europa Centrală 
și de Est. Oficialii au discutat despre ultimele evoluții și perspectivele de soluționare în procesul 
de reglementare transnistreană. De asemenea, la începutul lunii octombrie 2021 părțile au avut 
succesive întâlniri de lucru cu ministra Afacerilor Externe a Suediei, Președintele în Exercițiu al 
OSCE, Ann Linde. În cadrul întrunirilor a fost discutat despre evoluțiile din dosarul transnistrean 
și formatul de negociere „5+2”. S-a sfârșit luna cu reuniunea de lucru a reprezentanților politici 
în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. Subiectul central al discuțiilor a 
fost problema din domeniul transportului auto. 
 În decursul lunii septembrie Biroului politici de reintegrare a menținut dialogul cu 
partenerii din UE, OSCE, Federația Rusă, SUA și a participat la negocierile în cadrul 
mecanismelor existente de dialog cu Tiraspol. La începutul lunii, Viceprim-ministrul pentru 
reintegrare Vlad Kulminski în comun cu Înaltul consilier al UE pentru promovarea măsurilor de 
consolidare a încrederii, Kalman Mizsei și reprezentanții Biroului politici de reintegrare au 
efectuat o vizită de lucru în satele Cocieri, Corjova și Roghi din raionul Dubăsari. În decursul 
lunii, Viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova a efectuat o vizită de lucru la 
Moscova unde a avut loc întrunirea de lucru cu vice-ministrului Afacerilor Externe al Federației 
Ruse, A. Rudenko. Părțile au discutat despre starea actuală și perspectivele procesului de 
negocieri privind reglementarea transnistreană și problemele de actualitate ale relațiilor 
bilaterale. 
 Partea transnistreană pe parcursul lunii a avut întrevederi de lucru cu partenerii din cadrul 
OSCE, UE, SUA și Federația Rusă. Tema centrală a discuției de lucru a fost problema 
restricțiilor impuse vehiculelor transnistrene începând cu 1 septembrie 2021. În cadrul întrunirii 
de lucru cu Reprezentantul Special al Federației Ruse în procesul de negocieri privind 
reglementarea transnistreană Vitaliy Treapițîn, părțile au atins subiectul despre interacțiunea 
între Tiraspol și Moscova în diverse domenii, precum și despre procesul de negocieri. Discutând 
aspectele problematice, oficialii s-au oprit în detaliu asupra problemei limitării circulației 
transporturilor cu numere de înmatriculare transnistrene. Referitor la problematica din sectorul 
transporturilor, la sfârșitul lunii octombrie 2021, partea transnistreană a emis un comentariu cu 
privire la situația de criză din acest domeniu. Acolo este reclamat caracterul deliberat și politizat 
provocat de Chișinău pentru a obține beneficii comerciale prin încălcarea circulației 
transportatorilor rutieri transnistreni. 
 În decursul lunii părțile au avut o întrevedere de lucru cu co-raportorii Comisiei de 
Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACE). În cadrul conversației a 
fost discutat despre stadiul actual al procesului de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol, precum 
și situația drepturilor omului din regiune. 
 Pe parcursul lunii subiectul transnistrean a fost atins de către ministrul afacerilor externe 
al României, Bogdan Aurescu, care l-a primit pe ambasadorul Thomas Mayr-Harting, 
Reprezentant Special pentru procesul reglementării transnistrene al Președintelui-în-exercițiu al 
OSCE. Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat poziția constantă și principială a României privind 
susținerea unei reglementări cuprinzătoare, pașnice și durabile a dosarului transnistrean.  
 Un subiect aparte în luna octombrie 2021 a fost criza energetică din Republica Moldova. 
Companiile energetice din Republica Moldova au fost informate de către Termocentrala de la 
Cuciurgan din stânga Nistrului („Молдавская ГРЭС”), despre faptul că aceasta va fi nevoită să 
reducă volumul energiei electrice, exportate Republicii Moldova, în cazul în care „Moldovagaz” 
și „Gazprom” nu vor ajunge la o înțelegere cu privire la semnarea a unui nou contract de livrare 
a gazelor naturale. Totodată, subiectul gazelor naturale a fost discutat în cadrul convorbirii 
telefonice dintre prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavriliță și liderul de la 
Tiraspol,Vadim Krasnoselskiy. 
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 Pe parcursul lunii în cadrul dialogului purtat între Chișinău și Tiraspol au avut loc două 
reuniuni ale reprezentanților politici în procesul de negociere din partea Chișinăului și 
Tiraspolului. Agenda de lucru a reuniunilor a inclus: problematica transportului auto, 
perspectivele organizării următoarei runde de negocieri în formatul „5+2”; necesitatea reluării 
activității grupurilor de lucru sectoriale și soluționarea atotcuprinzătoare a problemei sediilor 
instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană. 
 Ședințe în cadrul grupurilor de lucru (experți) nu au avut loc. În cadrul CUC au avut loc 
trei reuniuni. În formatul de negocieri „5+2” nu au avut loc întruniri. 

