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Conflictul  transnistrean  reprezintă,  probabil  fără  exagerare,  cea  mai  grea  problemă  moştenită  din 
epoca sovietică de către Republica Moldova. Zdruncinând din temelie societatea moldovenească de la 
sfârşitul anilor ‘80 ai secolului trecut, „sindromul transnistrean” a marcat deosebit de puternic viaţa 
social-politică a Republicii Moldova în perioada de după proclamarea independenţei de stat în anul 
1991, uneori punând în joc destinul său istoric. Timp de 20 de ani clasa politică şi societatea civilă 
moldovenească s-a preocupat în mod firesc şi constant de problema Transnistriei, mobilizând resurse 
umane şi materiale impresionante în căutarea unei soluţii adecvate.

În pofida percepţiilor şi viziunilor diferite cu privire la cauzele şi natura diferendului transnistrean, 
majoritatea absolută a populaţiei  şi  forţelor politice de pe ambele maluri ale Nistrului,  cu anumite 
excepţii, este profund interesată în depăşirea cât mai grabnică a problemelor generate de acest conflict, 
deseori considerat ca fiind unul artificial şi absurd. Soluţionarea conflictului în cauză ar contribui la 
depăşirea multiplelor probleme cu care se confruntă oamenii simpli de pe ambele maluri ale Nistrului, 
deschizând, totodată, perspective noi pentru accelerarea dezvoltării social-economice şi edificării unui 
stat modern, democratic şi prosper.

Potrivit  unor  convingeri  quasi-generale,  diferendul  transnistrean,  spre  deosebire  de  alte  conflicte 
„îngheţate” din spaţiul ex-sovietic, este unul mai puţin complex, acest fapt fiind de natură să asigure 
relativ uşor identificarea unei soluţii adecvate în termeni cât se poate de restrânşi. Caracterul artificial al 
acestui conflict inspirat din exterior, precum şi lipsa unor antagonisme de natură etnică sau religioasă, 
constituie condiţii propice pentru elaborarea unor scenarii realiste de reglementare. În ciuda anumitor 
deosebiri de mentalitate, precum şi a impactului negativ al ostilităţilor din anul 1992 asupra conştiinţei 
populaţiei,  oamenii  care  locuiesc  pe  ambele  maluri  ale  Nistrului  nu nutresc  sentimente  de  ură  şi 
duşmănie unul faţă de altul. Moldovenii, ucrainenii, ruşii şi alte naţionalităţi de pe ambele maluri – în 
majoritatea  lor  creştini  ortodocşi,  uniţi  între  ei  prin  rădăcini  istorice  adânci,  legături  de  rudenie, 
căsătorii mixte, prin cultură şi tradiţii comune – sunt în general compatibili şi capabili să trăiască în 
pace şi bună înţelegere într-un stat unic. Mobilul comun al acestora este de a depăşi cât se poate de 
rapid dificultăţile cotidiene care-i copleşesc şi de a avea o viaţă mai bună. 

Implicarea directă în procesul de negocieri a UE şi SUA, în calitate de observatori, de rând cu OSCE, 
Federaţia  Rusă  şi  Ucraina,  în  calitate  de  mediatori,  inspiră  un  optimism plauzibil  în  soluţionarea 
problemei transnistrene. Luaţi împreună, actorii internaţionali vizaţi dispun de potenţialul şi mijloacele 
politice şi economice necesare pentru a contribui efectiv la reglementarea diferendului transnistrean în 
baza unui compromis rezonabil, capabil să asigure un echilibru de interese geopolitice în această parte 
a Europei. 

Primele eforturi de soluţionare paşnică diplomatică a conflictului transnistrean prin internaţionalizarea 
acestora au fost întreprinse chiar în toiul ostilităţilor de pe Nistru în primăvara şi vara anului 1992. În 
pofida aşteptărilor mari, tentativele de antrenare a României, Federaţiei Ruse şi Ucrainei în cadrul aşa-
zisului mecanism al „celor patru” şi intenţia exprimată de preşedintele Mircea Snegur într-o scrisoare 
adresată la 23 mai 1992 Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite Boutros Boutros-Ghali 
de  a  sesiza  oficial  Consiliul  de  Securitate  în  cazul  în  care  Federaţia  Rusă  nu va  înceta  „actul  de 
agresiune împotriva Republicii Moldova şi nu îşi va retrage forţele sale armate angajate în conflictul 
din stânga Nistrului”i, nu au căpătat o dezvoltare adecvată, acestea rămânând în esenţă la stadiul de 
intenţii. 

Internaţionalizarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean şi instituţionalizarea durabilă 
a  acestuia  practic  a  început  cu  semnarea  la  Moscova,  la  21  iulie  1992,  a  acordului  cu  privire  la 
„principiile  reglementării  paşnice  a  conflictului  armat  în  regiunea  transnistreană  a  Republicii 
Moldova”, precum şi prin adoptarea în decembrie 1992, la reuniunea ministerială a Conferinţei pentru 



Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE) de la Stockholm, a deciziei privind instituirea unei Misiuni 
speciale a CSCE în Moldova. Mecanismele de pacificare constituite în baza acordului menţionat, adică 
Comisia Unificată de Control şi aşa-zisele „forţe de menţinere a păcii” („aşa-zise” - pentru că acestea 
nu corespund criteriilor general acceptate în plan internaţional), au contribuit la păstrarea regimului de 
încetare a focului. Acestea, însă, s-au dovedit,  în ultimă instanţă, a fi ineficiente în sensul realizării 
tuturor  obiectivelor  fixate  în  acord,  în  particular,  vizând  demilitarizarea  Zonei  de  Securitate  şi 
asigurarea condiţiilor necesare pentru libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi persoanelor între cele 
două maluri  ale Nistruluiii.  Regimul  de la  Tiraspol  a menţinut şi  a  sporit  considerabil  prezenţa în 
această zonă a majorităţii formaţiunilor sale militare şi paramilitare şi a instalat noi puncte de control 
„vamal”, „grăniceresc”, „miliţienesc” ş.a., creând astfel obstacole serioase în calea liberei circulaţiiiii. 

După terminarea fazei fierbinţi a conflictului,  partea moldovenească a reluat tentativele existente şi 
anterioare de identificare a unei soluţii politice viabile pentru problema transnistreană. Însă, pe lângă 
aspectele politice, situaţia a devenit mai complicată prin ruptura majorităţii spaţiilor unice existente 
anterior (infrastructură, economic ş.a.) pe teritoriul ţării de până la conflict. 

Iniţial,  autorităţile  moldoveneşti  nu  dispuneau  de  un  plan  comprehensiv  şi  coerent  privind 
reglementarea conflictului transnistrean. Exprimându-şi disponibilitatea de a oferi raioanelor de est ale 
ţării un statut de autonomie, în cadrul dialogului cu exponenţii regimului de la Tiraspol, Chişinăul a 
pledat cu precădere pentru acest concept. La rândul său, autoproclamatele autorităţi de la Tiraspol, 
reproşând cu ostentaţie Chişinăului pentru refuzul de a recunoaşte regiunea transnistreană drept o 
„zonă economică liberă” şi respingând categoric statutul de autonomie propus, au promovat insistent 
ideea creării unei confederaţii moldoveneşti, în care Transnistria urma să beneficieze de calitatea de 
subiect cu drepturi egale cu Chişinăul, adică de atributele unei entităţi statale. 

În prima etapă, celorlalte probleme existente, pe lângă cele politice, le era acordată o mai mică atenţie, 
acestea fiind considerate secundare, care se vor soluţiona de la sine, odată cu identificarea unei soluţii 
rapide şi viabile a conflictului. Din acest motiv, celelalte aspecte decât cele politice, erau discutate în 
cadrul consultărilor şi negocierilor pe lîngă aspectele de reglementare dintre reprezentanţii politici de 
pe ambele maluri.

În perioada anilor ’90,  autorităţile moldoveneşti  au perseverat  în eforturile lor de a-i  convinge pe 
partenerii lor de dialog – liderii de la Tiraspol şi conducerea Federaţiei Ruse, să accepte concepţia 
statutului unei „autonomii largi” pentru Transnistria în componenţa Republicii Moldova. Eforturile 
Chişinăului  însă  n-au  avut  sorţi  de  izbândă  atât  în  ce  priveşte  soluţionarea  conflictului,  cât  şi  în 
chestiunea retragerii trupelor ruse. 

În acelaşi timp, etalându-şi disponibilitatea de a discuta pe marginea statutului regiunii, liderii de la 
Tiraspol promovau cu tenacitate diverse proiecte vizând „distribuirea prerogativelor” şi crearea unei 
„confederaţii moldoveneşti”, obiectivul real al cărora fiind edificarea unei entităţi statale independente. 
Demersurile politice făcute în acest spirit erau întărite prin acţiuni practice, inclusiv prin dezvoltarea 
cadrului normativ-instituţional caracteristice unui stat şi instaurarea, pe lângă posturile de miliţie şi de 
pacificare,  a  unor  noi  puncte  de  control  „vamal”  şi  „grăniceresc”  de-a  lungul  Nistrului,  prin 
organizarea unor „plebiscite” în chestiuni de „construcţie statală”, de menţinere a prezenţei militare 
ruse şi  de promovare a  intereselor în plan extern.  În decembrie 1995,  în rezultatul  unui astfel  de 
„referendum”, a fost adoptată o „constituţie”, conform căreia Transnistria s-a autoproclamat drept 
„stat suveran şi independent” cu denumirea „Republica Moldovenească Nistreană”, având trei limbi 
oficiale  „cu statut  egal”:  moldovenească,  rusă şi  ucraineanăiv.  Exponenţii  regimului  de la  Tiraspol, 
având o situaţie politică, economică şi socială precară din lipsa dorinţei de a reintegra spaţiile în cauză 
la cele naţionale moldoveneşti existente, se adresau tot mai insistent către Federaţia Rusă cu solicitări 



de a spori  sprijinul  în eforturile de afirmare a statalităţii  transnistrene, de a menţine în continuare 
prezenţa militară în regiune şi de a consolida forţele de pacificare. 

