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 Procesul de reglementare a conflictului transnistrean, derulat în luna decembrie 2021, 
poate fi descris prin continuarea negocierilor părților cu partenerii internaționali și menținerea 
dialogului între Chișinău și Tiraspol,  în cadrul mecanismelor procesului de negociere existente.
 Procesul de negocieri a debutat cu aprobarea de către Consiliul Ministerial al OSCE a 
Declarației cu privire la procesul de negocieri în formatul „5+2” privind reglementarea 
transnistreană. Totuși, Tiraspolul a menționat că Declarația a fost adoptată fără a se ține cont de 
opinia părții transnistrene și că aceasta nu reflectă întreaga amploare a stagnării procesului de 
negocieri, care a ajuns la un nivel critic de degradare. 

De asemenea, la începutul lunii, Moscova, în cadrul Consiliului Ministerial al OSCE, a 
menționat rolul util al OSCE în sprijinirea reglementării conflictului transnistrean și a 
conflictului din Nagorno-Karabah. 
 În decursul lunii decembrie, Biroul politici de reintegrare a menținut dialogul cu 
partenerii internaționali. Un subiect acut a fost alegerile din stânga Nistrului din 12 decembrie 
2021. Biroul politici de reintegrare a emis o Declarație cu privire la organizarea alegerilor din 
regiunea transnistreană. Astfel, a fost constatat că acest exercițiu se desfășoară în afara cadrului 
constituțional și contrar legislației în vigoare a Republicii Moldova.  
 Șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani a organizat desfășurarea unei ședințe 
de lucru consultative pe subiectul activității agenților economici din regiunea transnistreană. 
Subiect al discuțiilor a constituit activitatea agenților economici din regiunea transnistreană ce 
efectuează operațiuni comerciale externe prin punctele de trecere de pe segmentul central 
(transnistrean) al frontierei de stat. În acest sens, Guvernul R. Moldova a extins, până pe 30 iunie 
2022, permiterea traversării prin punctele de trecere a frontierei Pervomaisk-Cuciurgan; Goianul 
Nou-Platonovo și Novosavițkoe-Cuciurgan, a agenților economici înregistrați sau nu la Agenția 
Servicii Publice, fără aplicarea măsurilor de politică economică sau prohibițiilor, cu condiția 
rămânerii mărfurilor pe teritoriul din stânga Nistrului. Spre sfârșit de lună, reprezentanții 
Biroului politici de reintegrare au efectuat o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din 
orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Evrika” din orașul Râbnița. 
 Partea transnistreană pe parcursul lunii decembrie a avut întrevederi de lucru cu partenerii 
din Federația Rusă și OSCE. La începutul lunii, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a 
avut o întrevedere de lucru cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. În 
cadrul întrunirii a participat și negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev. Subiectul 
principal al conversației a fost procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol.  
 În legătură cu organizarea alegerilor din stânga Nistrului, partea transnistreană a emis o 
Declarație cu privire la obstrucționarea activităților observatorilor internaționali. Tiraspolul a 
solicitat de la Chișinău să înceteze provocările împotriva cetățenilor Rusiei și ai Transnistriei, să 
nu interfereze în activitatea observatorilor străini și să respecte dreptul suveran al poporului din 
stânga Nistrului de a-și exprima opinia în cadrul alegerilor din regiunea transnistreană. 
 La sfârșit de lună, Tiraspolul a sesizat oficial partea moldovenească și reprezentanții 
internaționali din formatul „5+2” despre suspendarea temporară a participării părții transnistrene 
la funcționarea mecanismului de înmatriculare a vehiculelor la punctele relevante din Tiraspol și 
Râbnița începând cu 29 decembrie 2021. De asemenea, partea transnistreană a informat 
Chișinăul, precum și pe alți participanți ai formatului de negociere „5+2” despre limitarea 
termenului de valabilitate a Hotărârii de Protocol privind folosirea terenurilor agricole din 
regiunea Dubăsari până la 30 iunie 2022. 
 În direcția negocierilor cu Federația Rusă, ministerul rus de externe a salutat 
disponibilitatea Tiraspolului de a începe o discuție asupra modalităților de apropiere a malurilor 
Nistrului și de a relua negocierile în formatul „5+2”. Ministerul de externe al Federației Ruse a 
făcut un apel la conducerea Republicii Moldova „să manifeste o abordare constructivă și să 
răspundă pozitiv inițiativei Transnistriei”. În acest context, adjunctul șefului Administrației 
Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitry Kozak, în cadrul întruniri de lucru cu Reprezentantul 
Special al Președintelui în exercițiu al OSCE, Thomas Mayer-Harting, pe problematica 
reglementării transnistrene, a atras atenția asupra recentului apel al liderului de la Tiraspol, 



