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 În decursul lunii mai 2022, procesul de reglementare a conflictului transnistrean s-a distins 

prin următoarele activități: continuarea dialogului între Chișinău și Tiraspol în cadrul mecanismelor 

procesului de negociere existente și continuarea negocierilor părților cu partenerii internaționali de 

dialog. Un aspect important în cadrul dosarului transnistrean pe parcursul lunii mai 2022 sunt 

continuitatea atacurilor asupra infrastructurii militare din stânga Nistrului și formarea, la propunerea 

liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy, a noului executiv din regiune condus de Alexandr 

Rozenberg. 

 Pe parcursul lunii mai 2022, Biroul politici de reintegrare a continuat dialogul cu Tiraspolul 

în cadrul grupurilor de lucru (experți) și a menținut relația cu partenerii internaționali, în special 

partenerii de dialog din UE și reprezentanții OSCE. Discuțiile s-au concentrat pe derularea 

procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană, subiectele actuale de pe agenda 

dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, situația regională în contextul confruntărilor militare din 

Ucraina. Vicepremierul pentru Reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian, în decursul lunii a primit 

în vizită pe șefii adjuncți ai delegațiilor Statelor Unite ale Americii, Franței, Germaniei și Marii 

Britaniei pe lângă OSCE. În cadrul discuțiilor purtate, printre subiectele de actualitate au fost 

enunțate necesitatea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană. În contextul 

evoluțiilor geopolitice din Ucraina, Viceprim-ministrul R. Moldova, Oleg Serebrian a desfășurat o 

conversație video cu Reprezentantul special al Ucrainei pentru reglementarea transnistreană, Yuri 

Klimenko. Oficialii au efectuat un schimb de informații și de opinii pe un spectru larg de aspecte ce 

vizează dosarul transnistrean. 

 Partea transnistreană pe parcursul lunii aprilie 2022 a avut o serie de întrevederi de lucru cu 

reprezentanții OSCE, UE și ai Federației Ruse. Potrivit Tiraspolului, ordinea de zi a întrunirilor cu 

reprezentanții OSCE este de natură sistemică, ceea ce permite schimbul în timp util de informații 

actualizate cu privire la starea actuală a lucrurilor. Discuțiile au inclus subiecte precum 

perspectivele reluării funcționării depline a formatului de negociere „5+2” și stadiul actual al 

procesului de negocieri. Vizita delegației transnistrene la Moscova de la sfârșitul lunii, în cadrul 

Rossotrudnichestvo, s-a axat pe discuțiile cu privire la implementarea proiectelor socio-umanitare, 

în special în domeniul educației. Un aspect important al dosarului transnistrean îl constituie faptul 

că, la sfârșitul lunii mai 2022, legislativul regiunii transnistrene, la propunerea liderului de la 

Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy, a aprobat un nou executiv condus de Alexandr Rozenberg. 

 Un subiect central al dosarului transnistrean pentru luna mai 2022 a rămas riscul de atragere 

a Republicii Moldova în confruntările militare din Ucraina. În această direcție, Avril Haines, 

Directorul comunității de informații a Statelor Unite, a declarat că Washingtonul observă semnele 

potrivit cărora Rusia dorește să își extinde podul terestru din sudul Ucrainei până în Transnistria. În 

același context, Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană a remarcat că, „NATO nu 

deține informații cu privire la intențiile militare ale Federației Ruse de a merge, prin Odesa, către 

Transnistria. Realitățile de pe teren ne arată că nu există suficient de multe trupe și capacitate 

militară pentru atingerea acelui obiectiv”. În direcția evoluțiilor militare din Ucraina, Tiraspolul a 

remarcat că „orice militarizare a statului” este drept o modalitate de escaladare a conflictului, prin 

urmare „discuțiile despre înarmarea Republicii Moldova nu inspiră optimism în ceea ce privește 

pacea stabilă în regiune”. În același timp, negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev a 

remarcat că, regiunea transnistreană are nevoie de o consolidare a cooperării cu Rusia în 

problema desfășurării forțelor de menținere a păcii în regiune. 

 Cu privire la formatul de negociere „5+2”, în ciuda probabilității mai mult decât modeste de 

a organiza o întâlnire a participanților în formatul „5 + 2”, din cauza dificultăților în relațiile dintre 

țările garante, totuși atât SUA cât și Federația Rusă au remarcat că activitatea în cadrul procesului 

de negocieri privind reglementarea transnistreană în formatul „5+2” trebuie să continue, în pofida 

dificultăților. 