La rândul său, Federaţia Rusă, tinzând să se impună în permanenţă într-o triplă ipostază de „mediator, 
pacificator  şi  garant”  în  reglementarea  transnistreană,  nu  a  ezitat  niciodată  să-şi  manifeste  făţiş 
simpatiile şi spiritul de solidaritate cu Transnistria/regimul de la Tiraspol. Deosebit de activ în acest 
sens se manifesta Duma de Stat, în care exista un puternic lobby transnistrean, iar într-o perioadă de 
timp şi o comisie specială pentru problema transnistreană. Pe filiera parlamentară au fost efectuate cele 
mai  numeroase  contacte  cu  emisarii  tiraspoleni,  vizite  la  Tiraspol,  îndeosebi  pentru a  participa  la 
manifestaţii solemne „de stat”, interpelări şi adresări către puterea executivă, audieri parlamentare şi 
luări de atitudine referitoare la problematica Transnistriei. În urma unor astfel de audieri, bunăoară, în 
1995,  Duma de  Stat  a  refuzat  să  ratifice  acordul  moldo-rus  privind  retragerea  trupelor  ruse  din 
Moldova şi a recomandat preşedintelui B.Elţin să examineze oportunitatea recunoaşterii independenţei 
Transnistriei.

Subiectele principale abordate în cadrul negocierilor purtate între Chişinău şi Tiraspol, cu participarea 
reprezentaţilor  Misiunii  OSCE în Moldova,  Federaţiei  Ruse şi  Ucrainei  (care  s-a implicat  activ  în 
proces  în  1997)  în  calitate  de  mediatori,  vizau  cu  preponderenţă  modalităţile  de  soluţionare  a 
problemelor apărute în raporturile dintre Chişinău şi Tiraspol, de elaborare a statutului Transnistriei, 
distribuirea  competenţelor,  constituirea  unor  spaţii  comune,  reglementarea  activităţii  economico-
comerciale etc.  În dorinţa de a impulsiona soluţionarea problemei transnistrene, în anii  1996-2001 
Chişinăul  a  manifestat  o flexibilitate  impresionantă,  făcând o serie întreagă de concesii  serioase şi 
îndrăzneţe, care în consecinţă, i-au subminat poziţiile şi l-au vulnerabilizat la masa de negocieri. O 
astfel  de  cedare  a  constituit-o,  de  exemplu,  semnarea  la  7  februarie  1996,  a  Deciziei  protocolare 
„pentru soluţionarea unor probleme apărute în activitatea serviciilor vamale ale Republicii Moldova şi 
Transnistriei”. Conform înţelegerii în cauză, „posturile vamale” ale Transnistriei instalate la intrarea în 
regiune  din  partea  malului  drept  trebuiau  „să  fie  lichidate”,  la  frontieră  cu  Ucraina  urma „să  fie 
instalate  posturi  vamale  comune”;  toate  bunurile  exportate  din  regiune  urmau să  fie  asigurate  cu 
ştampile de tip nou cu inscripţia „Republica Moldova. Transnistria. Vama Tiraspol”.v. 

Astfel,  eliminarea  barierelor  vamale  interne  şi  efectuarea  controlului  vamal  comun  pe  segmentul 
transnistrean  al  frontierei  de  stat  moldo-ucrainene  constituia  un  pas  semnificativ  în  restabilirea 
controlului autorităţilor moldoveneşti asupra întregului teritoriu vamal şi, respectiv, asupra traficului 
de bunuri şi persoane în/din regiunea transnistreană. Însă, obţinând posibilitatea de a folosi ştampilele 
vamale  moldoveneşti  şi  de  a-şi  legaliza  comerţul  exterior,  care  constituia  una  dintre  cele  mai 
importante surse de  venituri  în  bugetul  regional,  administraţia  de la  Tiraspol,  a  refuzat  practic  să 
implementeze celelalte obiective fixate în protocolul respectiv. 

În  acelaşi  context  se  înscrie  şi  „Memorandumul  cu  privire  la  bazele  normalizării  relaţiilor  dintre 
Republica  Moldova  şi  Transnistria”,  semnat  la  Moscova,  la  8  mai  1997,  de  către  preşedintele 
moldovean Petru Lucinschi şi liderul transnistrean Igor Smirnov şi contrasemnat de preşedintele rus 
Boris Elţin şi preşedintele ucrainean Leonid Kucima, în prezenţa preşedintelui în exerciţiu al OSCE, 
ministrul  afacerilor  externe  al  Danemarcei  Niels  Helveg  Petersen.  Cunoscut,  de  asemenea,  şi  ca 
„Memorandumul Primakov”, după numele şefului diplomaţiei ruse de atunci, care a avut o contribuţie 
deosebită la pregătirea lui,  acesta a constituit cel mai important document convenit de la stoparea 
ostilităţilor de pe Nistru în 1992. Potrivit prevederilor memorandumului de la Moscova, Chişinăul şi 
Tiraspolul se angajau să-şi „normalizeze relaţiile” şi să continue „stabilirea relaţiilor juridico-statale” în 
componenţa  unui  „stat  comun”  în  cadrul  frontierelor  Moldovei  sovietice,  conform  situaţiei  din 
ianuarie  1990vi.  Caracterul  şi  principiile  relaţiilor  respective  urmau  să  fie  definite  în  „statutul 
Transnistriei”,  la  elaborarea  căruia  părţile  urmau  să  purceadă  imediat  după  semnarea 



memorandumului,  cu  luarea  în  considerare  a  tuturor  înţelegerilor  de  principiu  convenite  anterior. 
Anticipând  discuţiile  de  rigoare  asupra  statutului  propriu-zis,  Transnistria  obţinea  dreptul  de  „a 
participa la realizarea politicii externe a Republicii Moldova, în chestiunile care afectează interesele ei”, 
deciziile respective urmând „să fie adoptate cu acordul părţilor”. Chişinăul recunoştea, de asemenea, 
dreptul Transnistriei de „a stabili şi de a întreţine de sinestătător contacte internaţionale în domeniul 
economic, tehnico-ştiinţific şi cultural, iar în alte domenii - cu acordul părţilor”. 

Memorandumul  de  la  Moscova  nu  a  impulsionat  procesul  de  negocieri  asupra  statutului  regiunii 
transnistrene, aşa după cum şi-o dorea Chişinăul. Mulţumiţi în general de concesiile obţinute, mai ales 
în ceea ce priveşte promovarea autonomă a comerţului exterior, liderii de la Tiraspol se arătau tot mai 
puţin interesaţi în negocierea constructivă a unui „alt statut special”. În lipsa unor înţelegeri pertinente 
cu privire la mecanismul de garanţii, „statele-garante” practic n-au fost în stare să asigure realizarea pe 
deplin a obiectivelor stabilite în memorandumul de la Moscova, precum şi în alte acorduri. 

După semnarea Memorandumului, sub influenţa unor parteneri internaţionali implicaţi în procesul de 
negocieri privind reglementarea transnistreană, abordarea autorităţilor şi negociatorilor moldoveni a 
început  să  se  schimbe,  fiind  considerat  că  soluţionarea  tuturor  problemelor  existente  în  toate 
domeniile de  interacţiune dintre părţile în conflict va aduce cu sine în final şi la o soluţionare politică 
comprehensivă şi durabilă. 

În acest sens, în noiembrie 1997, între părţile în conflict a fost semnat Acordul  cu privire la bazele 
organizaţionale a cooperării social-economice dintre Republica Moldova şi Transnistria. Ideea de bază 
a acestui acord era necesitatea dezvoltării multilaterale a cooperării culturale şi social-economice dintre 
părţi  ca o precondiţie de importanţă majoră în reglementarea relaţiilor dintre părţi,  promovarea în 
comun a reformelor economice şi cooperarea în producere a întreprinderilor de pe ambele maluri. În 
acest scop, de părţi au fost create Comisii de cooperare socio-economică  dintre Republica Moldova şi 
Transnistria, care se constituiau într-o Comisie mixtă. Pentru buna funcţionare a Comisiei mixte s-a 
decis crearea în subordinea acesteia a unor grupuri de lucru mixte, care acopereau 20 de subiecte sau 
practic toate domeniile de cooperare şi, de asemenea, au fost specificate şi principiile de cooperare a 
acestora. 