 
Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii octombrie 2021 arată astfel: 
 
01.10.2021 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vlad Kulminski în comun cu Înaltul 

consilier al UE pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, Kalman Mizsei și 
reprezentanții Biroului politici de reintegrare au efectuat o vizită de lucru în satele Cocieri, 
Corjova și Roghi din raionul Dubăsari. Oficialii sau documentat cu privire la situația social-
economică din localități și au discutat problemele și dificultățile cu care se confruntă agenții 
economici și locuitorii din regiune.1 

01.10.2021 – Directorul adjunct al Departamentului de Informare şi Presă al Ministerului 
de Externe al Federației Ruse, Alexei Zaiţev, a menționat că livrarea echipamentelor militare 
către Republica Moldova din Statele Unite ale Americii complică procesul de soluţionare 
transnistreană.2, 3 
 04.10.2021 – Viceprim-ministrul Vlad Kulminski a avut o întrunire de lucru cu Robin 
Dunnigan, responsabila în Departamentul de Stat de politica Statelor Unite ale Americii în 
Europa Centrală și de Est. Oficialii au discutat despre ultimele evoluții și perspectivele de 
soluționare în procesul de reglementare transnistreană.4 
 05.10.2021 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy s-a întâlnit cu delegația SUA, 
condusă de responsabila în Departamentul de Stat de politica Statelor Unite ale Americii în 
Europa Centrală și de Est, Robin Dannigan. V. Krasnoselskiy a subliniat că urmărește o discuție 
fructuoasă și un schimb de opinii argumentate. Diplomatul american, la rândul său, a indicat că 
țara pe care o reprezintă susține procesul de negociere și susține dezvoltarea acestuia.5 

05.10.2021 – În conformitate cu decizia Comisiei Unificate de Control, la postul 
nr.9/drept trilateral al Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii, dislocat la podul peste râul Nistru în 
preajma localității Vadu-lui-Vodă, au demarat lucrările de reamenajare a acestuia. La finalul 
lucrărilor, de pe carosabil urmează să fie eliminate toate obstacole artificiale şi deblocat 
segmentul de drum Coşnita-Bălăbăneşti-Dubăsarii Vechi, care nu este funcțional timp de 29 ani, 
şi intersecția drumului Chişinău - Vadul-lui-Vodă.6 

                                                                 
1 Guvernul R. Moldova, Vicepremierul pentru reintegrare în dialog cu locuitorii satelor Corjova, Cocieri și Roghi, 
01.10.2021, https://gov.md/ro/content/vicepremierul-pentru-reintegrare-dialog-cu-locuitorii-satelor-corjova-cocieri-
si-roghi (28.10.2021) 
2 Infotag, REPREZENTANTUL MAE AL FR CONSIDERĂ CĂ LIVRAREA ECHIPAMENTELOR MILITARE 
AMERICANE CĂTRE MOLDOVA COMPLICĂ SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN, 
01.10.2021, http://www.infotag.md/rebelion-ro/294427/ (28.10.2021) 
3 Ministerstvo inostrannykh del Rossiyskoy Federatsii, Brifing zamestitelya direktora DIP MID Rossii A.A.Zaytseva, 
Moskva, 30 sentyabrya 2021 goda, 30.09.2021, https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4875750 (28.10.2021) 
4 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Vicepremierului Vlad Kulminski cu adjunctul secretarului american de stat 
pentru afaceri în Europa Centrală și de Est, Robin Dunnigan, 05.10.2021, https://gov.md/ro/content/intrevederea-
vicepremierului-vlad-kulminski-cu-adjunctul-secretarului-american-de-stat (28.10.2021) 
5 Prezident PMR, Prezident PMR provel vstrechu s delegatsiyey SSHA, 05.10.2021, 
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/prezident-pmr-provel-vstrechu-s-delegatsiey-ssha.html 
(28.10.2021) 
6 Guvernul R. Moldova, Un pas spre facilitarea liberei circulaţii a cetăţenilor în Zona de Securitate, 06.10.2021, 
https://gov.md/ro/content/un-pas-spre-facilitarea-liberei-circulatii-cetatenilor-zona-de-securitate (28.10.2021) 
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06.10.2021 – Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întâlnire de lucru cu 
ministra Afacerilor Externe a Suediei, Președintele în Exercițiu al OSCE, Ann Linde. Oficialii au 
discutat despre evoluțiile din dosarul transnistrean, inclusiv situația pandemică din regiune și 
problemele ce țin de respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului.7 

