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 Procesul de reglementare a conflictului transnistrean derulat în luna iulie 2022 se poate 

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

mecanismelor procesului de negociere existente, întrevederea de lucru a părților cu Reprezentantul 

Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas 

Mayr-Harting și continuarea negocierilor cu partenerii internaționale, în special pe fundalul 

complexității confruntărilor armate din Ucraina. 

 În contextul evoluțiilor geopolitice din Ucraina și în cadrul războiului informațional 

desfășurat de părțile aflate în conflict, la începutul lunii iulie au fost readuse în discuție posibile 

amenințări din partea regiunii transnistrene asupra Ucrainei, cât și capacitatea de apărare a regiunii 

transnistrene în cazul escaladării conflictului. 

 Pe parcursul lunii iulie 2022, Biroul politici de reintegrare a continuat dialogul privind 

dosarul transnistrean cu partenerii internaționali, în special partenerii de dialog din UE și 

reprezentanții OSCE. În cadrul dialogului purtat cu partenerii internaționali, Chișinăul a evidențiat 

elementele-cheie ale procesului de reglementare transnistreană și evoluțiile marcate din ultima 

perioadă reieșind din contextul securității regionale. În decursul lunii, Vicepremierul pentru 

reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian a avut o întrevedere cu, Ambasadorul Ucrainei în 

Republica Moldova, Marko Șevcenko. În cadrul discuției, vicepremierul a subliniat faptul că la ora 

actuală singurele formate de negociere care mai rămân funcționale sunt formatul „1+1” și grupurile 

sectoriale de lucru. În cadrul vizitei de lucru desfășurate la Bruxelles, Vicepremierul pentru 

reintegrare al R. Moldova a avut o serie de întrevederi de lucru cu oficialii europeni. În centrul 

discuției a fost subiectul reglementării transnistrene. La întrevederea de lucru cu Josep Borell, 

Vicepreședintele Comisiei Europene, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică 

de Securitate, a fost efectuată o evaluare a situației curente din dosarul transnistrean. 

Vicepreședintele Comisiei Europene a reiterat disponibilitatea UE de a sprijini în continuare politic 

și economic Republica Moldova în procesul de reintegrare, încurajând, totodată, autoritățile să 

avanseze pe calea reformelor. 

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

reprezentanții Federației Ruse, OSCE și ONU. În cadrul reuniunii liderului de la Tiraspol, Vadim 

Krasnoselskiy cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica 

Moldova, Oleg Vasnețov, a fost subliniată importanța menținerii contactelor și problematica 

procedurii de simplificare a acordării cetățeniei ruse. În decursul lunii, negociatorul șef al părții 

transnistrene, Vitaliy Ignatiev a efectuat o vizită de lucru la Moscova. În cadrul vizitei, negociatorul 

șef a participat la o masă rotundă pe subiectul „Participarea Federației Ruse la operațiunea de 

menținere a păcii din Transnistria. 30 de ani de pace și stabilitate în regiune”, organizată în cadrul 

Consiliului Federației. Adjunctul negociatorului șef al părții transnistrene, Alexandr Stetsyuk a avut 

o întrevedere de lucru cu o delegație a ONU condusă de Roman Shpak, responsabilul pentru afaceri 

politice în Europa și Asia Centrală al Departamentului ONU pentru afaceri politice, consolidarea 

păcii și operațiunile de menținere a păcii. În timpul conversației, părțile au abordat o gamă largă de 

probleme. În special, a avut loc un schimb de opinii cu privire la situația regională actuală, impactul 

acesteia asupra procesului de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol. La sfârșit de lună, liderul de la 

Tiraspol, a avut o întrunire de lucru cu șeful Misiunii OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch. 

Interlocutorii au discutat o gamă largă de probleme de interes reciproc. 

 La începutul lunii, Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru 

procesul de reglementare transnistreană, Thomas Mayr-Harting a efectuat o vizită de lucru la 

Chișinău și Tiraspol. Oficialii au discutat subiecte de actualitate în procesul de reglementare 

transnistreană. În timpul discuțiilor, Reprezentantul Special al Președintelui în exercițiu al OSCE, a 

remarcat că și „în cea mai dificilă situație, este important ca părțile să se întâlnească, să discute 

chestiuni, să găsească soluții la probleme”. 