În continuarea acestei abordări, au fost semnate o serie întreagă de documente, declaraţii  comune, 
acorduri, decizii protocolare, memorandumuri practic în toate domeniile: economic, social, transport, 
infrastructură, energetică, vamal, servicii poştale şi comunicaţii, luptă cu crima organizată, sănătate ş.a. 
Deşi înţelegerile convenite nu purtau un caracter juridic obligatoriu, ele demonstrau îndeosebi voinţa 
politică a autorităţilor  de la  Chişinău de a reglementa problemele generate de conflict,  de a  întări 
încrederea şi de a crea condiţiile propice pentru elaborarea statutului special al regiunii şi de a-i încuraja 
pe liderii  de la Tiraspol să manifeste flexibilitate şi spirit de compromis în acest sens. Spre marea 
deziluzie  a  Chişinăului,  pe  măsura  extinderii  şi  consolidării  listei  „înţelegerilor”  şi  a  „chestiunilor 
convenite”, considerate de unii drept „statut dobândit”, Tiraspolul evita negocierile de rigoare asupra 
statutului propriu-zis.vii

Victoria comuniştilor moldoveni la alegerile parlamentare din februarie 2001 şi alegerea lui Vladimir 
Voronin în calitate de preşedinte al ţării a pus începutul unei perioade calitativ noi în procesul de 
reglementare.  Noua  conducere  de  la  Chişinău  a  întreprins  o  serie  întreagă  de  măsuri,  menite  să 
demonstreze  o  voinţă  politică  mai  hotărâtă  şi  mai  pragmatică  ca  în  trecut,  în  scopul  urgentării 
soluţionării  definitive a problemei Transnistriei,  inclusiv prin luarea în dezbateri a unor paradigme 
politice noi.



Primele acţiuni au fost îndreptate spre consolidarea cadrului normativ-instituţional, identificarea unor 
noi abordări a procesului de reglementare, intensificarea contactelor şi a dialogului direct cu liderii de 
la Tiraspol şi cu partenerii internaţionali implicaţi, îndeosebi cu Federaţia Rusă. În rezultatul a două 
întâlniri ale preşedintelui V.Voronin cu liderul de la Tiraspol I.Smirnov, în aprilie-mai 2001 au fost 
semnate o declaraţie comună şi patru protocoale privind armonizarea legislaţiei  vamale,  garantarea 
investiţiilor,  stimularea activităţii  mass-media. Cel mai controversat dintre acestea a fost protocolul 
privind recunoaşterea „reciprocă” a actelor emise de instituţiile de resort printre care se numărau şi 
„paşapoartele”  transnistrene.viii „Animat”  de  dorinţa  de  a  dinamiza  procesul  de  negocieri  privind 
„normalizarea relaţiilor dintre Republica Moldovenească Nistreană şi Republica Moldova” şi de „a 
întări  încrederea”,  I.Smirnov,  în  „semn  de  bunăvoinţă”,  la  rugămintea  preşedintelui  Voronin  l-a 
eliberat la 5 mai 2001 din detenţie pe Ilie Ilaşcu, considerat „terorist” la Tiraspol şi „mare patriot” la 
Chişinău. În revanşă, într-o scrisoare adresată lui Voronin, liderul transnistrean îi solicita acestuia să 
adopte „decizii  adecvate”,  inclusiv privind „condamnarea agresiunii  din 1992 împotriva poporului 
Transnistriei”, „plata completă a pagubei materiale” şi „aducerea scuzelor pentru durerea şi suferinţele 
pricinuite în rezultatul acestei agresiuni”. În viziunea liderului de la Tiraspol, documentele semnate 
trebuiau să contribuie la consolidarea „prevederilor de bază ale memorandumului de la Moscova - 
independenţa economică a RMN şi egalitatea părţilor în procesul de negocieri”.ix

Într-un timp scurt, atitudinea flexibilă şi conciliantă a autorităţilor comuniste de la Chişinău s-a ciocnit 
de poziţia intransigentă şi ireconciliabilă a liderilor regimului de la Tiraspol, ambiţia cărora era de a 
obţine recunoaşterea independenţei Transnistriei. Deja în vara lui 2001, dialogul şi contactele directe 
„la nivel înalt” între Chişinău şi Tiraspol au fost întrerupte pe o perioadă lungă de timp, acestea fiind 
reluate abia în aprilie  2008. „Părţile” au revenit la  politica de confruntare deschisă,  declanşând un 
adevărat „război rece” între cele două maluri ale Nistrului. Drept motiv pentru aceasta, a servit eşuarea 
tentativei preşedintelui V.Voronin de a vizita o mănăstire din preajma mun.Bender fără a „coordona” 
în prealabil acest plan cu I.Smirnov şi reacţia de răspuns a guvernului de la Chişinău de a retrage, cu 
începere din 1 septembrie 2001, ştampilele vamale moldoveneşti, de care structurile de la Tiraspol s-au 
folosit cu succes din 1996 pentru promovarea legală a exporturilor din regiune. Percepută de unii drept 
un act de răzbunare a lui Voronin, în realitate retragerea ştampilelor, calificată de Tiraspol drept o 
„blocadă economică” a Transnistriei  şi  o încălcare flagrantă a  memorandumului de la  Moscova, a 
însemnat  renunţarea  autorităţilor  moldoveneşti  la  tactica  „concesiunilor  unilaterale”  aplicată  la 
negocieri practic din 1992, după stoparea ostilităţilor. Această schimbare politică calitativă pornea de la 
înţelegerea faptului,  că negocierile pot fi constructive şi eficiente doar în condiţiile exercitării unor 
presiuni asupra regimului de la Tiraspol, pentru a-l determina să-şi onoreze angajamentele asumate şi 
să accepte cedări reciproce în spiritul unui compromis rezonabil.

În  dorinţa  fermă de a  depăşi  cît  mai  repede diferendul  transnistrean cu  o implicare  mai  activă a 
factorilor  internaţionali,  în  condiţiile  unei  aversiuni  generale  a  societăţii  moldoveneşti  faţă  de 
controversatele  modele  de  federalizare  a  ţării  ca  posibile  scenarii  de  reglementare  a  conflictului, 
V.Voronin iniţiază în vara lui 2002 discuţii largi pe marginea unor proiecte, la baza cărora urma să fie 
pusă aşa-zisa concepţie de „federaţie asimetrică”. Potrivit proiectului în cauză, la pregătirea căruia au 
fost antrenaţi experţi din partea Chişinăului, Tiraspolului, OSCE, Federaţiei Ruse şi Ucrainei, regiunea 
transnistreană urma să obţină prerogative caracteristice subiecţilor unor federaţii cunoscute, dar nu în 
baza unui acord cu alţi subiecţi federali, ci a unui act constituţional care urma să fie aprobat în cadrul 
unui referendum. În rezultat, un proiect de statut pentru Transnistria de acest gen a fost elaborat de 
către un grup de experţi internaţionali sub egida OSCE şi prezentat în iulie 2002 la Kiev. Proiectul în 
cauză,  inspirat/preluat  din  Constituţia  Federaţiei  Ruse,  a  fost  salutat  în  principiu  de  oficialităţile 
moldoveneşti, dar respins de către administraţia de la Tiraspol.x 



În astfel de circumstanţe, în noiembrie 2003, a apărut „Memorandumul cu privire la principiile de bază 
ale construcţiei de stat a statului unificat” cunoscut bine şi ca „Memorandumul Kozak”, acest nou plan 
rusesc a devenit cu timpul unul dintre cele mai controversate scenarii de reglementare a conflictului 
transnistrean, de care Moscova practic nu s-a dezis până în prezent. Conform prevederilor documentul 
în  cauză,  care,  în  esenţă,  constituia  o  materializare  a  ideii  „statului  comun” lansată  de  Primakov, 
problema transnistreană urma să fie  soluţionată definitiv prin „transformarea organizării  de stat  a 
Republicii  Moldova  în  vederea  edificării  pe  principii  federative  a  unui  stat  unic  independent  şi 
democratic, definit în teritoriul frontierelor RSS Moldoveneşti la situaţia din 1 ianuarie 1990”. Noul 
stat  unic  numit  „Republica  Federativă  Moldova”  includea  doi  subiecţi  federali:  „Republica 
Moldovenească Nistreană” şi „Formaţiunea teritorial-autonomă Găgăuzia”, ce urma să fie creat treptat 
într-o perioadă lungă de timp - până în anul 2020, conform unei constituţii elaborate şi adoptate în 
comun, şi „bazat pe principiul unităţii teritoriului şi principii unice de organizare a puterii de stat, a 
spaţiilor unice de apărare (pentru perioada de tranziţie), vamal, valutar-monetar”. Subiecţii federaţiei 
erau înzestraţi cu prerogative extrem de largi, inclusiv dreptul de veto cu posibilitatea practică de a 
bloca adoptarea deciziilor în probleme cardinale, atât în parlamentul federal bicameral, cât şi în alte 
structuri de stat. Chişinăul şi Tiraspolul urmau să se adreseze Federaţiei Ruse cu „propunerea de a 
oferi garanţii de securitate”, potrivit căruia Federaţia Rusă urma să desfăşoare pe teritoriul viitoarei 
federaţii pe un termen până în anul 2020, în baza unui acord bilateral moldo-rus, „forţe stabilizatoare 
pacificatoare cu un efectiv care nu va depăşi cifra de 2000 de oameni”. 