06.10.2021 – La Bender/Tighina, a avut loc reuniunea de lucru a liderului de la Tiraspol, 
Vadim Krasnoselskiy cu președintele în exercițiu al OSCE, Ann Linde, Reprezentantul Special 
al OSCE în procesul de negocieri, Thomas Mayer-Harting și Șeful Misiunii OSCE în Republica 
Moldova, Claus Neukirch. În cadrul reuniunii a fost discutată situația actuală de criză în procesul 
de negocieri și activitatea formatului „5+2”.8 

06.10.2021 – Cabinetul de miniștri a aprobat scutirea de TVA a producătorilor agricoli 
care dețin terenuri amplasate după traseul Rîbnița - Tiraspol. Guvernul a completat Regulamentul 
privind transportarea mărfurilor din localitățile de est ale țării prin posturile vamale interne de 
control.9 (Anexă) 

07.10.2021 – La Moscova a avut loc întrunirea de lucru a vice-ministrului Afacerilor 
Externe al Federației Ruse A. Rudenko cu Viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii 
Moldova V. Kulminski. Părțile au discutat despre starea actuală și perspectivele procesului de 
negocieri privind reglementarea transnistreană și problemele de actualitate ale relațiilor 
bilaterale.10, 11 

07.10.2021 – La Bender/Tighina a avut loc întrunirea CUC.12 
07.10.2021 – Companiile energetice din R. Moldova au fost informate de către 

Termocentrala de la Cuciurgan din stânga Nistrului („Молдавская ГРЭС”), despre faptul că 
aceasta va fi nevoită să reducă volumul energiei electrice, exportate Republicii Moldova în cazul 
în care „Moldovagaz” și „Gazprom” nu vor ajunge la o înțelegere cu privire la semnarea a unui 
nou contract de livrare a gazelor naturale.13 

07.10.2021 – Ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu l-a primit pe 
ambasadorul Thomas Mayr-Harting, Reprezentant Special pentru procesul reglementării 
transnistrene al Președintelui-în-exercițiu al OSCE. Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat poziția 