 În decursul lunii iulie 2022, Delegația Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, 

condusă de Reprezentantului Special al Federației Ruse în procesul de negocieri privind 

reglementarea transnistreană, Vitaliy Treapițîn a efectuat o vizită de lucru la Chișinău și Tiraspol. 

Diplomatul, Vitaliy Treapițîn a menționat că formatul „5+2”, fiind „în pauză”, nu își poate îndeplini 
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funcțiile, ceea ce obligă părțile să caute soluții prin dialog direct și în formatul grupurilor de experți 

(de lucru). Diplomatul rus s-a concentrat pe viitoarea aniversare a operațiunii de menținere a păcii și 

a exprimat opinia că datorită acesteia se asigură în mod fiabil pacea și stabilitatea pe Nistru. În 

cadrul conversațiilor cu părțile, au fost analizate în detaliu situația din procesul de negociere și 

interacțiunea cu Președinția în exercițiu a OSCE și Misiunea OSCE în Republica Moldova. 

 Pe parcursul lunii, reprezentanții ai MAE al Federației Ruse au oferit câteva comentarii cu 

privire la procesul de reglementare a conflictului transnistrean. În special, reprezentantul oficial al 

MAE al Federației Ruse, Maria Zaharova a condamnat „încercările de a atribui pauza din 

activitatea formatului de negocieri multilateral „5+2” acțiunilor Rusiei în Ucraina”, iar Directorul 

celui de-al doilea departament al țărilor CSI din cadrul Ministerului rus de externe, Alexei Polișciuk 

a remarcat că blocada economică a Transnistriei instaurată de către R. Moldova și Ucraina ar putea 

duce la dezghețarea conflictului de pe Nistru. 

 La data de 29 iulie 2022 părțile au emis comentarii în legătură cu împlinirea a 30 de ani de la 

desfășurarea operațiunii de menținere a păcii în Zona de Securitate. 

 În cadrul grupurilor de lucru (experți), în luna iulie 2022, nu au avut loc reuniuni. În cadrul 

CUC au avut loc trei reuniuni. În formatul de negocieri „5+2” și „1+1” nu au avut loc întruniri. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru perioada 

lunii iulie 2022 arată astfel: 

 

04.07.2022 – Prim-vicepreședintele Comisiei Dumei de Stat pentru afacerile CSI, integrarea 

eurasiatică și relațiile cu compatrioții, Viktor Vodolațki, și-a exprimat convingerea că Ucraina nu va 

ataca Transnistria, iar contingentul militar rus din Transnistria este capabil să respingă orice 

lovitură.
1
 

05.07.2022 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy într-un interviu pentru mass-

media rusă a remarcat că „regiunea transnistreană este pregătită să respingă agresiunea, în cazul 

unei amenințări militare”.
2,
 
3
 

05.07.2022 – Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskiy, a anunțat despre provocările 

minore din partea regiunii transnistrene asupra Ucrainei.
4,
 
5
 

06.07.2022 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian a avut o 

întrevedere de lucru cu Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul 

de reglementare transnistreană, Thomas Mayr-Harting. Oficialii au discutat subiecte de actualitate 

în procesul de reglementare transnistreană. În acest context, a avut loc un schimb de opinii privind 

dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, precum și perspectivele de avansare a procesului de negocieri.
6
 

06.07.2022 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev a avut o întâlnire de 

lucru cu Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare 

                                                                 
1 TASS, Vodolatskiy schitayet, chto kontingent Rossii v Pridnestrovʹye otrazit lyubuyu ugrozu, 04.07.2022, 

https://tass.ru/politika/15112463?utm_source=moldova.europalibera.org&utm_medium=referral&utm_campaign=mold

ova.europalibera.org&utm_referrer=moldova.europalibera.org&fbclid=IwAR3ICFl787LnvHEmpFkHKGONM6DU8bo

lAttggmFZQ6XT3UE-hldDxRWLULY (30.07.2022) 
2 Infotag, LIDERUL REGIUNII TRANSNISTRENE: SUNTEM PREGĂTIȚI SĂ RESPINGEM AGRESIUNEA, ÎN 