„Memorandumul Kozak” a provocat o adevărată furoare în societatea moldovenească, scandalizând 
totodată şi comunitatea internaţională. Forţele de opoziţie din Moldova, încurajate şi sprijinite de către 
instituţiile  europene, OSCE, UE, Consiliul Europei şi  SUA, au format un front comun împotriva 
acestui proiect şi în apărarea Constituţiei. Acestea au criticat vehement, îndeosebi dreptul la veto oferit 
subiecţilor  federali,  care  ar  fi  făcut  viitorul  „stat  reintegrat”  nefuncţional  şi  neviabil,  posibilitatea 
amplasării  pe  teritoriul  acestuia  a  trupelor  pacificatoare  ruse  pe  un  termen îndelungat,  precum şi 
negocierile purtate în secret pe la spatele altor actori internaţionali interesaţi. Conştientizând riscurile 
politice serioase pe care şi le asuma atât în plan intern, cât şi extern, în ultimul moment, pe data de 24 
noiembrie, cu o zi înainte de sosirea la Chişinău a preşedintelui Putin, preşedintele Voronin a decis să 
nu semneze documentul, la  negocierea şi parafarea căruia a participat personal. Pentru aceasta, el a 
fost nevoit să înfrunte critici extrem de dure din partea Moscovei şi a Tiraspolului care i-au reproşat 
îndeosebi  faptul  că  a  cedat  în faţa  presiunilor Occidentului,  dar  mai  ales,  contraofensiva politico-
diplomatică şi economică declanşată asupra Republicii Moldova. „Criza şcolilor” şi „războiul căilor 
ferate”  care  au  urmat  după  atacul  structurilor  de  forţă  ale  regimului  separatist  asupra  şcolilor 
moldoveneşti din regiune cu predare în baza grafiei latine şi ocupării prin violenţă a proprietăţii „Căii 
ferate din Moldova” de pe malul stâng al Nistrului şi mun.Bender, stoparea retragerii trupelor ruse de 
pe teritoriul Republicii Moldova şi suspendarea participării reprezentanţilor Chişinăului în formatul de 
negocieri au ridicat o serie întreagă de obstacole serioase în procesul de reglementare pentru mulţi ani 
înainte. 

Între  timp,  s-au  produs  evoluţii  semnificative  şi  în  formatul  de  negocieri  privind  soluţionarea 
diferendului transnistrean. Implicarea directă, la invitaţia Chişinăului şi a Tiraspolului,  începând din 
septembrie 2005, a Uniunii Europene şi SUA în calitate de observatori în procesul de negocieri şi 
extinderea formatului „pentagonal” la formula „5+2”, a deschis perspective promiţătoare în eforturile 
de identificare a unei soluţii adecvate pentru conflict. Însă, din cauza comportamentului obstrucţionist 
al  reprezentanţilor  regimului  de  la  Tiraspol,  după cinci  runde de  negocieri  în  formatul  „5+2”,  în 
februarie  2006  acesta  şi-a  suspendat  şedinţele  formale.  Eforturile  întreprinse  în  scopul  relansării 
procesului de negocieri în formatul “5+2” nu s-au încununat de succes. În cadrul consultărilor moldo-
ruse, care s-au desfăşurat cu o intensitate deosebită în noiembrie 2006 - ianuarie 2007 la Moscova, 
diplomaţii moldoveni nu au reuşit să-i convingă pe partenerii ruşi să accepte un plan calitativ nou de 



soluţionare  a  conflictului  transnistrean.  Potrivit  proiectului  prezentat,  problemele  politice 
(democratizarea  şi  statutul  special  al  Transnistriei),  de  securitate  (demilitarizarea  şi  statutul  de 
neutralitate), economice (privatizarea şi proprietatea rusească) şi sociale (garanţii pentru populaţia din 
Transnistria), urmau să fie negociate „în pachet” în cadrul formatului „5+2”.xi Astfel, spre deosebire 
de proiectele anterioare, potrivit cărora reglementarea conflictului urma să fie înfăptuită treptat, pe 
etape,  începând  cu  problemele  social-economice  şi  terminând  cu  adoptarea  statutului  special  al 
regiunii,  planul  „în  pachet”  presupunea  negocierea  concomitentă  a  tuturor  aspectelor  conflictului 
conform  principiului:  „Nimic  nu  este  convenit  dacă  nu  este  convenit  totul”.  O  atare  abordare 
pragmatică şi temerară, care lua în calcul interesele tuturor părţilor, inclusiv cele ale Federaţiei Ruse, 
dar evita ideea de federalizare şi conceptul „competenţelor comune”,  a fost sprijinită în principiu de 
către  UE,  SUA şi  Ucraina.  Moscova,  însă,  a  manifestat  o  atitudine  mai  degrabă  refractară  decât 
rezervată faţă de planul „în pachet” înaintat de Chişinău, etalându-şi cu diferite prilejuri predilecţiile 
sale pentru „Memorandumul Kozak”. 

Discuţiile care s-au desfăşurat ulterior în diferite configuraţii pe marginea planului „în pachet”, care 
părea să fie cel mai raţional din toate câte au existat până la acel moment, nu au dat rezultate concrete. 
Modalitatea de soluţionare a conflictului în cadrul formatului „5+2” era abordată în mod diametral 
opus:  Chişinăul  insista  consecvent  asupra  elaborării  şi  adoptării  statutului  special  al  regiunii 
transnistrene în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova; Tiraspolul 
pleda cu aceiaşi tărie pentru „normalizarea relaţiilor” dintre Transnistria şi Republica Moldova în baza 
„realităţilor existente”, adică recunoaşterea de fapt a statalităţii Transnistriei.  Drept „argumente” în 
favoarea secesiunii erau invocate existenţa aşa-zisului „popor transnistrean”, care ar avea „dreptul la 
autodeterminare”, existenţa Transnistriei ca „stat de facto”, precum şi rezultatele „referendumului” din 
17 septembrie 2006, potrivit cărora „majoritatea covârşitoare” a populaţiei regiunii s-a pronunţat în 
favoarea „independenţei” Transnistriei şi „aderării ei ulterioare la Federaţia Rusă”.xii În mod diferit era 
conceput şi formatul în care urma să fie identificate soluţiile pertinente: în timp ce Chişinăul opta 
pentru  purtarea  negocierilor  de  rigoare  în  formatul  „5+2”,  de  natură  să  asigure  un  compromis 
rezonabil  şi  un  echilibru  de  interese  între  toţi  actorii  implicaţi,  Tiraspolul  insista  asupra  purtării 
negocierilor ca „parte egală” doar în formatul „1+1” (Chişinău-Tiraspol),  sau în cel „trilateral” (cu 
participarea Moscovei),  formatul „5+2” fiind considerat ca fiind unul „de consultări”. În astfel de 
circumstanţe,  actorii  internaţionali  implicaţi,  OSCE,  UE,  SUA  şi  Ucraina,  au  sprijinit  principiile 
promovate  de  către  autorităţile  moldoveneşti.  În  acelaşi  timp,  Federaţia  Rusă,  în  calitatea  sa  de 
„mediator,  pacificator  şi  garant”,  susţinând generos pe  toate  căile  regimul  transnistrean şi  oferind 
cetăţenie rusă locuitorilor regiunii,  se arăta consecvent dispusă să „susţină orice înţelegere” asupra 
căreia Chişinăul şi Tiraspolul vor conveni ca „părţi egale”.xiii 

Astfel, odată cu înrăutăţirea relaţiilor dintre părţile în conflict şi cu unii dintre partenerii internaţionali 
implicaţi  în  procesul  de  reglementare,  la  care  s-a  mai  adăugat  radicalizarea  poziţiilor,  precum 
înţelegerea şi aşteptările diferite de la activitatea grupurilor de lucru, s-a ajuns în final la îngheţarea 
activităţii acestora. Unele instituţii de pe ambele maluri ale Nistrului au continuat tacit să îndeplinească 
parţial sau integral unele prevederi ale protocoalelor semnate anterior între părţi, iar în unele domenii 
cooperarea dintre părţi a fost suspendată în totalitate.



Relansarea activităţii grupurilor de lucru

În dorinţa de a stimula procesul de reglementare şi de a crea o pârghie suplimentară, ce ar permite 
diminuarea tensiunilor existente între părţile în conflict, în lipsa unui proces consistent de negocieri, 
preşedintele  Voronin lansează în octombrie  2007 o serie de iniţiative privind întărirea încrederii  şi 
securităţii între cele două maluri ale Nistrului.xiv 

Astfel, pentru implementarea în practică a iniţiativelor enunţate de Voronin, la data de 31 octombrie 
2007, a fost adoptată Hotărârea Guvernului cu nr.1178, care prevede crearea următoarelor 8 grupuri de 
lucru  pentru  promovarea  măsurilor  de  întărire  a  încrederii  şi  securităţii  în  contextul  procesului 
soluţionării problemei transnistrene:
- economie şi comerţ; 
- dezvoltarea infrastructurii; 
- asigurarea funcţionării normale a căii ferate; 
- ocrotirea sănătăţii şi probleme sociale;

Informaţie asupra actelor semnate pe parcursul anilor 1992-2005 

Începând cu anul 1992 până în martie anului 2005, în scopul soluţionării diferendului transnistrean, au 
fost semnate în total circa la 150 de acte, dintre care 26 – politice, 61 – economice generale şi 54 – 
sectoriale (ramurale). Cea mai mare parte a actelor au fost semnate în anii 1997-1999 (51 la sută din 
numărul total),  inclusiv 59 la sută din toate actele politice, 57 la sută din cele economice şi 39 la sută 
din cele sectoriale.