                                                                 
7 Președinția R. Moldova, Președintele Maia Sandu a discutat cu ministra Afacerilor Externe a Suediei, Președintele 
în Exercițiu al OSCE, Ann Linde, 06.10.2021, https://presedinte.md/rom/presa/presedintele-maia-sandu-a-discutat-
cu-ministra-afacerilor-externe-a-suediei-presedintele-in-exercitiu-al-osce-ann-
linde?fbclid=IwAR00vM_b54vhDSasNY0Q9QqL8dfcBXu-5XLy9hPvKoo2TZpKWc1ntUdw8jo (28.10.2021) 
8 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy provodit vstrechu s yevropeyskoy delegatsiyey vo glave s Deystvuyushchim 
Predsedatelem OBSE, Ministrom inostrannykh del Shvetsii Ann Linde, 06.10.2021, 
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provodit-vstrechu-s-evropeyskoy-
delegatsiey-vo-glave-s-deystvuyuschim-predsedatelem-obse-ministrom-inostrannih-del-shvetsii-ann-linde.html 
(28.10.2021) 
9 Ministerul Finanțelor R. Moldova, Procedura de transportare a produselor agricole din localitățile din estul țării, 
va fi simplificată, 07.10.2021, https://mf.gov.md/ro/content/procedura-de-transportare-produselor-agricole-din-
localitățile-din-estul-țării-va-fi?language=ro (28.10.2021) 
10 Ministerstvo inostrannykh del Rossiyskoy Federatsii, O vstreche zamestitelya Ministra inostrannykh del 
Rossiyskoy Federatsii A.YU.Rudenko s zamestitelem Prem'yer-ministra Respubliki Moldova po voprosam 
reintegratsii V.V.Kul'minskim i Gosudarstvennym sekretarem Ministerstva inostrannykh del i yevropeyskoy 
integratsii Respubliki Moldova V.I.Kukom, 07.10.2021, https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4882031 (28.10.2021) 
11 ZDG, Ministerul de Externe al Rusiei, despre întrevederea cu viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Vlad 
Kulminski: „S-a discutat despre soluționarea conflictului transnistrean”, 07.10.2021, 
https://www.zdg.md/importante/ministerul-de-externe-al-rusiei-despre-intrevederea-cu-viceprim-ministrul-pentru-
reintegrare-vlad-kulminski-s-a-discutat-despre-solutionarea-conflictului-transnistrean/ (28.10.2021) 
12 Guvernul R. Moldova, Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control a condamnat acțiunile 
destabilizatoare ale Tiraspolului în Zona de Securitate, 08.10.2021, https://gov.md/ro/content/delegatia-republicii-
moldova-comisia-unificata-de-control-condamnat-actiunile (28.10.2021) 
13 LACT, Revista presei, 07.10.2021,  https://lact.ro/revista-presei/?pagina=3  (28.10.2021) 
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constantă și principială a României privind susținerea unei reglementări cuprinzătoare, pașnice și 
durabile a dosarului transnistrean.14 

12.10.2021 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vlad Kulminski a avut o întrunire cu 
Excelența Sa Ambasadorul Regatului Suediei în Republica Moldova, Katarina Fried, însoțită de 
Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. În cadrul discuțiilor a fost expusă 
deschiderea autorităților de la Chișinău în vederea avansării în direcția reglementării conflictului 
transnistrean, inclusiv pe probleme politice. De asemenea, a fost remarcată necesitatea demarării 
unei noi runde de negocieri în formatul „5+2”.15 

12.10.2021 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vlad Kulminski a avut o întrevedere 
cu Reprezentantul Special al Federației Ruse în procesul de negocieri privind reglementarea 
transnistreană Vitaliy Treapițîn. Părțile au subliniat că trebuie evitate escaladări și dialogul 
trebuie să fie purtat responsabil, fără amenințări, în situația regională dificilă. Totodată, oficialii 
s-au pronunțat pentru organizarea unei noi runde de negocieri în formatul „5+2” la Stockholm.16 

12.10.2021 – Liderul de la Tiraspol, V. Krasnoselskiy a avut o întâlnire de lucru cu 
Reprezentantul Special al Federației Ruse în procesul de negocieri privind reglementarea 
transnistreană Vitaliy Treapițîn. Părțile au discutat despre interacțiunea între Tiraspol și Moscova 
în diverse domenii, precum și despre procesul de negocieri. Discutând aspectele problematice, 
oficialii sau oprit în detaliu asupra problemei limitării circulației transporturilor cu numere de 
înmatriculare transnistrene.17, 18 

14.10.2021 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vlad Kulminski a avut o întrevedere 
cu co-raportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(PACE). În dialogul purtat cu reprezentanţii PACE, Vicepremierul a evidenţiat obiectivele 
prioritare ale Guvernului Republicii Moldova la capitolul politicilor de reintegrare a ţării. O 
atenţie deosebită a fost acordată situaţiei drepturilor omului din regiunea transnistreană.19, 20 

15.10.2021 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev, a avut o 
întrevedere de lucru cu co-raportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (PACE). În cadrul conversației, părțile au discutat despre stadiul actual al 
procesului de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol. Vitaliy Ignatiev a atras atenția co-raportorilor 
asupra acțiunilor distructive unilaterale ale autorităților de la Chișinău, care implică restrângerea 
și încălcarea drepturilor locuitorilor din Transnistria.21 

18.10.2021 – La sediul din orașul Chișinău al Misiunii OSCE în Republica Moldova a 
avut loc o nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru 
reglementarea transnistreană, cu participarea exponenților mediatorilor și a observatorilor din 