CAZUL UNEI AMENINȚĂRI MILITARE, 05.07.2022, http://www.infotag.md/rebelion-ro/300497/  
3 Prezident PMR, Intervʹyu Vadima Krasnoselʹskogo dlya telekanala «Rossiya» (video), 04.07.2022, 

https://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/intervjyu-vadima-krasnoseljskogo-dlya-telekanala-rossiya-

video1.html (30.07.2022) 
4 Gazeta, Zelenskiy zayavil o «provokatsiyakh» so storony Pridnestrovʹya, 05.07.2022, 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/07/05/18067718.shtml (30.07.2022) 
5 Deschide, Zelenski acuză din nou Rusia că organizează provocări în regiunea transnistreană: Vrea ca și acolo să 

izbucnească războiul, 05.07.2022, https://deschide.md/ro/stiri/23/109924/VIDEO--Zelenski-acuză-din-nou-Rusia-că-

organizează-provocări-în-regiunea-transnistreană-Vrea-ca-și-acolo-să-izbucnească-războiul.htm (30.07.2022) 
6 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu Reprezentantul Special al Președinției 

în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, 06.07.2022, 

https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-cu-reprezentantul-special-al 

(30.07.2022) 

https://tass.ru/politika/15112463?utm_source=moldova.europalibera.org&utm_medium=referral&utm_campaign=moldova.europalibera.org&utm_referrer=moldova.europalibera.org&fbclid=IwAR3ICFl787LnvHEmpFkHKGONM6DU8bolAttggmFZQ6XT3UE-hldDxRWLULY
https://tass.ru/politika/15112463?utm_source=moldova.europalibera.org&utm_medium=referral&utm_campaign=moldova.europalibera.org&utm_referrer=moldova.europalibera.org&fbclid=IwAR3ICFl787LnvHEmpFkHKGONM6DU8bolAttggmFZQ6XT3UE-hldDxRWLULY
https://tass.ru/politika/15112463?utm_source=moldova.europalibera.org&utm_medium=referral&utm_campaign=moldova.europalibera.org&utm_referrer=moldova.europalibera.org&fbclid=IwAR3ICFl787LnvHEmpFkHKGONM6DU8bolAttggmFZQ6XT3UE-hldDxRWLULY
http://www.infotag.md/rebelion-ro/300497/
https://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/intervjyu-vadima-krasnoseljskogo-dlya-telekanala-rossiya-video1.html
https://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/intervjyu-vadima-krasnoseljskogo-dlya-telekanala-rossiya-video1.html
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/07/05/18067718.shtml
https://deschide.md/ro/stiri/23/109924/VIDEO--Zelenski-acuză-din-nou-Rusia-că-organizează-provocări-în-regiunea-transnistreană-Vrea-ca-și-acolo-să-izbucnească-războiul.htm
https://deschide.md/ro/stiri/23/109924/VIDEO--Zelenski-acuză-din-nou-Rusia-că-organizează-provocări-în-regiunea-transnistreană-Vrea-ca-și-acolo-să-izbucnească-războiul.htm
https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-cu-reprezentantul-special-al
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transnistreană, Thomas Mayr-Harting. Reprezentantul de la Tiraspol a remarcat că situația din 

procesul de negociere rămâne dificilă și nu prezintă o dinamică pozitivă. El a subliniat că obligațiile 

Chișinăului din pachetul Acordului „Berlin +”, inclusiv în domeniul transportului auto și al 

telecomunicațiilor, rămân încă neîndeplinite. De asemenea, a fost abordată problemele de natură 

socio-economică apărute după închiderea frontierei pe segmentul transnistrean de către Ucraina.
7
 

06.07.2022 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a avut o reuniune cu delegația 

europeană condusă de Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul 

de reglementare transnistreană, Thomas Mayr-Harting. În timpul discuțiilor, Reprezentantul Special 

al Președintelui în exercițiu al OSCE, a remarcat că și „în cea mai dificilă situație, este important ca 

părțile să se întâlnească, să discute chestiuni, să găsească soluții la probleme”.
8
 

07.07.2022 – Vicepremierul pentru reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian a participat la 

o conferință publică despre dosarul transnistrean în noul context geopolitic regional. Evenimentul a 

fost găzduit de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din orașul Bălți.
9
 

07.07.2022 – La Bender/Tighina s-a întrunit CUC. Comisia a examinat 3 rapoarte 

săptămânale ale Comandamentului Militar Întrunit.
10

 

08.07.2022 – În cadrul ședinței a Sovietului Suprem, negociatorul-șef al Tiraspolului, 

Vitaliy Ignatiev, a remarcat că „pentru a continua negocierile privind reglementarea transnistreană 

este nevoie de voință politică din partea Republicii Moldova”.
11

 