În total, printre actele semnate se numără 12 declaraţii comune,  12 acorduri,  4 memorandumuri cu 
suplimente,  2 programe complexe,  50 decizii  protocolare,  60 procese-verbale ale întrevederilor,   1 
comunicat.

Printre actele cu caracter politic se numără 10 declaraţii comune, 5 acorduri, 4 memorandumuri cu 
suplimente, 1 comunicat, 6 procese-verbale, semnate de preşedinţii Republicii Moldova împreună cu 
reprezentanţii autorităţilor de la Tiraspol.

Printre actele cu caracter economic general, enumerăm 3 acorduri în domeniul monetar-creditar, social-
economic, organizatoric-logistic, 1 declaraţie comună privind armonizarea legislaţiei fiscale şi vamale, 2 
programe complexe privind combaterea crimei organizate şi conlucrarea în domeniul culturii, 34 de 
decizii  protocolare vizînd diferite sectoare ale spaţiului  economic unic şi 21 de procese-verbale ale 
întrevederilor avute.

Printre actele de caracter sectorial se numără 4 acorduri privind serviciile în domeniul aviaţiei, poştei, 
defalcările în lei moldoveneşţi, difuzarea programelor TV, 1 declaraţie comună privind circulaţia liberă 
a  transportului  auto,  10  decizii  protocolare  în  domeniul  vamal,  bugetar-fiscal,  monetar-creditar, 
comunicaţii, transport şi al gospodăriei rutiere, 39 de procese-verbale ale întrevederilor.

Se poate constata, că părţile în perioada post-conflict au semnat o multitudine de acorduri şi procese 
verbale, care însă în majoritatea lor sunt din cele ce constată consumarea unui anumit eveniment, iar în 
partea ce ţine de implementarea practică a unora ce ar avea continuitate practică, se observă că ambele 
părţi  preiau  din  documente  doar  punctele  convenabile  lor  sau nu le  execută pe  motiv  că  nu mai 
corespund realităţilor.



- educaţie şi ştiinţă;
- demilitarizare şi întărirea securităţii; 
- ajutoare umanitare;
- agricultură. 

Elaborarea de către grupurile de lucru create în acest scop la Chişinău şi Tiraspol şi implementarea în 
comun a  unor  proiecte  concrete  în  sfera  social-economică,  umanitară  şi  de  securitate,  inclusiv  cu 
concursul partenerilor internaţionali, avea menirea de a contribui efectiv la sprijinirea populaţiei şi, în 
acelaşi  timp,  la  crearea  unor  condiţii  propice  pentru  desfăşurarea  negocierilor  de  rigoare  privind 
reglementarea  politică  a  conflictului.  Printre  acestea  se  înscria,  în  particular,  oferirea  unor  garanţii 
sociale populaţiei, asigurarea gratuită a cetăţenilor cu acte de identitate şi acordarea întreprinderilor din 
regiune a preferinţelor comerciale autonome oferite Republicii Moldova de către UE în martie 2007.xv 

Contând  pe  un  tratament  reciproc,  Chişinăul  a  insistat  în  permanenţă  asupra  ridicării  tuturor 
obstacolelor din calea circulaţiei libere a persoanelor şi bunurilor între cele două maluri ale Nistrului, 
aşa după cum era prevăzut în acordul moldo-rus din 1992, solicitând îndeosebi lichidarea punctelor de 
control  instalate  în mod arbitrar  în Zona de Securitate  şi  abolirea  „taxelor de înregistrare” pentru 
persoane şi a „taxelor vamale” de 100% pentru bunurile de pe malul drept. Iniţial, liderii de la Tiraspol 
au considerat iniţiativele în cauză drept o „acţiune de PR”, ulterior însă s-au arătat mai interesaţi de 
promovarea unor astfel  de măsuri  în sfera  social-economică.  În acelaşi  timp, aceştia  au respins cu 
desăvârşire  propunerile  privind  demilitarizarea  celor  două  maluri  ale  Nistrului.  Drept  alternativă, 
Tiraspolul promova cu tenacitate proiectele sale de „acorduri” cu privire la relaţiile de „prietenie şi 
cooperare”, „sistemul de garanţii”, „nerecurgerea la forţă” etc., concepute în esenţă, ca tratate între doi 
subiecţi de drept internaţional egali.xvi Astfel, viziunile Chişinăului şi a Tiraspolului privind măsurile de 
întărire a încrederii şi securităţii erau diferite. În timp ce autorităţile moldoveneşti concepeau măsurile 
respective  într-o  legătură  indisolubilă  cu  procesul  de  negocieri  privind  reglementarea  politică  a 
conflictului,  administraţia  de  la  Tiraspol  le  trata  ca  pe  un  instrument  în  politica  de  consolidare  a 
statalităţii transnistrene. 

Pe parcursul anilor 2007-2009, s-au desfăşurat 13 şedinţe ale grupurilor de lucru respective, cu excepţia 
grupurilor de lucru pentru ajutoare umanitare şi educaţie. Cu toate acestea, şedinţele grupurilor de lucru 
au  purtat  un  caracter  de  informare  prin  efectuarea  unui  schimb de  informaţii  între  reprezentanţii 
autorităţilor centrale de la Chişinău şi administraţia de la Tiraspol asupra situaţiei existente în diverse 
domenii social-economice de pe ambele maluri ale Nistrului. Reprezentanţii administraţiei transnistrene 
insistau  asupra  formalizării  activităţii  grupurilor  de  lucru,  solicitând  elaborarea  unor  regulamente 
privind  activitatea  acestor  grupuri,  recunoaşterea  înţelegerilor  convenite  anterior  etc.  Din  aceste 
considerente,  activitatea  grupurilor  de  lucru  în  această  perioadă  nu  s-a  soldat  cu  careva  succese 
marcante.  În  contextul  campaniilor  electorale  din  Republica  Moldova  din  anul  2009,  activitatea 
grupurilor de lucru a fost suspendată până în februarie 2010. 

Odată  cu  schimbarea  guvernării  la  Chişinău,  în  stânga  Nistrului  exista  o  temere  cu  privire  la 
schimbarea cardinală în abordări şi radicalizarea poziţiilor Chişinăului în procesul de negocieri, inclusiv 
în promovarea măsurilor de consolidare a încrederii. Însă aceste aşteptări pesimiste nu s-au adeverit şi 
chiar  de  la  începutul  activităţilor  sale,  noile  autorităţi  reprezentând  „Alianţa  pentru  Integrare 
Europeană” au dat dovadă de pragmatism, deschidere, consecvenţă şi perseverenţă în promovarea de 
mai departe a procesului de negocieri, apărarea intereselor naţionale ale ţării şi sprijinirea populaţiei din 
regiunea transnistreană. 

După finalizarea procesului de constituire a structurilor de stat pe malul drept, în cadrul reuniunii 
informale  din  formatul  „5+2”  de  la  Viena  din  6  noiembrie  2009,   precum  şi  a  întâlnirilor 



reprezentanţilor politici în reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolului din 27 
noiembrie 2009 şi 26 ianuarie 2010, s-a convenit, ca la data de 8 februarie 2010, în sediul Misiunii 
OSCE la Tiraspol,  să fie relansată activitatea grupurilor de lucru pentru promovarea măsurilor de 
întărire a încrederii şi securităţii între cele două maluri ale Nistrului în prezenţa reprezentanţilor politici 
ai părţilor. 

Până în prezent s-au desfăşurat 12 şedinţe ale grupurilor de lucru, grupul de lucru pentru ajutoare 
umanitare convocându-se de 4 ori; grupurile de lucru pentru dezvoltarea infrastructurii şi funcţionarea 
căii ferate, sănătăţii, şi ecologiei convocându-se de câte 2 ori, celelalte grupuri convocându-se o singură 
dată. 

Astfel, toate grupurile de lucru şi-au reluat activitatea, cu excepţia grupului de lucru pentru educaţie şi 
ştiinţă. Autorităţile moldoveneşti au solicitat în repetate rânduri crearea grupului de lucru respectiv la 
Tiraspol, însă până în prezent administraţia transnistreană nu a oferit un răspuns clar la demersurile 
Chişinăului. 

În linii  generale, şedinţele grupurilor de lucru poartă totuşi un caracter de informare şi schimb de 
opinii asupra diverselor probleme existente şi asumarea unor angajamente lejere de a contribui prin 
eforturi  comune  la  soluţionarea  problemelor  în  cauză.  După  cum  şi  s-a  anticipat,  cele  mai 
semnificative progrese sunt atinse în cadrul grupului pentru sănătate şi cel pentru ajutoare umanitare. 

Rezultatele şedinţelor grupurilor de lucru
 

Grupul de lucru pentru economie şi comerţ s-a convocat o singură dată, la data de 11 martie 2010, în 
sediul Misiunii OSCE în mun.Bender; şedinţa planificată pentru aprilie nu s-a desfăşurat din motive 
nestabilite. Printre rezultatele cele mai semnificative ale şedinţei respective se remarcă anularea taxei 
vamale de 100%, instituită de regimul de la Tiraspol în anul 2006, pentru produsele agro-alimentare, 
cele farmaceutice şi pentru unele materiale de construcţii. De asemenea, în cadrul şedinţei respective s-
a propus instituirea unui grup separat privind administrarea vamală. 