 În decursul lunii mai 2022, România și-a reiterat poziția privind susținerea deplină pentru 

apelul la calm și responsabilitate cu privire la situația din stânga Nistrului. 
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 În cadrul grupurilor de lucru (experți), în luna mai 2022, a avut loc o singură reuniune a 

experților din grupul de lucru pentru ocrotirea sănătății. În cadrul CUC au avut loc patru reuniuni. 

În formatul de negocieri „5+2” nu au avut loc întruniri. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru perioada 

lunii mai 2022 arată astfel: 

 

 03.05.2022 – Structurile de forță de la Tiraspol au confirmat informația privind combaterea 

unui nou atac la centrul de radiolocație de la Maiak, raionul Grigoriopol.
1,
 
2
 

 04.05.2022 – Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent Logsdon a remarcat că 

activitatea în cadrul procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană în formatul „5+2” 

trebuie să continue, în pofida dificultăților.
3
 

 05.05.2022 –  La Bender/Tighina s-a desfășurat reuniunea săptămânală a Comisiei Unificate 

de Control.
4
 

 05.05.2022 – A avut loc reuniunea experților din grupurile de lucru pentru ocrotirea 

sănătății, în cadrul căreia au continuat discuțiile axate pe procedura de import a medicamentelor 

neautorizate de către agenții economici din regiunea transnistreană ce desfășoară activitate 

farmaceutică licențiată în Republica Moldova.
5,
 
6
 

 05.05.2022 – Direcția principală de contrainformaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei a 

menționat că Rusia escaladează în mod artificial situația din regiunea transnistreană pentru a o 

folosi ca un atac psihologic împotriva Ucrainei și caută modalități de a dispersa forțele armatei 

ucrainene în timpul campaniei complexe de apărare pentru apărarea Donbasului ucrainean și 

sudului țării.
7
 

 06.05.2022 – La Tiraspol a avut loc o întâlnire de lucru între negociatorul șef al părții 

transnistrene, Vitaliy Ignatiev cu delegația Comitetului Internațional al Crucii Roșii condusă de 

Roman Makhover. La întâlnire a participat și Alexei Melnik, reprezentantul Băncii Republicane 

Transnistrene. Întâlnirea a avut loc în cadrul vizitei de lucru a delegației CICR, al cărei scop este să 

elaboreze aspectele tehnice ale acordării de asistență refugiaților ucraineni și locuitorilor din 

Transnistria.
8
 

 06.05.2022 – Președintele României, Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică cu 

președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, context în care au fost discutate evoluțiile recente 

înregistrate în regiunea transnistreană. Președintele K. Iohannis a reiterat poziția României privind 

susținerea deplină pentru apelul la calm și responsabilitate.
9
 

                                                                 
1 RIA Novosti, V Pridnestrov'ye predotvratili terakt na radioteletsentre "Mayak", 03.05.2022, 

https://ria.ru/20220503/pridnestrove-1786656585.html (28.05.2022) 
2 Deschide, FOTO // Așa-zisul Minister de Interne de la Tiraspol confirmă doborârea unei drone în apropiere de 

antenele de la Maiak, 03.05.2022, https://deschide.md/ro/stiri/23/105921/FOTO--Așa-zisul-Minister-de-Interne-de-la-

Tiraspol-confirmă-doborârea-unei-drone-în-apropiere-de-antenele-de-la-Maiak.htm (28.05.2022) 
3 Infotag, AMBASADORUL SUA: ACTIVITATEA ÎN FORMATUL „5+2” TREBUIE SĂ CONTINUE ÎN POFIDĂ 

DIFICULTĂȚILOR, 04.05.2022, http://www.infotag.md/rebelion-ro/299091/ (28.05.2022) 
4 Guvernul R. Moldova, Ședința săptămânală a Comisiei Unificate de Control, 05.05.2022, 

https://gov.md/ro/content/sedinta-saptamanala-comisiei-unificate-de-control-16 (28.05.2022) 
5 Guvernul R. Moldova, A 3-a ședință din acest an a grupurilor de lucru pentru ocrotirea sănătății, 05.05.2022, 

https://gov.md/ro/content/3-sedinta-din-acest-grupurilor-de-lucru-pentru-ocrotirea-sanatatii (28.05.2022) 
6 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Eksperty po voprosu importa medikamentov proveli ocherednoye zasedaniye, 

