
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
CONFLICTUL TRANSNISTREAN. PROCESUL DE NEGOCIERI - 2012 

 

Informaţie generală 

Reintegrarea ţării reprezintă a doua prioritate înscrisă în Programul de activitate al Guvernului 
Republicii Moldova Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014:  

„Guvernul Republicii Moldova va intensifica eforturile în vederea identificării unei soluţii viabile şi 
durabile a conflictului transnistrean în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii 
Moldova. Menţinerea statutului de neutralitate a Republicii Moldova şi europenizarea ţării va crea 
premisele favorabile reintegrării. Guvernul va pleda pentru soluţionarea conflictului în formatul 5+2, în 
baza principiilor acceptate de principalele forţe politice din Republica Moldova, inclusiv retragerea 
forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova şi înlocuirea actualelor forţe de 
menţinere a păcii cu o misiune internaţională civilă. Vom promova ample proiecte sociale şi de 
infrastructură în raioanele de est ale Republicii Moldova şi crearea condiţiilor de reintegrare reală a 
regiunii transnistrene în spaţiul economic, politic, social şi informaţional al Republicii Moldova.” 

Viceprim-ministrul cu prerogative în problemele reintegrării ţării este responsabil de realizarea 
politicilor în acest domeniu. Având statut de reprezentant politic în reglementarea transnistreană din 
partea Chişinăului, vicepremierul conduce delegaţiile Republicii Moldova în procesul de negocieri pentru 
soluţionarea diferendului transnistrean, inclusiv la rundele oficiale de negocieri în format “5+2” cu 
participarea mediatorilor şi observatorilor internaţionali. Viceprim-ministrul participă la toate 
întrevederile cu caracter oficial ce se referă la reglementarea transnistreană şi reprezintă Guvernul 
Republicii Moldova la întrunirile ce au ca tematică reintegrarea ţării. 

Viceprim-ministrul este asistat de către Biroul pentru Reintegrare al Cancelariei de Stat, în elaborarea şi 
promovarea politicilor Guvernului de reintegrare teritorială, politică, economică şi socială a Republicii 
Moldova. 

Misiunea Biroului pentru reintegrare este promovarea şi realizarea politicii Guvernului îndreptată spre 
reintegrarea teritorială, politică, economică şi socială a Republicii Moldova, prin: 

 elaborarea şi promovarea politicii naţionale vizând reintegrarea ţării; 

 desfăşurarea procesului de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean; 

 elaborarea cadrului legislativ necesar reintegrării ţării; 

 coordonarea activităţii autorităţilor publice privind reintegrarea ţării. 
 
Comisia Unificată de Control. Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control reprezintă 
interesele Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) şi participă nemijlocit la realizarea 
Acordului cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova, semnat de Republica Moldova şi Federaţia Rusă la 21 iulie 1992. 
 



   

 

 

- Delegaţia Republicii Moldova în CUC acordă asistenţă multilaterală procesului de reglementare paşnică 
şi pe cale politică a conflictului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. 

- Delegaţia Republicii Moldova în CUC este un organ ce activează în scopul asigurării controlului asupra 
respectării regimului de încetare a focului, realizării înţelegerilor privind retragerea forţelor armate şi a 
altor formaţiuni, a tehnicii militare şi armamentului, monitorizării continue a situaţiei în Zona de 
Securitate, precum şi al contribuirii la reglementarea paşnică a conflictului şi prin mijloace politice. 

- Pentru a asigura îndeplinirea prevederilor Acordului din 21 iulie 1992, delegaţiei Republicii Moldova în 
CUC i se atribuie în subordine operativă contingentul militar al forţelor pacificatoare ale Republicii 
Moldova (din componenţa Ministerului Apărării al Republicii Moldova), compus din comandament, 
statul major, observatori militari şi trei unităţi militare separate ale forţelor de menţinere a păcii. 