13.07.2022 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy a avut o reuniune de lucru cu 

Excelența Sa Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, 

Oleg Vasnețov. Vadim Krasnoselskiy a subliniat importanța menținerii contactelor, în special în 

perioada atât de dificilă. În cadrul convorbirii cu diplomatul rus, liderul de la Tiraspol a remarcat 

problematica procedurii de simplificare a acordării cetățeniei ruse.
12

 

 14.07.2022 – La Bender/Tighina a avut loc reuniunea CUC. Membrii Comisiei au reluat 

discuțiile asupra situației din Zona de Securitate. Reprezentanții Misiunii OSCE în R. Moldova, 

care desfășoară atribuții de monitorizare a Zonei de Securitate, au sesizat Comisia despre faptul că 

sunt intimidați și li se restricționează libera circulație de către structurile de forță transnistrene.
13

 

 15.07.2022 – Reprezentantul oficial al MAE al Federației Ruse, Maria Zaharova a 

condamnat „încercările de a atribui pauza din activitatea formatului de negocieri multilateral 

„5+2” acțiunilor Rusiei în Ucraina”.
14,

 
15

 

                                                                 
7 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Glava MID PMR vstretilsya so Spetspredstavitelem Deystvuyushchego 

Predsedatelya OBSE, 06.07.2022, https://mid.gospmr.org/ru/node/9123 (30.07.2022) 
8 Prezident PMR, Prezident PMR prinyal yevropeyskuyu delegatsiyu vo glave s Tomasom Mayyer-Khartingom, 

06.07.2022, https://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/prezident-pmr-prinyal-evropeyskuyu-delegatsiyu-vo-

glave-s-tomasom-mayer-hartingom.html (30.07.2022) 
9 Guvernul R. Moldova, Participarea Viceprim-ministrului Oleg Serebrian la masa rotundă cu genericul „Aspecte de 

actualitate în dosarul transnistrean în contextul situației regionale complexe”, 07.07.2022, 

https://gov.md/ro/content/participarea-viceprim-ministrului-oleg-serebrian-la-masa-rotunda-cu-genericul-aspecte-de 

(30.07.2022) 
10 Guvernul R. Moldova, Problema posturilor ilegale din Zona de Securitate rămâne în atenția Comisiei Unificate de 

Control, 07.07.2022, https://gov.md/ro/content/problema-posturilor-ilegale-din-zona-de-securitate-ramane-atentia-

comisiei-unificate-de (30.07.2022) 
11 Infotag, NEGOCIATORUL-ȘEF TRANSNISTREAN CONSIDERĂ NECESARĂ VOINŢA POLITICĂ PENTRU 

CONTINUAREA TRATATIVELOR CU CHIȘINĂUL, 08.07.2022, http://www.infotag.md/rebelion-ro/300575/ 

(30.07.2022) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vadim Krasnoselʹskiy vstretilsya s rossiyskim poslom, 13.07.2022, 

https://mid.gospmr.org/ru/node/9125 (30.07.2022) 
13 Guvernul R. Moldova, Comisia Unificată de Control sesizată despre restricționarea de către Tiraspol a liberei 

circulații în privința reprezentanților Misiunii OSCE în Moldova, 14.07.2022, https://gov.md/ro/content/comisia-

unificata-de-control-sesizata-despre-restrictionarea-de-catre-tiraspol-liberei (30.07.2022) 
14 TASS, Zakharova: Rossiya otvergayet popytki spisatʹ pauzu v rabote formata "5+2" na SVO na Ukraine, 15.07.2022, 

https://tass.ru/politika/15230347 (30.07.2022) 
15 Infotag, MOSCOVA ŞI-A DECLINAT RESPONSABILITATEA PENTRU PAUZA DIN ACTIVITATEA FORMATULUI 