05.05.2022, https://mid.gospmr.org/ru/node/9024 (28.05.2022) 
7 Infotag, SERVICIUL DE CONTRAINFORMAŢII AL UCRAINEI: RUŞII AGRAVEAZĂ ARTIFICIAL SITUAŢIA DIN 

TRANSNISTRIA, 05.05.2022, http://www.infotag.md/rebelion-ro/299102/ (28.05.2022) 
8 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V MID sostoyalas' vstrecha s delegatsiyey Mezhdunarodnogo Komiteta 

Krasnogo Kresta, 06.05.2022, https://mid.gospmr.org/ru/node/9025 (28.05.2022) 
9 Radio Chișinău, Maia Sandu a discutat cu Klaus Iohannis. Sprijinul financiar direct de 10 milioane de euro oferit de 

România, situația de securitate din regiune și evoluțiile din regiunea transnistreană, printre subiectele abordate, 

06.05.2022, https://radiochisinau.md/maia-sandu-a-discutat-cu-klaus-iohannis-sprijinul-financiar-direct-de-10-milioane-

de-euro-oferit-de-romania-situatia-de-securitate-din-regiune-si-evolutiile-din-regiunea-transnistreana-printre-subiectele-

abordate---159483.html (28.05.2022) 

https://ria.ru/20220503/pridnestrove-1786656585.html
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https://radiochisinau.md/maia-sandu-a-discutat-cu-klaus-iohannis-sprijinul-financiar-direct-de-10-milioane-de-euro-oferit-de-romania-situatia-de-securitate-din-regiune-si-evolutiile-din-regiunea-transnistreana-printre-subiectele-abordate---159483.html
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 07.05.2022 – Structurile de forță din regiunea transnistreană au anunțat despre producerea a 

patru explozii în apropierea satului Vărăncău din raionul Rîbnița.
10

  

 09.05.2022 – Ministrul Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu a declarat că, 

incidentele recente din regiunea transnistreană reprezintă o „încercare de a crea un anumit 

sentiment de neîncredere în Ucraina în Transnistria, în rândul populației de acolo”.
11

 

 10.05.2022 – Viceprim-ministrul R. Moldova, Oleg Serebrian a avut o întrunire de lucru cu 

șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Jānis Mažeiks. Discuțiile s-au concentrat pe 

derularea procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană, subiectele actuale de pe 

agenda dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, situația regională, prioritățile și măsurile întreprinse 

de autoritățile Republicii Moldova pentru a soluționa problemele locuitorilor de pe ambele maluri 

ale Nistrului.
12

 

 10.05.2022 – Viceprim-ministrul R. Moldova, Oleg Serebrian a avut o întrevedere cu 

Slawomir Pichor, șeful Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova 

și Ucraina (EUBAM). Oficialii au trecut în revistă bunele relații de cooperare stabilite, inclusiv 

expertiza și recomandările generate de Misiunea EUBAM pe aspecte conexe dosarului 

transnistrean.
13

 

 10.05.2022 – Prim-ministrul R. Moldova, Natalia Gavriliţa la o conferință de presă susţinută 

împreună cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a remarcat că Chișinăul mizează pe 

sprijinul ONU în retragerea trupelor ruse și soluționarea pașnică a conflictului transnistrean.
14

 

 10.05.2022 – Avril Haines, directorul comunității de informații a Statelor Unite, a declarat 

că Washingtonul a văzut semne că Rusia vrea să își extindă podul terestru din sudul Ucrainei până 

în Transnistria.
15

 

 11.05.2022 – A avut loc întrevederea de lucru între liderul de la Tiraspol, Vadim 

Krasnoselsky și șeful Misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch. Vadim Krasnoselskiy a 

remarcat că întâlnirea este de natură sistemică, ceea ce permite schimbul în timp util de informații 

actualizate cu privire la starea actuală a lucrurilor. În ciuda probabilității mai mult decât modeste de 

a organiza o întâlnire a participanților în formatul „5 + 2” în viitorul apropiat, din cauza 

dificultăților în relațiile dintre țările garante, procesul de negociere ar trebui să continue, a remarcat 