 

2012: Ultimele evoluţii în procesul de negocieri 

Prima rundă oficială în formatul 5+2 din anul 2012, a avut loc la 28-29 februarie în Dublin, Irlanda, 
discuţiile fiind focusate preponderent pe principiile şi agenda procesului de negocieri.  Pe 17-18 aprilie la 
Viena, a avut loc a doua rundă de negocieri în acelaşi format, în cadrul căreia s-a convenit asupra 
principiilor şi procedurilor de desfăşurare a negocierilor diplomatice, precum şi agenda procesului de 
negocieri. Negocierile oficiale permit să fie trasată o perspectivă mai clară în procesul de reglementare şi 
să fie definit statutul juridic special al regiunii transnistrene în componenţa Republicii Moldova. 
Următoarele runde de negocieri în formatul „5+2” sunt planificate pentru mijlocul lunii iulie, septembrie 
şi noiembrie la Viena şi Dublin. 

Guvernul promovează în continuare politica îndreptată spre retragerea necondiţionată a prezenţei 
militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu deciziile Summit-ului OSCE de la 
Istanbul şi înlocuirea operaţiunii curente de menţinere a păcii cu o misiune multinaţională civilă cu 
mandat internaţional, obiectiv stabilit în Programul de guvernare. Subiectul retragerii se află constant pe 
agenda autorităţilor moldoveneşti şi utilizăm în acest sens toate platformele accesibile de dialog cu 
partenerii externi – atât bilaterale, cât şi multilaterale.  

În paralel cu eforturile privind reluarea negocierilor oficiale în formatul „5+2” au fost întreprinse acţiuni 
concrete pentru stabilirea unui dialog direct cu interlocutorii din stânga Nistrului. Acest dialog este 
focusat pe soluţionarea problemelor prioritare şi promovarea măsurilor de consolidare a încrederii. 
Începutul anului curent este caracterizat prin activizarea semnificativă a proceselor legate de 
reglementarea conflictului transnistrean. Aceste evoluţii se datorează atât deschiderii spre dialog 
promovate de autorităţile moldoveneşti, cât şi venirii unei echipe noi la Tiraspol. 

Obiectivele urmărite prin acest dialog sunt: 

- crearea atmosferei de încredere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor şi clişeelor negative create 
pe parcursul a 20 de ani de propagandă şi intoxicare politică;  

- soluţionarea problemelor practice cu care se confruntă populaţia pe ambele maluri ale Nistrului şi 
sporirea legăturilor între societatea civilă, comunităţile de afaceri, a contactelor inter-umane. 

 

 

 



   

 

 

Dialogul cu administraţia regiunii se desfăşoară prin mai multe canale. Acestea sunt: 
1) dialogul direct între reprezentanţii politici în procesul de negocieri;  
2) grupurile de lucru privind măsurile de consolidare a încrederii; 
3) întîlnirile la un nivel mai înalt Filat-Şevciuk. 

 
Pe toate filierele menţionate are loc o intensificare a dialogului. 
 

 Grupurile de lucru şi măsurile de consolidare a încrederii 

La data de 31 octombrie 2007, a fost adoptată Hotărârea Guvernului cu nr.1178, care prevede crearea a 
8 grupuri de lucru pentru promovarea măsurilor de întărire a încrederii şi securităţii în contextul 
procesului soluţionării problemei transnistrene. 

Actualmente sunt create 10 grupuri de lucru: economie; agricultură şi ocrotirea mediului; transportul 
auto şi asigurarea funcţionării normale a căii ferate; actele de stare civilă;  demilitarizare şi întărirea 
securităţii; probleme sociale şi ajutor umanitar; ocrotirea sănătăţii; educaţie; colaborare în combaterea 
crimei organizate şi situaţii excepţionale; telecomunicaţii. 

Grupurile de lucru, create la Chişinău şi Tiraspol, au scopul de a implementa în comun proiecte concrete 
în sfera social-economică, umanitară şi de securitate, inclusiv cu concursul partenerilor internaţionali şi 
de a contribui efectiv la sprijinirea populaţiei şi, în acelaşi timp, la crearea unor condiţii propice pentru 
desfăşurarea negocierilor privind reglementarea politică a conflictului. 