Cronologia procesului de reglementare a conflictului transnistrean Decembrie 2021 
 
Vadim Krasnoselskiy, cu privire la reluarea dialogului dintre Tiraspol și Chișinău privind 
soluționarea politică cuprinzătoare a conflictului transnistrean, inclusiv chestiunile privind 
viitorul statut al Transnistriei. 
 Problematica transnistreană a fost abordată și la București. Ministrul de externe al 
României, Bogdan Aurescu a menționat că România sprijină negocierile în formatul „5+2” 
privind reglementarea transnistreană și este conectată, prin intermediul UE care participă la 
format, la tot ce se întâmplă în acest proces. Totodată, statul român este în contact cu autoritățile 
de la Chișinău în vederea soluționării problemei transnistrene.  
 Ministerul Afacerilor Externe al României nu a recunoscut legitimitatea alegerilor 
organizate în regiunea transnistreană a Republicii Moldova şi a reiterat poziția conform căreia 
România susţine „o reglementare cuprinzătoare, paşnică şi durabilă a conflictului transnistrean”. 
 Cu privire la GOTR, adjunctul ministrului de externe al Federației Ruse, Andrey 
Rudenko, a declarat că mandatul GOTR din regiunea transnistreană este departe de a fi epuizat, 
de aceea nu se cunoaște când acesta își va încheia misiunea. A. Rudenko a menționat că una 
dintre misiunile GOTR este de a păzi depozitele de muniții de la Cobasna și de a asigura 
aprovizionarea misiunii ruse de pacificare în regiune. Astfel, John MacLeod, analist senior pe 
Rusia și fostul spațiu sovietic la Oxford Analytica, a menționat că depozitul de la Cobasna nu 
prezintă valoare pentru armata rusă, ci motiv ca Moscova să-și mențină trupele în regiunea 
transnistreană. 
 Pe parcursul lunii decembrie în cadrul dialogului purtat între Chișinău și Tiraspol nu au 
avut loc reuniuni a reprezentanților politici în procesul de negociere. În cadrul grupurilor de 
lucru (experți), de asemenea nu au avut loc ședințe de lucru.  
 În cadrul CUC au avut loc cinci reuniuni. În formatul de negocieri „5+2” nu au avut loc 
întruniri. 

 
Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii decembrie 2021 arată astfel: 
 

 01.12.2021 – MAE al Federației Ruse a transmis un mesaj dedicat reuniunii Consiliului 
Ministerial al OSCE. Astfel, Moscova consideră rolul OSCE ca fiind util în sprijinirea 
reglementării conflictului transnistrean și conflictului din Nagorno-Karabah.1, 2 
 02.12.2021 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.3 
 02.12.2021 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a avut o întrevedere de lucru 
cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch. În cadrul întrunirii a participat 
și negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev. Subiectul principal al conversației a 
fost procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol.4 O atenție deosebită a fost acordată 
problemei acute a blocadei transporturilor din Transnistria.5 
 03.12.2021 – Consiliul Ministerial al OSCE a aprobat o nouă Declarație cu privire la 
procesul de negocieri în formatul „5+2” privind reglementarea transnistreană.6 (Anexa Nr. 1) 
 03.12.2021 – Partea transnistreană a emis un comunicat cu privire la Declarația 
Consiliului Ministerial al OSCE privind reglementarea conflictului transnistrean. În comunicat se 