                                                                 
14 MAE, Primirea de către ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a Reprezentantului Special al 
Președintelui-în-exercițiu al OSCE pentru procesul reglementării transnistrene, 07.10.2021, 
http://mae.ro/node/56886 (28.10.2021) 
15 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Vicepremierului Vlad Kulminski cu Ambasadoarea Regatului Suediei în 
Republica Moldova, Katarina Fried, 12.10.2021, https://gov.md/ro/content/intrevederea-vicepremierului-vlad-
kulminski-cu-ambasadoarea-regatului-suediei-republica (28.10.2021) 
16 Infotag, VICEPRIM-MINISTRU: ÎN DOMENIUL SOLUȚIONĂRII TRANSNISTRENE ESTE NECESAR UN 
DIALOG RESPONSABIL ȘI FĂRĂ AMENINȚĂRI, 13.10.2021, http://www.infotag.md/rebelion-ro/294674/ 
(28.10.2021) 
17 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vadim Krasnosel'skiy provel vstrechu s Vitaliyem Tryapitsynym, 
12.10.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8729 (28.10.2021) 
18 LACT, Revista presei, 12.10.2021, https://lact.ro/revista-presei/?pagina=3 (28.10.2021) 
19 TVR Moldova, Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Vlad Kulminski şi co-raportorii Comisiei de 
Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 14.10.2021, 
http://m.tvrmoldova.md/politic/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vlad-kulminski-si-co-
raportorii-comisiei-de-monitorizare-a-adunarii-parlamentare-a-consiliului-europei/ (28.10.2021) 
20 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Republic of Moldova: the PACE monitoring co-rapporteurs 
welcome the authorities’ determined action to reform the judicial system and fight corruption, 20.10.2021, 
https://pace.coe.int/en/news/8474/republic-of-moldova-the-pace-monitoring-co-rapporteurs-welcome-the-
authorities-determined-action-to-reform-the-judicial-system-and-fight-corruption (28.10.2021) 
21 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev provel vstrechu s sodokladchikami Parlamentskoy 
Assamblei Soveta Yevropy, 15.10.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8736 (28.10.2021) 
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cadrul formatului de negocieri „5+2”. Agenda de lucru a reuniunii a inclus: problematica 
transportului auto, perspectivele organizării următoarei runde de negocieri în formatul „5+2” și 
necesitatea reluării activității grupurilor de lucru sectoriale.22, 23 

19.10.2021 – Prim-ministrul Republicii Moldova Natalia Gavriliță și liderul de la 
Tiraspol,Vadim Krasnoselskiy au avut o convorbire telefonică. În cadrul convorbirii telefonice 
au fost abordate problemele agendei de lucru moldo-transnistrene, dar subiectul central a fost 
problema gazelor naturale.24, 25 

21.10.2021 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC.26 
21.10.2021 – Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o 

întrevedere cu Margareta Cederfelt, Președinta Adunării Parlamentare a OSCE. Oficialii au făcut 
un schimb de opinii privind procesul de reglementare transnistreană și anume: asigurarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în stânga Nistrului, inclusiv dreptul la libera 
circulație spre și dinspre regiunea transnistreană.27 

26.10.2021 – La sediul din orașul Bender/Tighina al Misiunii OSCE în Republica 
Moldova a avut loc o nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri 
pentru reglementarea transnistreană. Părțile au continuat discuțiile pe marginea problemelor 
existente în domeniul transportului auto. De asemenea, a fost reiterată necesitatea soluționării 
atotcuprinzătoare a problemei sediilor instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din 
regiunea transnistreană cu asigurarea condițiilor adecvate de studii conform cerințelor 
educaționale în vigoare, precum și eliminarea dificultăților întâmpinate de către fermierii din 
raionul Dubăsari.28, 29 

28.10.2021 – Vicepremierul pentru reintegrare al R. Moldova, Vlad Kulminski și 
reprezentanții Biroului politici de reintegrare s-au întâlnit cu Președinții Comitetelor pentru 
afaceri externe din cadrul Parlamentelor Țărilor Baltice. Vicepremierul a informat diplomații 
despre procesele și obiectivele esențiale ale agendei guvernamentale la capitolul reintegrarea 
țării.30 

28.10.2021 – Partea transnistreană a emis un comentariu cu privire la situația de criză din 
sectorul transporturilor. Este remarcat caracterul deliberat și politizat provocat de Chișinău 
pentru a obține beneficii comerciale prin încălcarea circulației transportatorilor rutieri 
transnistreni.31 

