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Sub aspectul procesului de reglementare a conflictului transnistrean, luna ianuarie 2020 

poate fi descrisă prin menținerea contactului părților cu partenerii internaționali și continuarea 

dialogului între părți –  în cadrul grupurilor de lucru (experți) și la nivelul Comisiei Unificate de 

Control. Președinția albaneză la OSCE la numit pe diplomatul austriac Thomas Mayr-Harting, 

noul Reprezentant Special al OSCE pentru reglementarea transnistreană; drept urmare acesta a 

efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. La mijlocul lunii, la Tiraspol a avut loc ședința 

reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. Părțile au 

stabilit în agenda de lucru subiectele relevante pentru anul 2020. Pe parcursul lunii s-a derulat o 

criză pe tema trecerii frontierei moldo-ucrainene a vehiculelor cu plăcuțe de înmatriculare 

transnistrene. Biroul politici de reintegrare, în perioada lunii ianuarie, a avut mai multe întâlniri 

cu reprezentanții OSCE, cu reprezentanți ai PNUD, dar și o întrunire de lucru cu Însărcinatul cu 

Afaceri al Ucrainei în Republica Moldova Volodymir Boyechko, în cadrul căreia au fost 

discutate evoluțiile din procesul de reglementare a problemei transnistrene. Partea transnistreană 

a avut întruniri cu reprezentanții OSCE și a făcut o vizită de lucru în Federația Rusă. Pe 

parcursul lunii, președintele Republicii Moldova Igor Dodon, a purtat o discuție telefonică cu 

liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy. De asemenea, președintele R. Moldova a prezidat o 

ședință de lucru cu privire la soluționarea problemelor care persistă în activitatea agenților 

economici din regiunea transnistreană. 

La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință a grupurilor de lucru pentru 

transport feroviar și comunicații și o ședință a grupurilor de lucru pentru dezvoltarea 

transportului auto și infrastructurii drumurilor. A avut loc o reuniune în formatul „1+1”, iar în 

cadrul Comisiei Unificate de Control au avut loc trei întruniri. În formatul „5+2” nu au avut loc 

reuniuni. 

 

Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii ianuarie 2020 arată astfel: 

 

 09.01.2020 – Diplomatul austriac Thomas Mayr-Harting a devenit noul Reprezentant 

Special al OSCE pentru reglementarea transnistreană.
1,2

 

 10.01.2020 – În regim de testare a fost suspendată aplicabilitatea procedurii de traversare 

a frontierei de stat, cu titlu de excepție, în cadrul căreia mijloacelor de transport, luate la evidență 

de către structurile de la Tiraspol, le-a fost permisă trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene.
3
 

 13.01.2020 – Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a prezidat o ședință de lucru 

cu privire la realizarea indicațiilor legate de soluționarea problemelor care persistă în activitatea 

agenților economici din regiunea transnistreană și relațiile acestora cu băncile comerciale din 

Republica Moldova.
4
 

 14.01.2020 – La Tiraspol a avut loc ședința de lucru a reprezentanţilor politici în procesul 

de negocieri pentru reglementarea transnistreană. În cadrul întâlnirii a fost discutată o gamă largă 

de aspecte relevante din agenda procesului de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol. În special, a 

                                                            
1 LACT, Frattini nu mai este Reprezentant Special al OSCE pe Transnistria. Cine îi ia locul?, 09.01.2020, 

http://www.lact.ro/2020/01/09/deschide-md-frattini-nu-mai-este-reprezentant-special-al-osce-pe-transnistria-cine-ii-

ia-locul/ (25.01.2020) 
2 REGNUM, Albaniya naznachila spetspredstavitelem OBSE po Pridnestrov'yu avstriytsa, 10.01.2020, 

https://regnum.ru/news/polit/2825273.html (25.01.2020) 
3 Guvernul R. Moldova, Cu privire la traversarea frontierei moldo-ucrainene de către unele categorii de mijloace 

de transport, 15.01.2020, https://gov.md/ro/content/cu-privire-la-traversarea-frontierei-moldo-ucrainene-de-catre-

unele-categorii-de-mijloace-de (25.01.2020) 
4 Președinția R. Moldova, Igor Dodon a prezidat o ședință de lucru privind soluționarea problemelor agenților 

economici din regiunea transnistreană, 13.01.2020, http://presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-a-

prezidat-o-sedinta-de-lucru-privind-solutionarea-problemelor-agentilor-economici-din-regiunea-transnistreana 