                                                                 
1 REGNUM, MID RF otsenil rol' OBSE v uregulirovanii v Karabakhe i Pridnestrov'ye, 01.12.2021, 
https://regnum.ru/news/polit/3438362.html (29.12.2021) 
2 LACT, Revista presei, 01.12.2021, https://lact.ro/revista-presei/?pagina=7 (29.12.2021) 
3 Guvernul R. Moldova, Situația în Zona de Securitate pe agenda Comisiei Unificate de Control, 02.12.2021, 
https://gov.md/ro/content/situatia-zona-de-securitate-pe-agenda-comisiei-unificate-de-control (29.12.2021) 
4 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy provel vstrechu s Klausom Noykirkhom, 02.12.2021, 
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-provel-vsatrechu-s-klausom-
noykirhom.html (29.12.2021) 
5 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O peregovorakh s Glavoy Missii OBSE, 02.12.2021, 
http://mid.gospmr.org/ru/node/8814 (29.12.2021) 
6 OSCE, Ministerial statement on the negotiations on the transdniestrian settlement process in the “5+2” format, 
03.12.2021, https://www.osce.org/chairmanship/506726 (29.12.2021) 
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menționează că Declarația a fost adoptată fără a se ține cont de opinia părții transnistrene și că 
aceasta nu reflectă întreaga amploare a stagnării procesului de negocieri, care a ajuns la un nivel 
critic de degradare. Partea transnistreană face un apel către participanții internaționali ai 
formatului „5+2”, inclusiv OSCE, cu privire la revenirea la nivelul practic al muncii reale, 
restabilirea cât mai curând posibil a funcționalității structurii de negociere și concentrând 
eforturile prioritare pe implementarea deplină a obligațiilor R. Moldovei din pachetul Berlin 
Plus.7, 8 
 06.12.2021 – La Chișinău a demarat instruirea cadrelor medicale de pe ambele maluri ale 
râului Nistru cu privire la fortificarea capacităților resurselor umane din instituțiile medicale. 
Ciclul de instruiri se desfășoară cu suportul Ministerului Sănătății, Biroului Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) în Republica Moldova și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și 
Cooperare (SDC).9 
 07.12.2021 – În conformitate cu dispoziția emisă de Ministerul Sănătății, pentru 
specialiștii din sfera medicală din regiunea transnistreană a fost distribuit un lot de ajutor 
umanitar în vederea contracarării COVID-19.10 
 07.12.2021 –  John Bolton, fostul consilier prezidențial american pe probleme de 
securitate națională în administrația Donald Trump, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă 
Moldova a menționat că: „sunt încrezător că putem face progrese în rezolvarea conflictului 
transnistrean și cred că este important să încercăm, deoarece astfel am ridica o partea din 
presiune pusă acum de Rusia asupra Ucrainei”.11 
 07.12.2021 – Asociația Promo-LEX a lansat Raportul anual (2021) – „Drepturile Omului 
în regiunea transnistreană a Republicii Moldova”.12 
 08.12.2021 – Biroul politici de reintegrare a emis o Declarație cu privire la organizarea 
alegerilor din regiunea transnistreană. Biroul a constatat că acest exercițiu se desfășoară în afara 
cadrului constituțional și contrar legislației în vigoare a Republicii Moldova.13 
 08.12.2021 – Partea transnistreană a emis un comentariu cu privire la Declarația 
Chișinăului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor din regiunea transnistreană din 12 
decembrie 2021.14 
 09.12.2021 – Șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani a organizat desfășurarea 
unei ședințe de lucru consultative pe subiectul activității agenților economici din regiunea 