În  cadrul  grupurilor  de  lucru  pentru  dezvoltarea  infrastructurii  şi  pentru  asigurarea  funcţionării 
normale a căii ferate s-au organizat şi desfăşurat două şedinţe de lucru, ultima la data de 14 aprilie 
2010, în sediul Misiunii OSCE la Chişinău. Astfel, în cadrul acestei şedinţe participanţii au convenit, că 
partea  moldovenească  va  interveni  pe  lângă  instituţiile  de  profil  ale  altor  state  cu  solicitarea  de 
prelungire a  termenului  de valabilitate  şi  eliberare a  documentelor de autorizare pentru deservirea 
rutelor regulate, efectuate de către transportatorii transnistreni, doar în condiţiile coordonării cu partea 
transnistreană.  

De asemenea, în condiţiile în care punctul de pornire sau de sosire a rutei regulate se află pe teritoriul 
Transnistriei  sau  Republicii  Moldova,  deschiderea  noilor  rute  auto  de  pasageri,  cu  modificarea 
itinerariului de transportare a pasagerilor pe rute regulate, se efectuează doar în condiţiile coordonării 
ambelor părţi. 

În ceea ce priveşte reluarea traficului feroviar pe segmentul transnistrean, propunerile părţilor sunt 
diametral  opuse.  În  timp  ce  partea  moldovenească  propunea  crearea  unei  filiale  a  Căii  Ferate 
Moldoveneşti în regiunea transnistreană, reprezentanţii Tiraspolului insistau asupra reluării circulaţiei 
trenului „Chişinău-Odesa” ca prim pas în soluţionarea problemelor existente la acest capitol. Totuşi, 
circulaţia trenului Chişinău-Odesa a fost reluată la data de 1 octombrie 2010.  



Grupul de lucru pentru sănătate s-a convocat în două şedinţe, la data de 11 februarie şi 17 mai 2010, 
însă remarcabil este semnarea la data de 6 mai 2010 a unui acord de cooperare dintre instituţiile de 
profil  în  domeniul  sănătăţii  din  Republica  Moldova  şi  Transnistria  pentru  pregătirea  personalului 
medical a Centrului mamei şi copilului din or.Tiraspol de către Asociaţia Perinatală din Chişinău, cu 
asistenţa Programului Naţiunilor Unite în Moldova. În contextul activităţii grupului în cauză, la data de 
14  mai  2010,  la  Tiraspol  a  fost  semnat  Memorandumul  privind  dotarea  Centrului  perintal  din 
or.Tiraspol cu echipament medical performant şi pregătirea personalului medical al instituţiei de către 
Asociaţia Perinatală din Moldova. 

În cadrul şedinţei din 12 februarie a grupului de lucru pentru colaborarea organelor pentru combaterea 
crimei organizate, părţile au examinat o serie de subiecte ce ţin de asigurarea ordinii publice pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova. În cadrul şedinţei în cauză, s-a convenit asupra efectuării sistematice a 
schimbului de informaţii cu privire la infracţiunile comise pe ambele maluri ale Nistrului şi expedierea 
reciprocă a sintezei zilnice cu privire la  situaţia infracţională,  prin intermediul Unităţii  de Gardă a 
instituţiilor de resort.

Pe parcursul anului 2010, Biroul Naţional Central „Interpol”, la solicitarea instituţiilor responsabile de 
asigurarea ordinii publice din regiunea transnistreană, a verificat 37 unităţi de transport, dintre care 9 
unităţi au fost stabilite ca fiind furate din ţările membre ale OIPC Interpol. Din păcate, grupul în cauză 
s-a  convocat  doar  o  singură  dată,  partea  transnistreană  invocând diverse  motive  pentru  a  refuza 
organizarea unei şedinţe ulterioare. 

Grupul de lucru pentru ajutoare umanitare s-a convocat în 4 şedinţe de lucru, ultima fiind la data de 6 
septembrie  2010,  în  sediul  Misiunii  OSCE la  Chişinău.  În  cadrul  acestei  şedinţe,  participanţii  au 
examinat cadrul normativ-juridic în vigoare pe ambele maluri ale Nistrului, implementarea proiectelor 
FISM în regiunea transnistreană, problema traficului de persoane, aspecte vizând asigurarea socială etc. 
În cadrul acestei şedinţe s-a convenit, că partea transnistreană va prezenta către următoarea şedinţă 
baza normativ-juridică în domeniul asistenţei umanitare şi abordarea problemelor sociale cu care se 
confruntă populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Grupul de lucru în cauză a obţinut un rezultat remarcabil prin coordonarea procesului de recepţionare 
şi distribuire a unui lot de ajutoare umanitare oferit Republicii Moldova, inclusiv regiunii transnistrene, 
de către organizaţia de caritate din Marea Britanie „Communication Workers Union Humanitarian Aid 
Society”.  Astfel,  5  camioane  au  fost  distribuite  în  regiunea  transnistreană:  3  camioane  pentru 
organizaţia non-guvernamentală „Hope and Mercy Charity” şi două camioane pentru spitalul psiho-
neurologic de la Tiraspol. 

În cadrul grupului de lucru pentru ecologie s-au desfăşurat două şedinţe, ultima la data de 23 aprilie 
2010 în sediul Misiunii OSCE la Chişinău. Participanţii au convenit să formuleze propuneri privind 
elaborarea unui Plan de acţiuni comune în domeniul protecţiei mediului ambiant şi dezvoltării durabile 
a resurselor naturale; să elaboreze un proiect de adresare către partea ucraineană cu privire la situaţiile 
legate de reglementarea revărsării apelor de către CTE Novodnestrovsk. De asemenea, s-a convenit 
invitarea specialiştilor în domeniul agriculturii din regiunea transnistreană în cadrul activităţii grupului 
respectiv. 

Reprofilarea şi perspectivele activităţii grupurilor de lucru 
  



Rezultatele şedinţelor desfăşurate au evidenţiat necesitatea optimizării activităţii  grupurilor de lucru 
prin efectuarea unor modificări în ceea ce priveşte componenţa grupurilor în cauză. Astfel, autorităţile 
moldoveneşti au propus părţii transnistrene o nouă concepţie de optimizare a activităţii grupurilor de 
lucru respective. Conceptul în cauză prevede reprofilarea grupurilor de lucru după cum urmează: 

1. Grupul de lucru pentru economie şi comerţ, în cadrul căruia să fie abordată şi problema proprietăţii 
agenţilor economici moldoveni aflată în regiunea transnistreană; 

2. Grupul de lucru pentru administrarea vamală; 
3. Grupul de lucru pentru infrastructură şi transport; 
4. Grupul de lucru pentru sănătate; 
5. Grupul de lucru pentru educaţie şi ştiinţă; 
6. Grupul de lucru pentru demilitarizare şi întărirea securităţii; 
7. Grupul de lucru pentru ajutoare umanitare şi probleme sociale; 
8. Grupul de lucru pentru ecologie; 
9. Grupul de lucru pentru agricultură; 
10. Grupul de lucru pentru comunicaţii şi telefonie; 
11. Grupul de lucru privind starea civilă. 

Propunerea de optimizare a activităţii grupurilor de lucru în cauză prevede, în particular, separarea 
grupurilor  de  lucru  pentru  agricultură  şi  ecologie,  crearea  unui  singur  grup  de  lucru  pentru 
infrastructură şi transport, crearea a două grupuri noi, precum administraţia vamală şi starea civilă. 
Până în prezent, administraţia de la Tiraspol nu a oferit un răspuns la propunerea în cauză.  

În scopul sporirii eficienţei activităţii grupurilor de lucru, este judicioasă reprofilarea acestora şi crearea 
grupurilor de lucru pentru administrarea vamală şi starea civilă. 

Un obiectiv primordial este lansarea activităţii grupului de lucru pentru educaţie şi ştiinţă. În cadrul 
grupului respectiv, părţile ar putea examina un şir de probleme în domeniul educaţiei, precum: situaţia 
şcolilor moldoveneşti cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană; acreditarea instituţiilor de 
învăţământ superior din regiunea transnistreană; includerea instituţiilor  de învăţământ din regiunea 
transnistreană în proiectele educaţionale ale Uniunii Europene, precum TEMPUS, Erasmus Mundus, 
e-Twining etc. 
  
Este necesar, de asemenea, de reluat activitatea grupului de lucru pentru economie, care s-a convocat 
doar o singură dată pe parcursul anului 2010. Implementarea proiectelor social-economice cu sprijinul 
financiar al comunităţii donatoare internaţionale pune în evidenţă existenţa unor probleme serioase în 
domeniul  financiar-bancar.  Astfel,  se  impune  necesitatea  examinării  problemelor  financiar-bancare 
existente  între  cele  două  maluri  ale  Nistrului  şi  identificarea  unor  soluţii  practice  întru  depăşirea 
acestora. 

În acest  sens,  în cadrul  grupului  de lucru pentru economie ar  putea fi  abordate aspectele privind 
negocierea Acordului de liber schimb aprofundat şi comprehensiv cu UE şi implicaţiile acestuia pentru 
agenţii economici din regiunea transnistreană; anularea taxei de 100% la toate mărfurile moldoveneşti 
introduse în regiunea transnistreană; soluţionarea problemelor privind recunoaşterea drepturilor de 
proprietate în Transnistria a agenţilor economici de pe malul drept; efectuarea expertizei acordurilor 
semnate anterior.
  