(25.01.2020) 

http://www.lact.ro/2020/01/09/deschide-md-frattini-nu-mai-este-reprezentant-special-al-osce-pe-transnistria-cine-ii-ia-locul/
http://www.lact.ro/2020/01/09/deschide-md-frattini-nu-mai-este-reprezentant-special-al-osce-pe-transnistria-cine-ii-ia-locul/
https://regnum.ru/news/polit/2825273.html
https://gov.md/ro/content/cu-privire-la-traversarea-frontierei-moldo-ucrainene-de-catre-unele-categorii-de-mijloace-de
https://gov.md/ro/content/cu-privire-la-traversarea-frontierei-moldo-ucrainene-de-catre-unele-categorii-de-mijloace-de
http://presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-a-prezidat-o-sedinta-de-lucru-privind-solutionarea-problemelor-agentilor-economici-din-regiunea-transnistreana
http://presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-a-prezidat-o-sedinta-de-lucru-privind-solutionarea-problemelor-agentilor-economici-din-regiunea-transnistreana
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avut loc o discuție detaliată cu privire la trecerea frontierei moldo-ucrainene a vehiculelor cu 

plăcuțe de înmatriculare transnistrene.
5,6

 

 14.01.2020 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare A. Flenchea a avut o întrevedere cu 

Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova C. Neukirch. În cadrul întrunirii a fost discutat 

planul de lucru pentru anul 2020.
7
 

 14.01.2020 – Negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev a avut o întâlnire de 

lucru cu Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova C. Neukirch. Formulând așteptările de la 

președinția albaneză a OSCE, V. Ignatiev a subliniat interesul pentru activitatea ritmică a 

mecanismelor de negociere existente, inclusiv a grupurilor de lucru  (experți) și a formatului „5 + 

2”.
8
 

 15.01.2020 – La Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru (experți) pentru transport 

feroviar și comunicații, cu participarea reprezentanților din cadrul formatului de negocieri „5+2”. 

În cadrul ședinței au fost examinate aspectele ce țin de livrarea materiei prime și 

transportarea/exportul pe cale ferată a unor produse finite fabricate în stânga Nistrului.
9,10 

 16.01.2020 – La Bender/Tighina a avut loc ședința Comisiei Unificate de Control. În 

cadrul ședinței au fost aprobate 3 rapoarte ale Comandamentului Militar Întrunit privind situația 

din Zona de Securitate pentru perioada cuprinsă între 25 decembrie 2019 și 14 ianuarie 2020.
11

 

 17.01.2020 – Tiraspolul a anunțat că interzice, începând cu 24 ianuarie 2020, trecerea 

frontierei Transnistriei cu Ucraina pentru toate tipurile de vehicule înmatriculate în Republica 

Moldova, conduse de cetățenii rezidenți permanent în R. Moldova și care dețin permis de 

conducere al R. Moldova.
12

 

 17.01.2020 – Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o discuție telefonică 

cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskiy. În cadrul discuției interlocutorii au convenit să 

fie găsite de urgență soluții pentru a nu permite înrăutățirea situației legate de circulația 

transportului și escaladarea unei crize.
13,14

 

 20.01.2020 – Primul-ministru al R. Moldova, Ion Chicu, a menționat că mașinile cu 

plăcuțe de înmatriculare transnistrene nu vor putea trece frontiera cu Ucraina. Interdicția de 

intrare în Ucraina va fi introdusă începând cu 1 aprilie 2020.
15

,
16

 

                                                            
5 Guvernul R. Moldova, La Tiraspol a avut loc întrevederea de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de 

negocieri pentru reglementarea transnistreană, 14.01.2020, https://gov.md/ro/content/la-tiraspol-avut-loc-

intrevederea-de-lucru-reprezentantilor-politici-procesul-de-negocieri (25.01.2020) 
6 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V Tiraspole proshla vstrecha predstaviteley po politicheskim voprosam, 

14.01.2020, http://mfa-pmr.org/ru/node/7692 (25.01.2020) 
7 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea a avut o întrevedere de lucru cu 

Șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch, 14.01.2020, https://gov.md/ro/content/viceprim-

ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-flenchea-avut-o-intrevedere-de-lucru-cu-0 (25.01.2020) 
8 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignatiyev prinyal glavu Missii OBSE, 14.01.2020, http://mfa-

pmr.org/ru/node/7693 (25.01.2020) 
9 Guvernul R. Moldova, Despre ședința grupurilor de lucru pentru transport feroviar și comunicații, 15.01.2020, 

https://gov.md/ro/content/despre-sedinta-grupurilor-de-lucru-pentru-transport-feroviar-si-comunicatii-0 

