
 



În direcția procesului de reglementare a conflictului transnistrean, luna noiembrie 2019 
poate fi caracterizată prin menținerea contactului cu partenerii internaționali și continuarea 
dialogului între părți –  în cadrul grupurilor de lucru (experți) și la nivelul Comisiei Unificate de 
Control. În Germania a fost organizată cea de-a 8-a conferinţă bavareză cu genericul „Măsurile 
de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”. Drept 
urmare, pe parcursul lunii părțile au avut mai multe întruniri cu Șeful și reprezentanții Misiunii 
OSCE în Republica Moldova. Odată cu modificările administrative de la Chișinău, Viceprim-
ministru pentru Reintegrare a fost numit Alexandru Flenchea. Pe parcursul lunii, Biroul politici 
de reintegrare a avut mai multe întâlniri cu Șeful Misiunii OSCE în R. Moldova, cu Delegația 
UE în R. Moldova și o întrunire de lucru cu Reprezentantul Special al Ucrainei în procesul de 
reglementare a problemei transnistrene. Partea transnistreană a avut întruniri cu Șeful Misiunii 
OSCE în R. Moldova și reprezentanți ai ONU și a făcut o vizită de lucru în Federația Rusă. La 
începutul lunii, președintele Republicii Moldova Igor Dodon, a avut o întrevedere neoficială cu 
liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy.  

La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință a grupurilor de lucru pentru 
actele de stare civilă și documentare a populației și o ședință a grupurilor de lucru (experți) 
pentru economie. În cadrul Comisiei Unificate de Control au avut loc trei întruniri. Reuniuni în 
formatul „1+1” a reprezentanţilor politici în procesul de negociere și în formatul „5+2” nu au 
avut loc. 
 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 
perioada lunii noiembrie 2019 arată astfel: 

 
01.11.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova, a avut o întrevedere cu 

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova Dereck J. Hogan. În cadrul 
întrevederii a fost discutată evoluția dialogului între Chișinău și Tiraspol.1 

01.11.2019 – La Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru actele de 
stare civilă și documentare a populației. În cadrul ședinței au participat reprezentanții din cadrul 
formatului de negocieri „5+2”.2, 3 

01.11.2019 – La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru economie. În 
cadrul reuniunii a fost discutat proiectul unui mecanism privind potențialele măsuri ce pot fi 
întreprinse pentru eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului și protecția drepturilor 
consumatorilor.4, 5 

04.11.2019 – Președintele R. Moldova I. Dodon, a avut o întrevedere neoficială cu liderul 
de la Tiraspol, V. Krasnoselskiy.6 

04-05.11.2019 – În Germania a fost organizată cea de-a 8-a conferinţă bavareză cu 
genericul „Măsurile de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului 
transnistrean”. La lucrările Conferinţei au participat reprezentanţii politici în procesul de 
negocieri pentru reglementarea transnistreană, reprezentanţii mediatorilor şi observatorilor din 
                                                        
1 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare Vasilii Șova cu Ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii în Republica Moldova Dereck J. Hogan, 01.11.2019, https://gov.md/ro/content/intrevederea-
viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-vasilii-sova-cu-ambasadorul-statelor-2 (25.11.2019) 
2 Guvernul R. Moldova, La Chișinău a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru actele de stare civilă și 
documentarea populației, 01.11.2019, https://gov.md/ro/content/la-chisinau-avut-loc-o-noua-sedinta-grupurilor-de-
lucru-pentru-actele-de-stare-civila-si (25.11.2019) 
3 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche ekspertnykh (rabochikh) grupp po normativno-pravovomu i 
dokumentatsionnomu obespecheniyu grazhdan, 01.11.2019, http://mfa-pmr.org/ru/xyh (25.11.2019) 
4 Guvernul R. Moldova, La Tiraspol a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru economie, 01.11.2019, 
https://gov.md/ro/content/la-tiraspol-avut-loc-o-noua-sedinta-grupurilor-de-lucru-pentru-economie (25.11.2019) 
5 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii ekspertnykh (rabochikh) grupp po voprosam ekonomiki, 
01.11.2019, http://mfa-pmr.org/ru/xhq (25.11.2019) 
6 LACT, Igor Dodon a avut o întrevedere neoficială cu Vadim Krasnoselski. Aceştia au vizitat Cetatea Bender, 
04.11.2019, http://www.lact.ro/2019/11/04/publika-md-igor-dodon-a-avut-o-intrevedere-neoficiala-cu-vadim-
krasnoselski-acestia-au-vizitat-cetatea-bender/ (25.11.2019) 
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cadrul formatului „5+2”, experţii din cadrul grupurilor de lucru sectoriale de pe ambele maluri 
ale Nistrului, reprezentanții Misiunii EUBAM şi experți de profil din UE.7 