O direcţie promiţătoare în activitatea grupurilor de experţi care lucrează în domeniul transportului şi 
infrastructurii rutiere este redeschiderea unui coridor de transport pan-european M-14 pe podul Gura 
Bâcului – Bîciok. În plus, aceasta va deschide o nouă cale de comunicare între ambele maluri, ne va 
readuce pe harta coridoarelor de transport europene, în spatele cărora se află inclusiv beneficii 
economice şi sociale semnificative.  

În cadrul primei întrevederi a reprezentanţilor politici din Chişinău şi Tiraspol a fost semnată o decizie 
protocolară privind procedurile de evacuare a surselor radiologice din regiunea transnistreană şi, 
datorită mecanismului deja aprobat, transportarea acestora a fost efectuată cu succes.  

Printre grupurile de lucru sectoriale un rol special îi revine grupului de lucru pentru combaterea 
criminalităţii şi situaţii excepţionale, care, în ultimii ani a reuşit să stabilească un dialog bun, contacte 
permanente şi schimb de informaţii în efortul de combatere a crimei organizate. De asemenea, în cadrul 
conferinţei din Germania acest GL a formulat un set de recomandări, prin care s-au angajat ca în cel mai 
scurt timp să elaboreze un program complex de luptă împotriva criminalităţii, de interacţiune în 
descoperirea furturilor şi crimelor deosebit de grave, să perfecţioneze mecanismul de conlucrare în 
situaţiile excepţionale. 

Nu mai puţin importantă este activitatea grupurilor de experţi în domeniul sănătăţii. Datorită înţelegerii 
că asigurarea unui nivel adecvat de sănătate este prioritară pentru populaţie, sunt diseminate un şir de 
programe şi proiecte de sănătate ale organizaţiilor internaţionale, precum şi este susţinut procesul de 
modernizare a sistemului de sănătate din regiunea transnistreană. 

Grupul de experţi din domeniul protecţiei sociale şi ajutoare umanitare a început să lucreze activ 
pentru a depăşi problemele existente în acest domeniu, asigurarea cu pensii şi ajutoare umanitare. La 
conferinţa din Rottach Egern din iunie 2012, reprezentantul GL din partea Chişinăului a propus 



   

 

 

includerea unui reprezentant din partea Tiraspolului în componenţa Comisiei privind acordarea 
ajutoarelor umanitare, atunci când este vizată regiunea transnistreană.  

Grupul de lucru pe probleme economice are un spectru larg de activităţi în domeniul economic, 
financiar, bancar, etc. În cadrul procesului de negociere a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător cu Uniunea Europeană a fost invitat să participe şi un expert de la Tiraspol pentru a 
reprezenta interesele întreprinderilor din stânga Nistrului. Se așteaptă ca în viitorul apropiat numărul de 
experţi din partea transnistreană în negocierile acestui acord va creşte. 

De asemenea, Tiraspolului i-a fost remisă o propunere din partea Chişinăului de a purta consultări 
comune privind recunoaşterea drepturilor de proprietate asupra obiectelor situate pe teritoriul Ucrainei, 
în grupurile de lucru relevante. În acelaşi context se înscrie şi propunerea privind participarea 
reprezentanţilor din regiune la reuniunile comisiilor interguvernamentale mixte cu unele ţări (Rusia, 
Ucraina, Belarus şi altele). 

În cadrul grupului de lucru pentru agricultură şi ecologie experţii examinează posibilităţile de 
coordonare a acţiunilor comune în aceste domenii şi anume, securitatea alimentară, valorificarea 
resurselor piscicole, monitorizarea stării actuale a resurselor acvatice comune etc. 

A început să activeze grupul de lucru în domeniul actelor de stare civilă şi documentării cetăţenilor. La 
acest capitol există multe probleme care urmează a fi soluționate. 