O situaţie similară se atestă şi în activitatea grupului de lucru pentru infrastructură şi transport, care s-a 
convocat în şedinţă doar de două ori pe parcursul anului 2010. Autorităţile moldoveneşti au solicitat 



organizarea  unor  şedinţe  suplimentare  pentru  examinarea  problemelor  existente  în  domeniul 
transportului, însă partea transnistreană nu a dat curs invitaţiilor parvenite. 

În scopul conlucrării grupurilor de lucru de pe ambele maluri ale Nistrului şi identificării problemelor 
de  interes  comun,  în  perioada  5-6  noiembrie  2010,  în  or.  Odessa,  Ucraina,  în  baza  Proiectului 
„Dialoguri  transnistrene”,  cu  suportul  Ambasadei  Marii  Britanii,  Ambasadei  Suediei  în  RM  şi 
Ambasadei Finlandei în Bucureşti, precum şi în parteneriat cu Asociaţia pentru Politică Externă din 
Moldova  şi  Asociaţia  Analiştilor  Independenţi  din  Transnistria,  a  fost  organizat  un  seminar,  cu 
implicarea  reprezentanţilor  autorităţilor  din  sfera  economică  şi  business  de  pe  ambele  maluri  ale 
Nistrului. Evenimentul respectiv s-a axat pe un spectru larg de probleme de interes comun, inclusiv 
experienţa comerţului din Uniunea Europeană, oportunităţile şi provocările elucidate de către Acordul 
de  Liber  Schimb  Aprofundat  şi  Comprehensiv  dintre  Republica  Moldova  şi  Uniunea  Europeană 
(DCFTA), precum şi pe negocierile ce vor fi lansate în curînd. 

În  cadrul  discuţiilor  membrilor  grupurilor  de  lucru  cu  experţii  europeni  pe  marginea  problemelor 
abordate, au fost convenite următoarele: 
- DCFTA prezintă atât  provocările,  cît  şi  oportunitatea businessului  de pe ambele maluri  ale 

râului Nistru şi, din aceste considerente, este în interesul ambelor părţi să conlucreze la acest 
capitol; 

- este necesar să fie pus în aplicare un mecanism, astfel încât interesele de afaceri din Transnistria 
să fie luate în consideraţie în timpul negocierilor cu UE;

- grupurile de lucru pentru întărirea încrederii pe problemele economice ar putea servi în calitate 
de  astfel  de  mecanism.  Acesta  ar  putea  de  asemenea  facilita  cooperarea  dintre  autorităţile 
economice asupra elementelor-cheie ale DCFTA, inclusiv:  reglementările vamale,  statisticile, 
comerţul cu bunuri, regulile de provenienţă, facilitarea comerţului, reglementarea şi standardele 
tehnice,  standardele  sanitare  şi  fitosanitare,  comerţul  serviciilor,  politica  concurenţială, 
proprietatea intelectuală, protecţia investiţională, achiziţiile publice;

- grupurile de lucru pe probleme economice ar putea începe identificarea sectoarelor de interes 
strategic,  unde întreprinderile  de  pe  ambele  maluri  ale  râului  Nistru ar  putea  beneficia  din 
perioadele specifice tranziţiei, astfel încât să se pregătească în concurenţa cu importurile din 
Uniunea Europeană;

- DCFTA ar trebui să fie abordat în contextul dezvoltării generale a economiei de pe ambele 
maluri. În scopul racordării instituţiilor şi întreprinderilor la standardele UE, vor fi solicitate 
asistenţa şi pregătirea tehnică;

- negocierile DCFTA oferă o oportunitate eficientă pentru a fi revizuite preocupările comerciale 
dintre malul drept şi cel stâng, precum şi pentru promovarea unui comerţ mai liber între ambele 
maluri, precum şi cu UE.

În cadrul grupului de lucru pentru probleme sociale, este necesar de menţionat activitatea „Centrului 
de asistenţă şi reintegrare socială a victimelor traficului de fiinţe umane” din or.Căuşeni şi Asociaţia 
Psihologilor „Tighina”, care susţine integrarea social-economică a victimelor traficului de fiinţe umane 
din regiunea transnistreană. În anul 2011, proiectul în cauză va fi cofinanţat din bugetul de stat, fiind 
alocate în acest scop 374,9 mii lei. 

Pentru  şedinţele  ulterioare  ale  grupului  în  cauză,  la  apelul  ONG-lui  Centrul  pentru  susţinerea  şi 
dezvoltarea  iniţiativelor  civice  „Rezonanţa” către  Departamentul  Afaceri  Economice  şi  Sociale  ale 
ONU privind particularităţile legislaţiei în vigoare în domeniul violenţei în familie la nivel local în ţara 
noastră în concordanţă cu standardele ONU şi cele europene, se propune examinarea impactului şi 
aportului administraţiei transnistrene la elaborarea răspunsului Guvernului Republicii Moldova. 



În ceea ce priveşte activitatea grupului de lucru pentru sănătate, se propune de examinat următoarele 
subiecte pentru şedinţele ulterioare: proiectul moldo-elveţian „Regionalizarea serviciilor pediatrice de 
urgenţă  şi  terapie  intensivă  din  Republica  Moldova”;  reforma  asistenţei  medicale  primare; 
implementarea asigurărilor de asistenţă medicală în regiunea transnistreană; pregătirea universitară şi 
postuniversitară a cadrelor medicale.  

O recentă tentativă de cooperare a grupurilor de lucru poate fi menţionată organizarea în perioada 9-10 
noiembrie 2010, a unei Conferinţe de totalizare în domeniul măsurilor de consolidare a încrederii în 
contextul  procesului  de reglementare a  conflictului  transnistrean,  organizată  de Misiunea OSCE în 
Moldova în incinta Centrului European de Studii de Securitate „George C. Marshall” din Garmisch-
Partenkirchen,  Germania.  La  conferinţa  în  cauză  au  participat  reprezentanţii  politici  din  partea 
Republicii  Moldova  şi  Transnistriei,  conducătorii  grupurilor  de  lucru  în  domeniul  măsurilor  de 
consolidare a încrederii, precum şi membrii Comisiei Unificate de Control. De asemenea, la conferinţă 
au participat şi reprezentanţii politici ai mediatorilor şi observatorilor în procesul de reglementare a 
conflictului  transnistrean.  Forumul  respectiv  a  fost  prezidat  de  către  Reprezentantul  Special  al 
Preşedintelui  în  Exerciţiu  al  OSCE în  domeniul  conflictelor  prelungite,  Bolat  Nurgaliev  şi  Philip 
Remler, Şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova. 

Participanţii au fost divizaţi în trei grupuri de lucru: 

- GL nr.1 -  afaceri interne, ordine publică, Comisia Unificată de Control, probleme militare şi 
Zona de Securitate;

- GL nr.2 – economie şi comerţ, căi ferate, transport rutier şi infrastructură, telecomunicaţii;
- GL  nr.3  –  ajutoare  umanitare,  medicina  şi  sfera  socială,  educaţie  şi  ştiinţă,  agricultură  şi 

ecologie; 
   
În cadrul şedinţelor grupurilor de lucru au fost revizuite acţiunile realizate pe parcursul anului 2010 
întru soluţionarea problemelor concrete şi planificarea unor mecanisme de soluţionare a problemelor 
existente pentru anul următor. Reprezentanţii grupurilor de lucru au avut posibilitatea să se întîlnească 
cu mediatorii şi observatorii în reglementarea conflictului transnistrean din formatul „5+2”, să discute 
despre interesul comunităţii internaţionale faţă de procesul de consolidare a încrederii dintre cele două 
maluri, fiind convenite următoarele:

Ordine publică şi Zona de securitate

Acest  grup  de  lucru  practic  nu  a  ajuns  la  nici  o  înţelegere  în  pofida  prezenţei  reprezentanţilor 
formatului de negocieri,  iar tuturor celor ce au fost, în urma discuţiilor şi dezbaterilor aprinse, le-a 
devenit clar, că acest domeniu este unul sensibil pentru părţi şi că partea transnistreană se opune cu 
înverşunare la orice deschidere pe domeniul de securitate şi la orice transparenţă sau consolidare a 
încrederii  în  Zona  de  Securitate  (de  către  partea  transnistreană  s-a  refuzat  categoric  schimbul  de 
informaţii militare dintre părţi, vizitele reciproce a comandanţilor unităţilor de pacificare în regiune, 
inspectarea  unităţilor  militare  ale  părţilor,  reducerea  numărului  de  posturi  de  control  în  Zona  de 
Securitate  ş.a.,  afirmându-se  că  se  va  ajunge  la  escaladarea  situaţiei  în  regiune  dacă  partea 
moldovenească va continua sa abordeze aceste subiecte). Nu s-a reuşit nici măcar lansarea oficială a 
activităţii grupului de lucru în domeniul situaţiilor excepţionale, asupra cărui fapt se convenise anterior 
la un seminar tematic pe situaţii excepţionale cu participarea părţilor ce a fost organizat de Misiunea 
OSCE în Moldova în toamna anului 2010 şi asupra necesităţii cooperării în acest domeniu convenind 
ambele părţi. 