10.11.2019 – O delegație alcătuită din deputați și experți ai Dumei de Stat a Federației 
Ruse a vizitat regiunea transnistreană.8, 9 

13.11.2019 – Viceprim-ministrul Vasilii Șova a avut o întrevedere de lucru cu Șeful 
Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. În cadrul întrunirii s-a efectuat un 
schimb de opinii și sugestii referitor la pașii ce se impun a fi luați în vederea promovării 
dialogului în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană.10 

13.11.2019 – Misiunea OSCE din R. Moldova a predat Ministerului Economiei și 
Infrastructurii al R. Moldova raportul privind expertiza tehnică deplină a podului de la Gura 
Bîcului și Bîcioc, care conectează cele două maluri ale Nistrului.11 

14.11.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene a avut o întrevedere cu Șeful 
Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch. În cadrul întrunirii sau discutat aspectele 
relevante ale procesului de negociere, ținând cont și de rezultatele discuțiilor purtate la 
Conferința bavareză privind măsurile de consolidare a încrederii.12 

14.11.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.13, 14 
18.11.2019 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea a avut o întrevedere de lucru cu 

Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch.15 
20.11.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a avut o 

întrevedere de lucru cu Șeful Delegației UE în R. Moldova, Peter Michalko.16 
20.11.2019 – Liderul de la Tiraspol V. Krasnoselskiy, a avut o întrevedere cu Șeful 

Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch. În cadrul reuniunii a fost acordată o atenție 
problemelor din cadrul procesului de negociere care rămân relevante, în ciuda acordurilor 
încheiate între părți.17 

20.11.2019 – La Moscova, a avut loc întrunirea premierului Rusiei Dmitriy Medvedev, 
cu premierul R. Moldova, Ion Chicu. În urma negocierilor, reprezentantul special al președintelui 