După o pauză de ani, a fost reluată activitatea grupurilor de lucru în domeniul educaţiei. În timpul celor 
2 şedinţe a fost stabilită o listă de priorităţi asupra căreia acest grup îşi va concentra atenţia, printre care 
aspecte de acreditare, programe educaţionale, şcolile cu predare în grafie latină, concursuri, odihna 
copiilor etc.  

Crearea unor condiţii decente pentru funcţionarea şcolilor (sedii, materiale didactice, alimentare) este o 
prioritate. În acest context, Biroul pentru reintegrare își propune să ofere Liceului teoretic din 
Grigoriopol un spaţiu pentru desfăşurarea normală a procesului de învăţământ şi să rezolve problema 
reîntoarcerii spaţiului ce a aparţinut Liceului teoretic "Evrika" din Rîbniţa, care a fost construit de către 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 

Situaţia în Zona de Securitate, în pofida evoluţiilor pozitive în alte domenii, rămâne neschimbată şi are 
chiar o tendinţă de deteriorare. Prin urmare, pentru a depăşi diverse aspecte controversate ale 
securităţii şi a activitatăţii normale a CUC, este necesară crearea grupurilor de lucru pe probleme de 
securitate din ambele părţi. 

În scopul diminuării impactului politicilor regimului transnistrean şi îmbunătăţirii condiţiilor de trai a 
populaţiei autorităţile de la Chişinău promovează diverse programe de sprijinire social-economică a 
localităţilor din Zona de securitate. Anual, în bugetul de stat al Republicii Moldova sunt alocate circa 10 
mln lei pentru activităţi de reintegrare. În anul 2011 o parte din aceste mijloace au fost direcţionate la 
finanţarea proiectelor în Zonă. Recent, pe 4 aprilie 2012 a fost adoptată o hotărâre de guvern privind 
alocarea a circa 5.5 mln de lei pentru acţiuni de modernizare a infrastructurii Zonei de securitate. În cea 
de-a doua jumătate a anului curent vor fi implementate activităţi similare în baza necesităţilor 
identificate de localităţile respective. 

Cu începere din ultimul trimestru al anului 2011, au fost elaborate Programul şi Planul de acţiuni pentru 
dezvoltarea localităţilor din Zona de Securitate. Programul defineşte obiectivele şi acţiunile pe termen 
mediu ce trebuie realizate de către instituţiile statului în vederea dezvoltării acestor localităţi. Planul de 



   

 

 

acţiuni este instrumentul operaţional de implementare a obiectivelor şi priorităţilor Programului de 
dezvoltare. După definitivare acest document urmează a fi remis Guvernului spre aprobare. 

În perioada ianuarie - mai 2012, Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (CÎS) a luat la evidenţă  
48 agenţi economici din regiunea transnistreană, inclusiv la evidenţă provizorie  34 agenţi economici, la 
evidenţă permanentă 14 întreprinderi. La data 31 mai 2012 total sînt înregistraţi 820 agenţi economici 
(înregistraţi provizoriu – 573 şi permanent – 247).  

În aceeaşi perioadă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI)  a eliberat la 18 agenţi 
economici  din regiunea transnistreană 289 certificate de origine a mărfurilor pentru export forma С. În  
perioada de referinţă, la 48 agenţi economici, de către Serviciul Vamal al RM au fost eliberate 1069 
certificate preferenţiale de origine a mărfurilor CT-1, EUR.1. EU şi EUR.1 pentru efectuarea exportului în 
ţările CSI, Uniunii Europene şi Europei Centrale şi de Est. Total în primele 5 luni a anului 2012 de către 
CCI şi SVRM la 57 agenţi economici din regiunea transnistreană, din cei 86 care au efectuat operaţiuni de 
export, le-au fost eliberate 1358 certificate de origine a mărfurilor pentru efectuarea operaţiunilor de 
export al mărfurilor. 

În perioada de referinţă,  SVRM a eliberat la 33 agenţi economici din regiunea transnistreană 740 
certificate de origine a mărfurilor EUR.1 EU, pentru exportul producţiei în ţările Uniunii Europene, 
folosindu-se de Preferinţele Comerciale Autonome. 