„5+2”, 18.07.2022, http://www.infotag.md/rebelion-ro/300732/ (30.07.2022) 

https://mid.gospmr.org/ru/node/9123
https://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/prezident-pmr-prinyal-evropeyskuyu-delegatsiyu-vo-glave-s-tomasom-mayer-hartingom.html
https://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/prezident-pmr-prinyal-evropeyskuyu-delegatsiyu-vo-glave-s-tomasom-mayer-hartingom.html
https://gov.md/ro/content/participarea-viceprim-ministrului-oleg-serebrian-la-masa-rotunda-cu-genericul-aspecte-de
https://gov.md/ro/content/problema-posturilor-ilegale-din-zona-de-securitate-ramane-atentia-comisiei-unificate-de
https://gov.md/ro/content/problema-posturilor-ilegale-din-zona-de-securitate-ramane-atentia-comisiei-unificate-de
http://www.infotag.md/rebelion-ro/300575/
https://mid.gospmr.org/ru/node/9125
https://gov.md/ro/content/comisia-unificata-de-control-sesizata-despre-restrictionarea-de-catre-tiraspol-liberei
https://gov.md/ro/content/comisia-unificata-de-control-sesizata-despre-restrictionarea-de-catre-tiraspol-liberei
https://tass.ru/politika/15230347
http://www.infotag.md/rebelion-ro/300732/
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 18.07.2022 – Vicepremierul pentru reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian a avut o 

întrevedere cu Excelența Sa, Marko Șevcenko, Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. În 

cadrul discuției, vicepremierul a remarcat starea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, subliniind 

faptul că la ora actuală singurele formate de negociere care mai rămân funcționale sunt formatul 

„1+1” și grupurile sectoriale de lucru.
16, 17 

 18.07.2022 – Vicepremierul pentru reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian a avut o 

întrevedere de lucru cu Reprezentantului Special al Federației Ruse în procesul de negocieri privind 

reglementarea transnistreană, Vitaliy Treapițîn. Discuțiile s-au concentrat pe starea actuală a 

dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, agenda negocierilor, viziunile privind mecanismele de 

rezolvare a problemelor acumulate.
18,

 
19

 

 18.07.2022 – Șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani a purtat un dialog cu 

reprezentanta Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova, Doris El Doueihy. 

Întrevederea s-a concentrat pe efectuarea unui schimb de informații actualizate despre activitatea și 

prioritățile Misiunii în realizarea unui șir de măsuri de asistență oferite beneficiarilor de pe ambele 

maluri ale Nistrului, inclusiv refugiaților din Ucraina temporar cazați pe teritoriul Republicii 

Moldova.
20

 

 19.07.2022 – La Bruxelles, Regatul Belgiei, a avut loc întrevederea de lucru a 

Vicepremierului pentru reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian cu Josep Borell, Vicepreședintele 

Comisiei Europene, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. În 

cadrul discuției a fost efectuată o evaluare a situației curente din dosarul transnistrean. 

Vicepreședintele Comisiei Europene a reiterat disponibilitatea UE de a sprijini în continuare politic 

și economic Republica Moldova în procesul de reintegrare, încurajând, totodată, autoritățile să 

avanseze pe calea reformelor.
21

 

 19.07.2022 – Delegația Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, condusă de 

Reprezentantului Special al Federației Ruse în procesul de negocieri privind reglementarea 

transnistreană, Vitaliy Treapițîn a avut o întrevedere de lucru cu negociatorul șef al părții 

transnistrene, Vitaliy Ignatiev. Negociatorul șef al Tiraspolului a subliniat orientarea procesului de 

negociere spre protejarea drepturilor și intereselor oamenilor, remarcând în acest sens lipsa 

soluțiilor cerute. La rândul său, Vitaliy Treapițîn a menționat că formatul „5+2”, fiind „în pauză”, 

nu își poate îndeplini funcțiile, ceea ce obligă părțile să caute soluții prin dialog direct și în formatul 

grupurilor de experți (de lucru). Diplomatul rus s-a concentrat pe viitoarea aniversare a operațiunii 

de menținere a păcii și a exprimat opinia că datorită acesteia se asigură în mod fiabil pacea și 

stabilitatea pe Nistru. În cadrul conversației, au fost analizate în detaliu situația din procesul de 

negociere și interacțiunea cu Președinția în exercițiu și Misiunea OSCE în Republica Moldova.
22
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transnistreană, Vitaliy Treapițîn a avut o reuniune de lucru și cu liderul de la Tiraspol. În cadrul 

reuniunii Tiraspolul a declarat că invită participanții la formatul de negociere „5+2” privind 

reglementarea transnistreană să semneze un document privind garanțiile de pace și securitate a 

Transnistriei.
23,

 
24

 