                                                        
7 OSCE, Bavaria conference promotes progress in the Transdniestrian settlement process, 06.11.2019, 
https://www.osce.org/chairmanship/438101 (25.11.2019) 
8 Verkhovnyy Sovet PMR, Vizit delegatsii rossiyskikh ekspertov, 10.11.2019, http://www.vspmr.org/news/supreme-
council/vizit-delegatsii-rossiyskih-ekspertov.html (25.11.2019) 
9 LACT, Declarație: Rusia vrea relații foarte bune între Chișinău și Tiraspol, 11.11.2019, 
http://www.lact.ro/2019/11/11/noi-md-declaratie-rusia-vrea-relatii-foarte-bune-intre-chisinau-si-tiraspol/ 
(25.11.2019) 
10 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Vasilii Șova și Șeful Misiunii OSCE în Republica 
Moldova Claus Neukirch au discutat prioritățile curente în procesul de reglementare transnistreană, 13.11.2019, 
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-sova-si-seful-misiunii-osce-republica-0 
(25.11.2019) 
11 OSCE, OSCE Mission hands over technical assessment report of Gura Bicului-Bychok Bridge to Moldovan 
Ministry of Economy and Infrastructure, 13.11.2019, https://www.osce.org/mission-to-moldova/438818 
(25.11.2019) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 
Noykirkhom, 14.11.2019, http://mfa-pmr.org/ru/htv (25.11.2019) 
13 Guvernul R. Moldova, Delegația Federației Ruse în Comisia Unificată de Control are un nou conducător, 
15.11.2019, https://gov.md/ro/content/delegatia-federatiei-ruse-comisia-unificata-de-control-are-un-nou-conducator 
(25.11.2019) 
14 OKK, Ob ocherednom zasedanii OKK, 14.11.2019, http://www.okk-pridnestrovie.org (25.11.2019) 
15 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a avut prima întrevedere de 
lucru cu Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch, 18.11.2019, 
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-flenchea-avut-prima-intrevedere-de-
lucru-cu (25.11.2019) 
16 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a avut prima întrevedere de 
lucru cu Șeful Delegației UE, Peter Michalko, 20.11.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-
reintegrare-alexandru-flenchea-avut-prima-intrevedere-de-lucru-0 (25.11.2019) 
17 Prezident PMR, Vadim Krasnosel'skiy obsudil khod peregovornogo protsessa s glavoy Missii OBSE v Moldove 
Klausom Noykirkhom, 20.11.2019, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-obsudil-
hod-peregovornogo-protsessa-s-glavoy-missii-obse-v-moldove-klausom-noykirhom.html (25.11.2019) 

https://www.osce.org/chairmanship/438101
http://www.vspmr.org/news/supreme-
http://www.lact.ro/2019/11/11/noi-md-declaratie-rusia-vrea-relatii-foarte-bune-intre-chisinau-si-tiraspol/
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-vasilii-sova-si-seful-misiunii-osce-republica-0
https://www.osce.org/mission-to-moldova/438818
http://mfa-pmr.org/ru/htv
https://gov.md/ro/content/delegatia-federatiei-ruse-comisia-unificata-de-control-are-un-nou-conducator
http://www.okk-pridnestrovie.org
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-flenchea-avut-prima-intrevedere-de-
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-
http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-krasnoseljskiy-obsudil-


Rusiei privind dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Moldova, Dmitriy Kozak, a 
menționat că Moscova și Chișinăul vor reveni la discutarea problemei rezolvării conflictului 
transnistrean, inclusiv problema utilizării munițiilor de la depozitul militar de la Cobasna, după 
ce va apărea o stabilitate politică și o încredere în noul guvern din R. Moldova.18, 19 

21.11.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. Membrii Comisiei au verificat 
gradul de pregătire pentru executarea serviciului în condițiile de iarnă, a posturilor Forțelor 
Mixte de Pacificare amplasate în sectorul de Sud al Zonei de Securitate.20 

22.11.2019 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a convocat o ședință de lucru 
cu privire la situația agenților economici din regiunea transnistreană.21 

25.11.2019 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea a avut o întrevedere cu Șeful 
Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. În cadrul întrunirii a fost discutat 
proiectul declarației Consiliului Ministerial al OSCE cu privire la negocierile în procesul de 
reglementare transnistreană în formatul „5+2”, care urmează să se desfășoare în perioada 5-6 
decembrie 2019 la Bratislava.22 

26.11.2019 – Adjunctul negociatorului șef al părții transnistrene Alexandr Stetsiuk, a avut 
o întrevedere cu consilierul pentru drepturile omului al ONU din Moldova Bea Ferenci și cu 
coordonatorul național al Oficiului Înaltului Comisar al ONU.23 

26.11.2019 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a făcut o vizită de 
lucru în Federația Rusă, unde s-a întâlnit cu reprezentantul special al Ministerului Afacerilor 
Externe al Rusiei, Sergey Gubarev. În cadrul întrunirii a fost exprimată îngrijorarea cu privire la 
declinul dinamicii procesului de negociere și la eficacitatea mecanismelor sale pe fundalul 
apariției a noi probleme în relațiile dintre părți (Chișinău – Tiraspol).24 