Vadim Krasnoselskiy. Diplomatul european a remarcat, la rândul său, că salută regularitatea 

contactelor de lucru. Claus Neukirch a subliniat că evaluează și susține pozitiv orice formă de 

dialog constructiv între părți. Şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova s-a concentrat asupra 

faptului că părţile urmăresc asigurarea stabilităţii şi păcii pe ambele maluri ale Nistrului.
16

 

 12.05.2022 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC.
17

 

 17.05.2022 – Vicepremierul R. Moldova, Oleg Serebrian a primit în vizită pe șefii adjuncți 

ai delegațiilor Statelor Unite ale Americii, Franței, Germaniei și Marii Britanii pe lângă OSCE, fiind 
                                                                 
10 Novosti Pridnestroviya, V MVD soobshchili podrobnosti novoy ataki na Pridnestrov'ye, 07.05.2022, 

https://novostipmr.com/ru/news/22-05-07/v-mvd-soobshchili-podrobnosti-novoy-ataki-na-pridnestrove (28.05.2022)  
11 Digi24, VIDEO  Bogdan Aurescu, despre incidentele din Transnistria: O încercare de a crea un anumit sentiment de 

neîncredere în Ucraina, 09.05.2022, https://www.digi24.ro/stiri/externe/bogdan-aurescu-despre-incidentele-din-

transnistria-o-incercare-de-a-crea-un-anumit-sentiment-de-neincredere-in-ucraina-

1933813?fbclid=IwAR30o6h7gMwL8PCAWFWquF4pcCTNLm40AKlP-vX6kNK6OIgrwVbyVjf8bLo (28.05.2022)  
12 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu șeful Delegației Uniunii Europene în 

Republica Moldova, 10.05.2022, https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-cu-

seful-delegatiei-uniunii-europene (28.05.2022) 
13 ȘtiriMd, Reglementarea transnistreană, abordată de Serebrian și șeful misiunii EUBAM, 11.05.2022, 

https://stiri.md/article/politica/reglementarea-transnistreana-abordata-de-serebrian-si-seful-misiunii-eubam (28.05.2022) 
14 Infotag, CHIȘINĂUL CONTEAZĂ PE SPRIJINUL ONU ÎN RETRAGEREA TRUPELOR RUSE ȘI 

REGLEMENTAREA PAŞNICĂ A CONFLICTULUI TRANSNISTREAN - PRIM-MINISTRU, 10.05.2022, 

http://www.infotag.md/rebelion-ro/299209/ (28.05.2022) 
15 Balkan Insight, Russia Aims to Link Crimea to Transnistria – US Intelligence Chief, 11.05.2022, 

https://balkaninsight.com/2022/05/11/russia-aims-to-link-crimea-to-transnistria-us-intelligence-chief/ (28.05.2022) 
16 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vadim Krasnosel'skiy vstretilsya s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 

Noykirkhom, 11.05.2022, https://mid.gospmr.org/ru/node/9033 (28.05.2022) 
17 Guvernul R. Moldova, Ședința săptămânală a Comisiei Unificate de Control, 12.05.2022, 

https://gov.md/ro/content/sedinta-saptamanala-comisiei-unificate-de-control-17 (28.05.2022) 

https://novostipmr.com/ru/news/22-05-07/v-mvd-soobshchili-podrobnosti-novoy-ataki-na-pridnestrove
https://www.digi24.ro/stiri/externe/bogdan-aurescu-despre-incidentele-din-transnistria-o-incercare-de-a-crea-un-anumit-sentiment-de-neincredere-in-ucraina-1933813?fbclid=IwAR30o6h7gMwL8PCAWFWquF4pcCTNLm40AKlP-vX6kNK6OIgrwVbyVjf8bLo
https://www.digi24.ro/stiri/externe/bogdan-aurescu-despre-incidentele-din-transnistria-o-incercare-de-a-crea-un-anumit-sentiment-de-neincredere-in-ucraina-1933813?fbclid=IwAR30o6h7gMwL8PCAWFWquF4pcCTNLm40AKlP-vX6kNK6OIgrwVbyVjf8bLo
https://www.digi24.ro/stiri/externe/bogdan-aurescu-despre-incidentele-din-transnistria-o-incercare-de-a-crea-un-anumit-sentiment-de-neincredere-in-ucraina-1933813?fbclid=IwAR30o6h7gMwL8PCAWFWquF4pcCTNLm40AKlP-vX6kNK6OIgrwVbyVjf8bLo
https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-cu-seful-delegatiei-uniunii-europene
https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-cu-seful-delegatiei-uniunii-europene
https://stiri.md/article/politica/reglementarea-transnistreana-abordata-de-serebrian-si-seful-misiunii-eubam
http://www.infotag.md/rebelion-ro/299209/
https://balkaninsight.com/2022/05/11/russia-aims-to-link-crimea-to-transnistria-us-intelligence-chief/
https://mid.gospmr.org/ru/node/9033
https://gov.md/ro/content/sedinta-saptamanala-comisiei-unificate-de-control-17
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însoțiți de Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. În cadrul discuțiilor purtate, 