                                                                 
7 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Zayavleniye Ministerstva inostrannykh del Pridnestrov'ya v svyazi s 
Deklaratsiyey SMID OBSE, 03.12.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8819 (29.12.2021) 
8 Infotag, MAE DIN TRANSNISTRIA A LANSAT CRITICI DURE LA ADRESA CHIŞINĂULUI ŞI OSCE, 
06.12.2021, http://www.infotag.md/rebelion-ro/295845/?fbclid=IwAR3uuyBGZtBmENo9G5Y9ga-
YCD5COd1RQaiDa4jDcPII_aM5qZBXDI8pR098 (29.12.2021) 
9 Guvernul R. Moldova, La Chișinău a demarat un nou ciclu de instruiri pentru cadrele medicale de pe ambele 
maluri ale râului Nistru, 06.12.2021, https://gov.md/ro/content/la-chisinau-demarat-un-nou-ciclu-de-instruiri-
pentru-cadrele-medicale-de-pe-ambele-maluri (29.12.2021) 
10 Noi, Un lot de ajutor umanitar, livrat în regiunea transnistreană, 08.12.2021, https://noi.md/md/societate/un-lot-
de-ajutor-umanitar-livrat-in-regiunea-transnistreana (29.12.2021) 
11 Radio Europa Liberă Moldova, „Presiunea economică” ar putea duce la soluționarea conflictului transnistrean 
(John Bolton, fost consilier prezidențial american), 07.12.2021, https://moldova.europalibera.org/a/john-bolton-
presiuni-economice-nato-si-confictul-
transnistrean/31597134.html?fbclid=IwAR0UzYezrw92Ak_WwYWFxbUe3utqgQqRPgOjMNEInZLjgye9j2L8TZf
Z6Tw (29.12.2021) 
12 Promo-LEX, Impunitatea, Tortura, Răpirile sau „vânătoarea de Extremism” sunt aspectele care au marcat anul 
2021 în stânga Nistrului, 07.12.2021, https://promolex.md/21473-impunitatea-tortura-rapirile-sau-vanatoarea-de-
extremism-sunt-aspectele-care-au-marcat-anul-2021-in-stanga-
nistrului/?fbclid=IwAR21X9F0_6B9HkDWW9TxiGk0p1_VIuBhQzE68sDLidPEk58dqKSvFA3rx40&lang=ro 
(29.12.2021) 
13 Guvernul R. Moldova, Declarație în legătură cu organizarea așa-numitului ”scrutin electoral” în regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova, 08.12.2021, https://gov.md/ro/content/declaratie-legatura-cu-organizarea-asa-
numitului-scrutin-electoral-regiunea-transnistreana (29.12.2021) 
14 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Zayavleniye MID PMR, 08.12.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8821 
(29.12.2021) 
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transnistreană. Subiect al discuțiilor a constituit activitatea agenților economici din regiunea 
transnistreană ce efectuează operațiuni comerciale externe prin punctele de trecere de pe 
segmentul central (transnistrean) al frontierei de stat, în contextul dezvoltării controlului în 
comun cu implicarea colaboratorilor vamali și de frontieră din partea Republicii Moldova și a 
Ucrainei.15 
 09.12.2021 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.16 
 09.12.2021 – Ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu a menționat în cadrul 
unui interviu pentru Digi24 că România sprijină negocierile în formatul „5+2” privind 
reglementarea transnistreană și este conectată, prin intermediul UE care participă la format, la tot 
ce se întâmplă în acest proces. Totodată, statul român este în contact cu autoritățile de la 
Chișinău în vederea soluționării problemei transnistrene.17 
 10.12.2021 – Partea transnistreană a emis o Declarație în legătură cu obstrucționarea 
activităților observatorilor internaționali. Tiraspolul a solicitat de la Chișinău să înceteze 
provocările împotriva cetățenilor Rusiei și ai Transnistriei, să nu interfereze în activitatea 
observatorilor străini și să respecte dreptul suveran al poporului din stânga Nistrului de a-și 
exprima opinia în cadrul alegerilor din regiunea transnistreană.18 
 12.12.2021 – Ministerul Afacerilor Externe al României nu recunoaşte legitimitatea 
alegerilor organizate în regiunea transnistreană a Republicii Moldova şi reiterează că România 
susţine „o reglementare cuprinzătoare, paşnică şi durabilă a conflictului transnistrean”.19 
 14.12.2021 – Primul adjunct al comisiei pentru CSI din Duma de Sat a Federației Ruse, 
Konstantin Zatulin a cerut inițierea unei anchete guvernamentale în legătură cu expulzarea de pe 
Aeroportul Chișinău a cetățenilor ruși/observatori care doreau să ajungă la alegerile din regiunea 
transnistreană.20 
 15.12.2021 –  A avut loc întrevederea de lucru a șefului Biroului politici de reintegrare, 
Alin Gvidiani cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. În cadrul întrunirii 
s-a menționat deplina deschidere pentru a avea o conlucrare constructivă pe filiera procesului de 
reglementare sub egida Președinției în exercițiu polone a OSCE din anul 2022, fiind evidențiat că 
în comun cu autoritățile Republicii Moldova urmează a fi coordonate și trasate priorități și 
obiective de activitate viabile.21 
 16.12.2021 – La Bender/Tighina a avut loc întrunirea membrilor CUC.22 