                                                                 
22 Guvernul R. Moldova, Reprezentanții politici au trecut în revistă situația din sfera transportului auto și au 
convenit asupra relansării activității grupurilor de lucru sectoriale, 18.10.2021, 
https://gov.md/ro/content/reprezentantii-politici-au-trecut-revista-situatia-din-sfera-transportului-auto-si-au 
(28.10.2021) 
23 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V Kishinove zavershilas' vstrecha predstaviteley po politicheskim voprosam, 
18.10.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8739 (28.10.2021) 
24 LACT, Revista presei, 19.10.2021,  https://lact.ro/revista-presei/?pagina=2 (28.10.2021) 
25 Prezident PMR, Prezident PMR provel telefonnyy razgovor s prem'yer-ministrom Respubliki Moldova, 
19.10.2021, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/prezident-pmr-provel-telefonniy-razgovor-s-premjer-
ministrom-respubliki-moldova.html (28.10.2021) 
26 Guvernul R. Moldova, Reuniunea săptămânală a Comisiei Unificate de Control, 21.10.2021, 
https://gov.md/ro/content/reuniunea-saptamanala-comisiei-unificate-de-control (28.10.2021) 
27 LACT, Revista presei, 21.10.2021, https://lact.ro/revista-presei/ (28.10.2021) 
28 Guvernul R. Moldova,  Reprezentanții politici au continuat discuțiile pe un șir de subiecte actuale, 27.10.2021, 
https://gov.md/ro/content/reprezentantii-politici-au-continuat-discutiile-pe-un-sir-de-subiecte-actuale (28.10.2021) 
29 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Diskussiya predstaviteley po politicheskim voprosam zavershilas' 
bezrezul'tatno, 26.10.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8751 (28.10.2021) 
30 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Vicepremierului Vlad Kulminski cu reprezentanții Parlamentelor Țărilor 
Baltice, 28.10.2021, https://gov.md/ro/content/intrevederea-vicepremierului-vlad-kulminski-cu-reprezentantii-
parlamentelor-tarilor-baltice (31.10.2021) 
31 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Kommentariy MID PMR, 28.10.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8757 
(31.10.2021) 
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29.10.2021 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev s-a întâlnit cu șeful 
Misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch. În cadrul discuției de lucru, diplomații au 
discutat despre stadiul actual al dialogului dintre Chișinău și Tiraspol.32, 33 

 
Realizat de Mihai Melintei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
32 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev provel vstrechu s Glavoy Missii OBSE Klausom 
Noykirkhom, 29.10.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8761 (31.10.2021) 
33 LACT, Revista presei, 29.10.2021, https://lact.ro/revista-presei/ (31.10.2021) 
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Anexă 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE Nr. 226 
din 06-10-2021 

 
pentru modificarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor  

prin posturile vamale interne de control,  
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 792/200434 

 
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 
1. Regulamentul privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 792/2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 
nr. 112-118, art. 952), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:    

 
1) se completează  cu punctul 31 cu următorul cuprins: 
 
„31. Producția agricolă cultivată de către persoanele juridice și fizice, subiecți ai activității 

de întreprinzător, înregistrați permanent la autoritatea competentă și care au relații fiscale cu 
sistemul bugetar al Republicii Moldova, deținători de terenuri agricole amplasate după traseul 
Tiraspol–Rîbnița (6499 ha), transportată prin posturile vamale interne de control este scutită de 
plata TVA, cu condiția prezentării în original a certificatului privind deținerea terenurilor în 
posesie (cu indicarea suprafeței acestora), eliberat de către primăria localității, precum și a 
actului în original privind cantitatea producției prognozate de a fi recoltată, eliberat în modul 
stabilit de către Consiliul raional Dubăsari (Secția agricultură și cadastru).”; 

 
2) la punctul 11, textul „(gospodăriile ţărăneşti, întreprinzătorii individuali)” se substituie 

cu cuvintele „care nu desfășoară activitate de întreprinzător”. 
 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 
 

Nr. 226. Chişinău, 6 octombrie 2021 

                                                                 
34 Legis, HOTĂRÎRE Nr. 226 din 06-10-2021, Publicat: 08-10-2021 în Monitorul Oficial Nr. 239-248 art. 471, 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128070&lang=ro (28.10.2021) 