printre subiectele de actualitate au fost enunțate necesitatea respectării drepturilor omului în 

regiunea transnistreană, inclusiv a persoanelor aflate în detenție ilegală, asigurării accesului 

permanent al fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile arabile de după traseul Camenca-

Tiraspol, desfășurării în bune condiții a procesului educațional în instituțiile de învățământ cu 

predare în grafie latină etc.
18

 

 17.05.2022 – Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Andrei Rudenko a confirmat că 

„procesul de negocieri a ajuns într-un impas”, iar runda de tratative în formatul „5+2” programată 

nu va avea loc.
19

 

 18.05.2022 – Viceprim-ministrul R. Moldova, Oleg Serebrian a desfășurat o conversație 

video cu Reprezentantul special al Ucrainei pentru reglementarea transnistreană, Yuri Klimenko. 

Oficialii au efectuat un schimb de informații și de opinii pe un spectru larg de aspecte ce vizează 

problematica transnistreană, dinamica procesului de negocieri, perspectivele de promovare a 

acestora, fiind reconfirmat sprijinul ferm din partea Ucrainei pentru reglementarea conflictului 

transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în limitele 

hotarelor ei internațional recunoscute.
20

 

 19.05.2022 – La Bender/Tighina a avut loc ședința săptămânală a CUC.
21

 

 20.05.2022 – În cadrul unei ceremonii de depunere de flori la monumentul transnistrenilor 

care au murit la Dubăsari în 1992, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a menționat că 

singura soluție a problemei transnistrene este recunoașterea independenței regiunii.
22

 

 24.05.2022 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy într-o conversație cu jurnaliștii 

din stânga Nistrului a remarcat că „orice militarizare a statului” este drept o modalitate de 

escaladare a conflictului, prin urmare „discuțiile despre înarmarea R. Moldova nu inspiră optimism 

în ceea ce privește pacea stabilă în regiune”.
23,

 
24

 

 25.05.2022 –  Printr-o „decizie” aprobată de către liderul de la Tiraspol a fost anulat așa-

numitul cod roșu de alertă de securitate, activ în perioada 26 aprilie-25 mai 2022, și a fost aprobat 

așa-numitul cod galben de alertă, pe durata a 15 zile calendaristice (25 mai-08 iunie 2022).
25

 

 25.05.2022 – Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană a menționat că, „NATO 

nu deține informații cu privire la intențiile militare ale Federației Ruse de a merge, prin Odesa, 
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către Transnistria. Realitățile de pe teren ne arată că nu există suficient de multe trupe și 

capacitate militară pentru atingerea acelui obiectiv”.
26

 

 26.05.2022 – La Bender/Tighina s-a desfășurat reuniunea de lucru a membrilor Comisiei 

Unificate de Control.
27

 

 26.05.2022 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a semnat un decret privind 

demisia prim-ministrului, Alexandr Martynov și demisia guvernului.
28

 

 27.05.2022 – Sovietul Suprem al regiunii transnistrene, la propunerea liderului de la 

Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy, a aprobat un nou guvern condus de Alexandr Rozenberg. Deputații 

au aprobat noul guvern în unanimitate.
29

 

 27.05.2022 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev a remarcat că, 

regiunea transnistreană are nevoie de o consolidare a cooperării cu Rusia în problema desfășurării 

forțelor de menținere a păcii în regiune.
30

 

 31.05.2022 – La sediul Agenției Federale pentru Comunitatea Statelor Independente, 

Compatrioților ruși care locuiesc în străinătate și Cooperare Umanitară Internațională 

(Rossotrudnichestvo) din Moscova, a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea agenției și 

delegația transnistreană. Dialogul s-a axat pe discuțiile cu privire la implementarea proiectelor 

umanitare, în special în domeniul educației.
31 
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