                                                                 
15 Guvernul R. Moldova, O ședință de lucru consultativă pe aspecte ce țin de activitatea agenților economici din 
regiunea transnistreană a fost organizată sub egida Biroului politici de reintegrare, 09.12.2021, 
https://gov.md/ro/content/o-sedinta-de-lucru-consultativa-pe-aspecte-ce-tin-de-activitatea-agentilor-economici-din 
(29.12.2021) 
16 Guvernul R. Moldova, O nouă încălcare a regimului Zonei de Securitate sesizată la Comisia Unificată de 
Control, 09.12.2021, https://gov.md/ro/content/o-noua-incalcare-regimului-zonei-de-securitate-sesizata-la-comisia-
unificata-de-control (29.12.2021) 
17 Deschide, VIDEO // Ministrul român de Externe, despre reglementarea transnistreană: Sprijinim formatul 5+2. 
Suntem conectați la ceea ce se întâmplă, 09.12.2021, https://deschide.md/ro/stiri/politic/96927/VIDEO--Ministrul-
român-de-Externe-despre-reglementarea-transnistreană-Sprijinim-formatul-52-Suntem-conectați-la-ceea-ce-se-
întâmplă.htm (29.12.2021) 
18 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Zayavleniye MID PMR v svyazi s prepyatstvovaniyem deyatel'nosti 
mezhdunarodnykh nablyudateley, 10.12.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8823 (29.12.2021) 
19 Mediafax, Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaşte legitimitatea alegerilor organizate în regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova şi reiterează că România susţine „o reglementare cuprinzătoare, paşnică şi 
durabilă a conflictului transnistrean”, 12.12.2021, https://www.mediafax.ro/politic/mae-nu-recunoaste-
legitimitatea-alegerilor-organizate-in-regiunea-transnistreana-a-republicii-moldova-20398226 (29.12.2021) 
20 RIA Novosti, V Gosdume raskritikovali vydvoreniye rossiyan iz Moldavii, 12.12.2021, 
https://ria.ru/20211214/zapros-1763660586.html?fbclid=IwAR3A-ie5QkKaF8PXI-mdrFA4-
KPGfvWaQ1dYTNhOhjnaEZuBX_3YgIwdYBk (29.12.2021) 
21 Guvernul R. Moldova, Necesitatea respectării formatelor de dialog neutre între Chișinău și Tiraspol a fost 
reiterată la întrevederea dintre șeful Biroului politici de reintegrare Alin Gvidiani și șeful Misiunii OSCE în 
Republica Moldova Claus Neukirch, 15.12.2021, https://gov.md/ro/content/necesitatea-respectarii-formatelor-de-
dialog-neutre-intre-chisinau-si-tiraspol-fost (29.12.2021) 
22 LACT, Revista presei, 17.12.2021, https://lact.ro/revista-presei/?pagina=3 (29.12.2021) 
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 21.12.2021 – Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, președintele Parlamentului 
Republicii Moldova, Igor Grosu a menționat că dialogul pe tema reglementării problemei 
transnistrene trebuie început cu respectarea Constituției Republicii Moldova și retragerea 
trupelor ruse.23 
 21-22.12.2021 – Reprezentanții Biroului politici de reintegrare au efectuat o vizită de 
lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Evrika” din 
orașul Râbnița.24 
 23.12.2021 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea de lucru a CUC.25 
 23.12.2021 – John MacLeod, analist senior pe Rusia și fostul spațiu sovietic la Oxford 
Analytica, a menționat că depozitul de la Cobasna nu prezintă valoare pentru armata rusă, ci 
motiv ca Moscova să-și mențină trupele.26 
 25.12.2021 – Ministerul rus de externe a salutat disponibilitatea Tiraspolului de a începe 
o discuție asupra modalităților de apropiere a malurilor Nistrului și de a relua negocierile în 
formatul „5+2”. Ministerul de externe al Federației Ruse a făcut un apel la conducerea Republicii 
Moldova „să manifeste o abordare constructivă și să răspundă pozitiv inițiativei Transnistriei”.27, 