Unicele  subiecte  ce  erau  abordate  de  partea  transnistreană  au  fost  retragerea  necondiţionată  a 
Comisariatului  de  poliţie  din  oraşul  Bender  şi  a  celor  două  instituţii  penitenciare  din  Bender, 
subordonate autorităţilor de la Chişinău, ceea ce nu a fost posibil în nici un mod să fie acceptat de 
participanţii de pe malul drept. 

Economie, Transport, Comunicaţii

- Părţile  recunosc  importanţa  discuţiilor  bilaterale  în  domeniul  economic  şi,  prin  urmare,  au 
convenit  să  reînceapă  cât  mai  curând  posibil,  reuniunile  grupului  de  lucru  pe  economie,  de 
preferinţă  deja  în  perioada  noiembrie-decembrie  2010. La fel,  părţile  au  subliniat  importanţa 
asigurării  periodicităţii  acestor  reuniuni,  de  exemplu,  o  dată  în  lună,  precum şi  reprezentarea 
necesară a experţilor în cadrul grupurilor de lucru.

- Având în  vedere  numărul  important  de  probleme în domeniul  vamal,  părţile  au  convenit  să 
continue discuţiile în cadrul grupului de lucru pe probleme economice şi, ca urmare a rezultatelor 
acestor discuţii, se va lua decizia de instituire a unui grup de lucru separat pe probleme vamale.

- Părţile  au  recunoscut  impactul  deosebit  al  Acordului  de  Liber  Schimb  Aprofundat  şi 
Comprehensiv  dintre  Republica  Moldova  şi  Uniunea  Europeană  (DCFTA)  asupra  ambelor 
maluri. Prin urmare, părţile au convenit să facă schimb de opinii în mod regulat la acest subiect în 
cadrul grupului de lucru pe probleme economice.

- În scopul beneficierii pe deplin de prevederile DCFTA, e necesar ca barierele interne în calea 
comerţului între ambele maluri să fie ridicate. Părţile au convenit să continue discuţiile în acest 
sens la următoarele întruniri ale Grupului de lucru pe economie.

- A  fost  elucidată  importanţa  accesului  egal  la  creditele  şi  proiectele  organizaţiilor  financiare 
internaţionale, aşa ca FMI, BERD etc.

- Părţile au luat act de progresele importante la nivel tehnic în sfera căilor ferate. Cu toate acestea, 
în scopul  reluării  pe deplin a transportului feroviar prin Transnistria, este necesară o decizie 
politică. Prin urmare, părţile au convenit să recomande reprezentanţilor politici pentru a reveni 
cât mai curând posibil la această problemă.

- Părţile au făcut schimb de opinii  pe marginea subiectelor în proces de desfăşurare,  legate de 
transportul auto şi au convenit să continue discuţiile în cadrul următoarelor reuniuni ale grupului 
de  lucru  privind  transportul.  Pentru  a  asigura  continuitatea,  e  necesar  să  fie  stabilită  o 
periodicitate a reuniunilor Grupului de lucru pe probleme de transport.

- Părţile au sprijinit dezvoltarea transportului fluvial pe râul Nistru şi au convenit să se deplaseze pe 
discuţii  substanţiale la acest subiect  în cadrul următoarelor reuniuni ale Grupului de lucru pe 
economie.

- A fost identificată lipsa unui format pertinent pentru schimbul de opinii cu privire la problemele 
ce ţin de telecomunicaţii. De asemenea, părţile au convenit să facă recomandări reprezentanţilor 
politici în scopul determinării unui format adecvat de discuţii în sfera comunicaţiilor, prin crearea 
unui Grup de lucru separat sau să includă această problemă în Planul de activitate al unui grup de 
lucru deja existent. 

Ajutoare umanitare, medicina, educaţie şi ştiinţă, agricultură şi ecologie

Reprezentanţii  tuturor  celor  trei  grupuri  de  lucru  existente  s-au  întrunit  în  decursul  anului  2010 
(frecvenţa variind de la grup la grup) şi au subliniat faptul, că anul ar putea fi caracterizat mai degrabă 
ca un dialog deschis decât unul cu realizări concrete. 

Reprezentanţii grupului de lucru privind asistenţa socială şi ajutor umanitar au avut o serie de şedinţe în 
cadrul cărora au fost discutate probleme ce ţin de pensii şi asistenţă socială, şi s-a constatat, că în linii 
generale,  în  prezent  există  mai  puţine  probleme  decât  au  existat  anterior.  De  asemenea,  au  fost 



evidenţiate şi aspecte problematice specifice, iar la reuniunea grupului de lucru din luna septembrie a 
fost abordat subiectul cu privire la transportarea asistenţei umanitare internaţionale din Chişinău spre 
Transnistria. 
În ceea ce priveşte activitatea grupului de lucru pentru sănătate, pe parcursul anului 2010 au continuat 
să  fie  puse  în  aplicare  trei  protocoale  ale  părţilor  (TB,  SIDA şi  vaccinare)  şi,  de  asemenea,  s-au 
implementat  în  practică  proiecte  de  îngrijire  a  sănătăţii  finanţate  de  donatorii  internaţionali  (spital 
pentru copiii nou-născuţi) etc.

În pofida angajamentelor asumate de partea transnistreană, pe parcursul anului 2010 nu  s-a reuşit 
relansarea activităţii grupului de lucru pentru educaţie şi ştiinţă şi nu a fost posibilă nici organizarea 
unor întâlniri a persoanelor responsabile de acest domeniu de pe ambele maluri.

Concluzii 

Iniţiativele  privind  întărirea  încrederii  şi  securităţii  între  cele  două  maluri  ale  Nistrului  au  un  rol 
important în deschiderea regiunii transnistrene pentru sprijinirea populaţiei şi implementarea politicilor 
naţionale promovate pe malul drept al Nistrului. De asemenea, acestea oferă posibilitatea partenerilor 
internaţionali să se implice mai activ în  procesul de reglementare, în alte domenii şi sectoare decât 
reglementarea politică propriu-zisă. 

Putem constata şi diferenţa radicală în viziunile şi abordările părţilor asupra acestor iniţiative şi proiecte 
privind consolidarea încrederii şi sprijinirea populaţiei. 

În  cazul  părţii  transnistrene,  acestea  sunt  privite  ca  un  instrument  suplimentar  de  suport  pentru 
consolidarea instituţiilor transnistrene, statalităţii şi mişcării spre recunoaştere internaţională, în acest 
scop fiind acceptat orice fel de ajutor direct de la actorii internaţionali evitând Moldova. Aceste măsuri 
de consolidare a încrederii sunt considerate de către partea transnistreană doar ca o obligaţie a tuturor 
de a da, ceda, transmite ceva unilateral părţii transnistrene şi se refuză cu vehemenţă să facă paşi înainte 
pe subiecte care le consideră politice sau ar putea contribui la apropierea dintre maluri. 

Un exemplu convingător în acest sens îl constituie cel al şcolilor cu predare în grafie latină dislocate în 
regiunea transnistreană şi subordonate Chişinăului, acest subiect este abordat la fiecare întrevedere din 
formatul „5+2” şi „1+1” însă, în pofida promisiunilor permanente ale Tiraspolului, pe durata a mai 
mult de un an nu se reuşeşte măcar relansarea activităţii grupului de lucru pentru educaţie şi ştiinţă.  Alt 
domeniu blocat  de partea transnistreană e cel  de securitate  şi  de demilitarizare,  care de asemenea, 
deranjează mult partea transnistreană, care preferă să-şi consolideze potenţialul militar şi de securitate, 
inclusiv în Zona de Securitate şi, în acelaşi timp, să evite orice posibilitate de monitorizare, control sau 
reducere a acestuia. 

În cazul Chişinăului, măsurile privind consolidarea încrederii şi sprijinirea populaţiei sunt concepute ca 
un instrument suplimentar ce poate contribui la o ameliorare a situaţiei şi a îmbunătăţirii condiţiilor de 
trai pentru populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului şi poate contribui la crearea unei atmosfere de 
încredere  şi  a  condiţiilor  propice  pentru  relansarea  procesului  de  negocieri  vizând  reglementarea 
transnistreană.  De  asemenea,  aceste  măsuri,  sunt  văzute  pe  malul  drept  ca  un  instrument  ce  dă 
posibilitate să sprijinim populaţia şi cetăţenii domiciliaţi în raioanele de est ale ţării, ca un proces care va 
contribui la restabilirea spaţiilor unice prin extinderea programelor naţionale asupra întregului spaţiu al 
Republicii Moldova şi vor duce în final la reintegrarea domeniilor vizate. 



În  pofida  dificultăţilor  întâmpinate,  măsurile  de  consolidare  a  încrederii  şi  sprijinirii  populaţiei 
reprezintă un mecanism suplimentar de activitate şi implicare în aspectele ce ţin de domeniul social şi 
economic,  ce  poate  contribui  la  consolidarea  încrederii,  apropierea  populaţiei  prin  soluţionarea 
problemelor  cotidiene  cu  care  ei  se  confruntă,  depăşirea  animozităţilor  existente  între  părţile  în 
negocieri  şi  crează  o  atmosferă  prielnică  pentru  identificarea  unei  soluţii  viabile  a  conflictului 
transnistrean.
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