 19.07.2022 – Șeful Biroului politici de reintegrare Alin Gvidiani a avut o întrunire cu 

cercetătorul Universității din Liverpool, Dr. Colin Irwin. În cadrul dialogului au fost discutate 

abordările, prioritățile și activitățile realizate de către autoritățile Republicii Moldova pe 

problematica transnistreană și în raport cu locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, din 

perspectiva promovării dezideratului de reîntregire a țării.
25

 

 20.07.2022 – Vicepremierul pentru reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian a avut o serie 

de întrevederi de lucru la Bruxelles cu oficialii europeni. În centrul discuției a fost subiectul 

reglementării transnistrene.
26

 

 21.07.2022 – Negociatorul șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev a efectuat o vizită de 

lucru la Moscova. În cadrul vizitei, negociatorul șef a participat la o masă rotundă pe subiectul 

„Participarea Federației Ruse la operațiunea de menținere a păcii din Transnistria. 30 de ani de pace 

și stabilitate în regiune”, organizată în cadrul Consiliului Federației.
27

 

 21.07.2022 – Directorul celui de-al doilea departament al țărilor CSI din cadrul Ministerului 

rus de Externe, Alexei Polișciuk a remarcat că blocada economică a Transnistriei instaurată de către 

R. Moldova și Ucraina ar putea duce la dezghețarea conflictului de pe Nistru.
28,

 
29

 

 21.07.2022 – MAEIE al R. Moldova a emis un comentariu cu privire la rotația militarilor în 

cadrul contingentului rus de pacificatori, care se desfășoară în conformitate cu un mecanism instituit 

cu scopul evitării riscurilor și asigurării unei circulații coordonate a personalului contingentului.
30

 

 22.07.2022 – Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitriy Peskov, a refuzat 

să comenteze declarațiile negociatorului șef al părții transnistrene, Vitaliy Ignatiev despre intenția 

regiunii transnistrene de a deveni parte a Rusiei.
31

 

 27.07.2022 – Adjunctul negociatorului șef al părții transnistrene, Alexandr Stetsyuk a avut o 

întrevedere de lucru cu o delegație a ONU condusă de Roman Shpak, responsabilul pentru afaceri 

politice în Europa și Asia Centrală al Departamentului ONU pentru afaceri politice, consolidarea 

păcii și operațiunile de menținere a păcii. În timpul conversației, părțile au abordat o gamă largă de 
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probleme. În special, a avut loc un schimb de opinii cu privire la situația regională actuală, impactul 

acesteia asupra procesului de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol.
32

 

 27.07.2022 – Șeful adjunct al Biroului de politici de reintegrare, Nicolai Țveatcov a 

remarcat că „cheia de soluționare a conflictului transnistrean va fi în redistribuirea atribuțiilor în 

stat dintre Chișinău și Tiraspol. Redistribuirea, însemnând federalizarea țării”.
33

 

 28.07.2022 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
34

 

 28.07.2022 – Directorul adjunct al Departamentului de informare și presă al Ministerului rus 

de Externe, Ivan Nechaev a menționat poziția Rusiei cu privire la formatul de menținere a păcii de 

pe Nistru: „Chișinăul și reprezentanți ai țărilor occidentale au declarat recent că formatul misiunii 

de menținere a păcii în regiunea transnistreană este „învechit”, dar Moscova nu este de acord cu 

astfel de afirmații”.
35

 

 28.07.2022 – Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy s-a întâlnit cu șeful Misiunii 

OSCE în R. Moldova, Claus Neukirch. Interlocutorii au discutat o gamă largă de probleme de 

interes reciproc, s-au oprit asupra unor aspecte ale implementării practice a unui număr de inițiative, 

au conturat planuri de cooperare ulterioară.
36

 

 29.07.2022 – La Batalionul 3 infanterie independent al Forțelor de Menţinere a Păcii (FMP) 

din Coșnița, raionul Dubăsari a fost organizată o ceremonie consacrată marcării a 30 de ani de la 

introducerea operațiunii de menținere a păcii în perimetrul Zonei de Securitate al Republicii 

Moldova.
37

 

 29.07.2022 – MAEIE al R. Moldova a emis un comentariul în legătură cu împlinirea a 30 de 

ani de la desfășurarea operațiunii de menținere a păcii în regiunea transnistreană a Republicii 

Moldova.
38

 

 29.07.2022 – Liderul de la Tiraspol a emis un comentariu cu privire la sărbătorirea a celor 

30 de ani de la desfășurarea Forțelor de menținere a păcii în regiunea transnistreană.
39
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