28 
 27.12.2021 – Adjunctul ministrului de externe al Federației Ruse, Andrey Rudenko, a 
declarat că mandatul GOTR din regiunea transnistreană este departe de a fi epuizat, de aceea nu 
se cunoaște când acesta își va încheia misiunea. A. Rudenko a menționat că una dintre misiunile 
GOTR este de a păzi depozitele de muniții de la Cobasna și de a asigura aprovizionarea misiunii 
ruse de pacificare în regiune.29, 30 
 28.12.2021 – Partea transnistreană a informat că pe 22 decembrie 2021 autoritățile 
vamale ale Republicii Moldova au reținut în mod nejustificat un transport de marfă cu plăcuțe de 
înmatriculare neutre și transnistrene. Măsurile luate în cadrul canalelor politice și diplomatice 
pentru deblocarea cât mai curând posibil a transporturilor de marfă transnistrene nu au condus la 
rezultate pozitive. Astfel, Tiraspolul a sesizat oficial partea moldovenească și reprezentanții 
internaționali din formatul „5+2” despre suspendarea temporară a participării părții transnistrene 
la funcționarea mecanismului de înmatriculare a vehiculelor la punctele relevante din Tiraspol și 
Râbnița începând cu 29 decembrie 2021 până la normalizarea completă a situației.31 