27.11.2019 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea s-a întâlnit cu Reprezentantul 
Special al Ucrainei în cadrul negocierilor pentru reglementarea transnistreană Victor Krijanovski 
și însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în Republica Moldova Vladimir Boechko.25, 26 

28.11.2019 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea a susținut un briefing de presă 
afirmând că Chișinăul este deschis să continue negocierile cu Tiraspolul pe un spectru larg de 
probleme economice, sociale și umanitare.27 
                                                        
18 LACT, Kozak: Vom reveni la discutarea acestei problemei foarte complexe, delicate și de lungă durată, 
21.11.2019, http://www.lact.ro/2019/11/21/noi-md-kozak-vom-reveni-la-discutarea-acestei-problemei-foarte-
complexe-delicate-si-de-lunga-durata/ (25.11.2019) 
19 Pravitelstvo Rossii, Rossiysko-moldavskiye peregovory, 20.11.2019,  http://government.ru/news/38388/ 
(25.11.2019) 
20 Guvernul R. Moldova, Membrii Comisiei Unificate de Control au inspectat posturile Forțelor Mixte de 
Pacificare, 22.11.2019, https://gov.md/ro/content/membrii-comisiei-unificate-de-control-au-inspectat-posturile-
fortelor-mixte-de-pacificare (25.11.2019) 
21 Președinția R. Moldova, Igor Dodon a convocat o ședință privind situația agenților economici din regiunea 
transnistreană, 22.11.2019, http://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-a-convocat-o-sedinta-
privind-situatia-agentilor-economici-din-regiunea-transnistreana (27.11.2019) 
22 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a avut o întrevedere de lucru 
cu Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch, 25.11.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-
ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-flenchea-avut-o-intrevedere-de-lucru-cu (27.11.2019) 
23 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V MID PMR sostoyalas' vstrecha s delegatsiyey OON, 26.11.2019, 
http://mfa-pmr.org/ru/hvv (27.11.2019) 
24 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s Poslom po osobym porucheniyam MID Rossii 
Sergeyem Gubarevym, 26.11.2019, http://mfa-pmr.org/ru/zyf (27.11.2019) 
25 Guvernul R. Moldova, Prima întrevedere a Viceprim-ministrului Alexandru Flenchea cu Reprezentantul Special 
al Ucrainei în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, Victor Krijanovski și însărcinatul cu 
afaceri ale Ucrainei în Republica Moldova Vladimir Boechko, 28.11.2019, https://gov.md/ro/content/prima-
intrevedere-viceprim-ministrului-alexandru-flenchea-cu-reprezentantul-special-al (27.11.2019) 
26 Posolstvo Ukrainy v Respublike Moldova, 33-ye zasedaniye Konsul'tativnogo soveta EUBAM v Kishineve, 
28.11.2019, https://moldova.mfa.gov.ua/ru/press-center/news/76276-33-te-zasidannya-konsulytativnoji-radi-eubam-
u-kishinevi (28.11.2019) 
27 Guvernul R. Moldova, Briefingul susținut de Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea, 
28.11.2019, https://gov.md/ro/content/briefingul-sustinut-de-viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-
flenchea (28.11.2019) 
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28.11.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. La inițiativa delegației R. 
Moldova a fost coordonat accesul în Zona de Securitate a specialiștilor de profil și 
echipamentului tehnic necesar pentru efectuarea expertizei tehnice și a proiectului de execuție 
înainte de reparația podului peste râul Nistru poziționat pe drumul expres M1, traseul Chișinău – 
Dubăsari.28 

 
Realizat de Mihai Melintei 

 

                                                        
28 Guvernul R. Moldova, În Zona de Securitate, un pod peste Nistru va fi supus unei expertize tehnice complexe, 
29.11.2019, https://gov.md/ro/content/zona-de-securitate-un-pod-peste-nistru-va-fi-supus-unei-expertize-tehnice-
complexe (30.11.2019) 
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