În primele 5 luni ale anului 2012 volumul exportului din regiunea transnistreană declarat SVRM a 
constituit 162013,4 mii dol. şi constituie aproximativ 129% din volumul total al exportului producţiei din 
regiunea transnistreană în perioada similară a anului 2011. E necesar de menţionat faptul, că volumul 
tranzacţiilor comerciale interne cu mărfuri din regiunea transnistreană pe malul drept al Nistrului în 
primele 5 luni ale anului 2012 (pe care organele de statistică din regiune le prezintă ca export în ţările 
CSI) a constituit 15672,6 mii dol. fără a lua în calcul energia electrică furnizată. 

 

Asistenţa externă  

Uniunea Europeană îşi sporeşte vizibil rolul, în special, datorită contribuţiilor financiare în sfera 
măsurilor de consolidare a încredere. În acest sens, la 10 ianuarie 2012, a fost semnat Acordul de 
finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de 
Consolidare a Încrederii”. Astfel, în perioada 2011-2013 Comisia Europeană împreună cu PNUD va 
implementa un set de proiecte în valoare de circa 13  milioane euro, care vor fi orientate spre 
dezvoltarea mediului de afaceri, infrastructurii, proiectelor sociale, de mediu etc., avînd ca scop 
primordial consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului şi susţinerea procesului de 
reintegrare a ţării. 

Misiunea UE de asistenţă la frontieră (EUBAM) continuă să joace un rol esenţial în securizarea frontierei 
moldo-ucrainene. În anul 2011 mandatul EUBAM a fost extins pe următorii 4 ani ceea ce reflectă atenţia 
şi angajamentul real al Uniunii Europene în acest proces.  

  
 
 
 
 
 



   

 

 

 Perspective 
 
Pentru perioada următoare, în domeniul reintegrării ţării sunt planificate următoarele obiective majore:  

- definitivarea Concepţiei de reglementare a conflictului transnistrean şi reintegrare a Republicii 
Moldova; 

- definitivarea şi aprobarea Programului şi Planului de acţiuni pentru dezvoltarea localităţilor din 
zona de securitate;  

- realizarea unor proiecte în domeniul sănătăţii şi dezvoltării comunităţilor locale în regiunea 
transnistreană etc.; 

- restabilirea legăturii telefonice fixe între cele două maluri ale Nistrului; 
- deschiderea circulaţiei auto pe podul peste Nistru de lângă localitatea Gura Bîcului; 
- extinderea mecanismelor de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în 

regiunea transnistreană; 
- crearea unor condiţii decente pentru funcţionarea şcolilor cu predare în grafia latină în ceea ce 

priveşte sediile, asigurarea cu materiale didactice, alimente ş.a.; 
- aprofundarea dialogului cu reprezentanţii structurilor de la Tiraspol, precum şi cu partenerii 

internaţionali implicaţi în procesul de soluţionare a problemei transnistrene (UE, SUA, OSCE, Federaţia 
Rusă şi Ucraina); 

- continuarea demersurilor pentru finalizarea retragerii muniţiilor şi forţelor ruse de pe teritoriul 
Republicii Moldova, în conformitate cu angajamentele internaţionale, şi transformarea operaţiunii de 
menţinere a păcii într-o misiune multinaţională civilă cu mandat internaţional;  

- continuarea eforturilor privind avansarea statutului UE şi SUA în procesul de negocieri; 
- consolidarea cooperării cu Misiunea de asistenţă la frontieră EUBAM, inclusiv în scopul relansării 

traficului feroviar de pasageri prin regiunea transnistreană;  
- eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor. 

 

 

 

 

Acest rezumat informativ a fost realizat în cadrul proiectului  „Consolidarea capacităţilor mass-media din Republica Moldova de a reflecta şi 
monitoriza reformele din sectorul de securitate şi procesul de soluţionare a conflictului transnistrean”, implementat de Institutul de Politici 
Publice cu suportul financiar al National Endowment for Democracy. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de 
vedere al National Endowment for Democracy. 