                                                                 
23 Infotag, IGOR GROSU DESPRE POZIȚIA RM ÎN PROBLEMA TRANSNISTREANĂ: RESPECT PENTRU 
CONSTITUȚIE ȘI RETRAGEREA TRUPELOR RUSE, 21.12.2021, http://www.infotag.md/rebelion-ro/296193/ 
(29.12.2021) 
24 Guvernul R. Moldova, Comunicate de presă, https://gov.md/ro/advanced-page-type/press-release (29.12.2021) 
25 Guvernul R. Moldova, Reuniunea săptămânală a Comisiei Unificate de Control din 23 decembrie 2021, 
23.12.2021, https://gov.md/ro/content/reuniunea-saptamanala-comisiei-unificate-de-control-din-23-decembrie-2021 
(29.12.2021) 
26 BBC, Transnistria, el disputado rincón de Europa oriental que guarda el mayor arsenal de armas de la Guerra 
Fría, 23.12.2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
59693613?fbclid=IwAR2ub8uIM6gTu1_36nYg6GbV_CaM_lT1TO90jGjnbyryyMWVUgSP5YYsCEM 
(29.12.2021) 
27 Ministerstvo Inostrannykh Del Rossiyskoy Federatsii,  Kommentariy ofitsial'nogo predstavitelya MID Rossii 
M.V.Zakharovoy v svyazi s initsiativoy Pridnestrov'ya o peregovorakh s Kishinevom, 25.12.2021, 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1792094/ (29.12.2021) 
28 LACT, Revista presei, 28.12.2021, https://lact.ro/revista-presei/?pagina=2 (29.12.2021) 
29 Deschide, Moscova nu are de gând să-și retragă trupele din Transnistria. Ministrul adjunct al MAE rus: GOTR 
este departe de a-și încheia mandatul, 27.12.2021, https://deschide.md/ro/stiri/23/97873/Moscova-nu-are-de-gând-
să-și-retragă-trupele-din-Transnistria-Ministrul-adjunct-al-MAE-rus-GOTR-este-departe-de-a-și-încheia-
mandatul.htm?fbclid=IwAR1jZ7HAy_Lt0li_allp8iiXjgFmh3wJ1nG6z-8ntUFofjgaAc-FLEPNx9o (29.12.2021) 
30 Sputnik Abhazia, Zamglavy MID Rossii Rudenko: v SNG net praktiki navyazyvaniya resheniy partneram, 
27.12.2021, https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/zamglavy-mid-rossii-rudenko-v-sng-net-praktiki-navyazyvaniya-
resheniy-partneram--1036927688.html (29.12.2021) 
31 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Soobshcheniye MID PMR o vremennom priostanovlenii raboty PRTS, 
28.12.2021, http://mid.gospmr.org/ru/node/8834 (29.12.2021) 
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 28.12.2021 – Biroul politici de reintegrare a emis un comentariu cu privire la intenția 
Tiraspolului de a sista activitatea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din stânga 
Nistrului.32 
 29.12.2021 – Partea transnistreană a emis un comentariu în legătură cu reținerea în curs a 
autovehiculelor cu plăcuțele de înmatriculare transnistrene.33 
 29.12.2021 – Partea transnistreană a informat Chișinăul, precum și pe alți participanți ai 
formatului de negociere „5+2” despre limitarea termenului de valabilitate a Hotărârii de Protocol 
privind folosirea terenurilor agricole din regiunea Dubăsari până la 30 iunie 2022. Decizia se 
datorează sabotării sistematice de către Republica Moldova a obligațiilor care îi revin în cadrul 
pachetului de acorduri Berlin Plus, inclusiv refuzul de a respecta punctul 5 din Decizia 
Protocolului privind utilizarea terenurilor.34, 35 
 29.12.2021 – Adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitry 
Kozak, a avut o întrunire de lucru cu Reprezentantul Special al Președintelui în exercițiu al 
OSCE, Thomas Mayer-Harting, cu privire la situația reglementării transnistrene. D. Kozak a 
atras atenția asupra recentului apel al liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy, cu privire la 
reluarea dialogului dintre Tiraspol și Chișinău privind soluționarea politică cuprinzătoare a 
conflictului transnistrean, inclusiv chestiunile privind viitorul statut al Transnistriei.36 
 30.12.2021 – Biroul politici de reintegrare a emis un comentariu cu privire la informarea  
oficiului reprezentantului politic de la Tiraspol, prin care se notifică despre intenția limitării până 
în data de 30 iunie 2022 a termenului de acțiune al Deciziei protocolare ,,Cu privire la unele 
măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea ,,Mecanismului din anul 2006” 
referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în raionul Dubăsari, după traseul Tiraspol-
Camenca” din 25 noiembrie 2017.37 
 30.12.2021 – Guvernul R. Moldova a extins, până pe 30 iunie 2022, permiterea 
traversării prin punctele de trecere a frontierei Pervomaisk-Cuciurgan, Goianul Nou-Platonovo și 
Novosavițkoe-Cuciurgan, a agenților economici înregistrați sau nu la Agenția Servicii Publice, 
fără aplicarea măsurilor de politică economică sau prohibițiilor, cu condiția rămânerii mărfurilor 
pe teritoriul necontrolat de organele neconstituționale din stânga Nistrului.38 (Anexa Nr. 2) 
 30.12.2021 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC.39 
 31.12.2021 – Partea transnistreană a emis un comentariu cu privire la refuzul Chișinăului 
la dialog.40 
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Anexa Nr. 1 

MINISTERIAL STATEMENT ON THE 
NEGOTIATIONS ON THE TRANSDNIESTRIAN SETTLEMENT 

PROCESS IN THE “5+2” FORMAT41 
 

 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, Milan, Bratislava and Tirana ministerial statements and call upon the Sides to 
engage accordingly in the negotiation process in 2022 when Poland will be chairing the OSCE; 
 4. Urge the Sides to further consolidate the achievements reached since the Vienna 
Ministerial meeting on priority issues and to work towards the full and continuous 
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. Underline the need for further accelerated implementation of the provisions of the 
Protocol Decision of 24 April 2018 “On the participation of vehicles from Transdniestria that do 
not carry out commercial activities in the international road traffic”, as well as for active work on 
other issues related to transport, in observance of the Vienna Convention on Road Traffic of 
1968; 
 6. Encourage the Sides to develop joint proposals on further confidence-building 
measures, based on the progress achieved in the implementation of the “Berlin-plus package”, 
and to intensify their dialogue on and efforts with regard to the protection of human rights and 
fundamental freedoms, in view of continuing relevant serious concerns, including in individual 
cases and in areas directly affecting the daily lives of the local population; 
 7. Applaud the interaction between the Sides in the fight against the COVID-19 
pandemic, including with regard to the provision of 263,000 doses of vaccines and other 
assistance to Transdniestria, and encourage them to continue on this path and to intensify their 
interaction on other humanitarian issues for the benefit of the inhabitants on both banks of the 
Dniester/Nistru River; 
 8. Note the increasing number of meetings and Working Groups between the Sides in 
2021. Call upon them 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, in accordance 
with the internationally agreed principles as referred to in paragraph 2; 
 9. 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, reaffirm the 

                                                                                                                                                                                                               
40 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Kommentariy MID v svyazi s otkazom Moldovy ot pryamogo dialoga, 
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41 OSCE, Ministerial statement on the negotiations on the transdniestrian settlement process in the “5+2” format, 
03.12.2021, https://www.osce.org/chairmanship/506726 (31.12.2021) 
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important role the OSCE plays in supporting this process; note with concern that the last meeting 
of the Permanent Conference took place in 2019 and welcome in this regard the commitment of 
all concerned to hold a result-oriented meeting in this format as soon as possible; 
 10. Applaud the unified and active approach by the mediators and observers of the 
OSCE, the Russian Federation, Ukraine, the European Union and the United States of America 
in the Permanent Conference on Political Issues in the Framework of the Negotiation Process for 
the Transdniestrian Settlement in the “5+2” format and encourage them to continue to co-
ordinate their efforts and to make full use of their collective potential to promote progress in all 
dimensions towards achieving a comprehensive resolution of the Transdniestrian conflict. 
 
Anexa Nr. 2 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
HOTĂRÂRE 

Cu privire la modificarea punctului 21din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea 

frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului 
comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene42 

 
 Guvernul HOTĂRĂȘTE:  
 
 1. La  punctul 21din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind 
asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de 
stat moldo-ucrainene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390 – 395, art. 1068), 
cu modificările ulterioare, textul „31 decembrie 2021” se substituie cu textul „30 iunie 2022”. 
 
 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova.  
 
Prim-ministru:         Natalia Gavriliță 
 

Realizat de Mihai Melintei 
 
 

                                                                 
42 ZDG, DOC/ Va fi extinsă perioada în care agenților economici înregistrați și neînregistrați la ASP li se va 
permite traversarea unor puncte comune de trecere a frontierei de stat fără aplicarea măsurilor de politică 
economică, 30.12.2021, https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/doc-va-fi-extinsa-perioada-in-care-agentilor-
economici-inregistrati-si-neinregistrati-la-asp-li-se-va-permite-traversarea-unor-puncte-comune-de-trecere-a-
frontierei-de-stat-fara-aplicarea-masurilor/ (31.12.2021) 