(25.01.2020) 
10 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O zasedanii profil'nykh spetsialistov v oblasti zheleznodorozhnogo 

transporta, 15.01.2020, http://mfa-pmr.org/ru/node/7702 (25.01.2020) 
11 Guvernul R. Moldova, Prima întrunire a Comisiei Unificate de Control în 2020, 17.01.2020, 

https://gov.md/ro/content/prima-intrunire-comisiei-unificate-de-control-2020 (25.01.2020) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vvedenii Pridnestrov'yem otvetnykh vremennykh ogranicheniy v 

otnoshenii moldavskogo avtotransporta, 17.01.2020, http://mfa-pmr.org/ru/node/7705 (25.01.2020) 
13 Președinția R. Moldova, Igor Dodon a avut o discuție telefonică cu Vadim Krasnoselskii, 17.01.2020, 

http://presedinte.md/rom/presa/igor-dodon-a-avut-o-discutie-telefonica-cu-vadim-

krasnoselskii?fbclid=IwAR3CPaZMpEOrM4PQ8DC4VHXSXTZI5ZFEkVNC2RluKDkrNDjayIYi4HadqdM 

(25.01.2020) 
14 REGNUM, Prezidenty Moldavii i PMR dogovorilis' prekratit' transportnuyu «voynu», 18.01.2020, 

https://regnum.ru/news/polit/2832887.html (25.01.2020) 
15 LACT, Ion Chicu, despre anuntul facut de Departamentul de Interne de la Tiraspol, precum ca automobilele 

inmatriculate in RM, din 24 ianuarie, nu vor mai putea sa tranziteze regiunea transnistreana, 20.01.2020, 

http://www.lact.ro/2020/01/20/protv-md-ion-chicu-despre-anuntul-facut-de-departamentul-de-interne-de-la-tiraspol-

https://gov.md/ro/content/la-tiraspol-avut-loc-intrevederea-de-lucru-reprezentantilor-politici-procesul-de-negocieri
https://gov.md/ro/content/la-tiraspol-avut-loc-intrevederea-de-lucru-reprezentantilor-politici-procesul-de-negocieri
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 20.01.2020 – A fost suspendat regimul de testare la trecerea frontierei de stat moldo-

ucrainene pentru automobilele înmatriculate în stânga Nistrului. Informația colectată de către 

organele de resort pe parcursul ultimelor 10 zile vor fi analizate sub aspectul cererii pentru 

călătorii în Ucraina și a celei pentru înmatriculare cu plăcuțe „neutre” din partea locuitorilor 

regiunii transnistrene.
17,18

 

 21.01.2020 – Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu 

domnul Thomas Mayr-Harting, Reprezentantul Special al Președinției albaneze a OSCE pentru 

reglementarea transnistreană.
19,20

 

 22.01.2020 – Viceprim-ministrul A. Flenchea s-a întâlnit cu Reprezentantul Special al 

Președinției în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană Thomas Mayr-Harting. O 

atenție deosebită a fost acordată subiectului drepturilor omului. S-a adus la cunoștință că 

Guvernul R. Moldova a aprobat următoarele priorități pentru anul 2020: libertatea de circulație 

în Zona de Securitate, drepturile omului, situația cu sediile școlilor din stânga Nistrului, 

armonizarea procedurilor, tarifelor vamale și a celor fiscale și, respectiv, măsuri de sprijinire a 

comerțului între părți și de promovare a exporturilor, extinderea serviciilor publice pentru 

locuitorii din regiunea transnistreană și apărarea drepturilor omului, controlul comun al frontierei 

moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, dar și unele proiecte de infrastructură precum 

reabilitarea drumului Chișinău – Odesa, inclusiv podul Gura Bâcului - Bâcioc.
21,22

 

 22.01.2020 – Liderii Partidului Democrat din Moldova, Partidului Acțiune și Solidaritate 

și Partidului Platforma Demnitate și Adevăr au avut astăzi întrevederi cu noul reprezentant 

special al Președinției în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană, Thomas Mayr-

Harting.
23

 

 22.01.2020 – Viceprim-ministrul Alexandru Flenchea s-a întâlnit cu Reprezentantul 

Rezident al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, 

Dima Al-Khatib. În cadrul întrunirii au fost discutate proiectele implementate de PNUD, inclusiv 

cele cu impact asupra locuitorilor și comunităților din regiunea transnistreană.
24

 

 23.01.2020 – Negociatorul șef al părții transnistrene V. Ignatiev a avut o întrevedere cu 

Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană 

                                                                                                                                                                                                
precum-ca-automobilele-inmatriculate-in-rm-din-24-ianuarie-nu-vor-mai-putea-sa-tranziteze-regiunea-transnistrea/ 

(25.01.2020) 
16 TASS, V Pridnestrov'ye zayavili, chto Moldaviya perekladyvayet na Ukrainu vinu za transportnyy krizis, 

20.01.2020, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7564635 (25.01.2020) 
17 Guvernul R. Moldova, A fost suspendat regimul de testare la trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene pentru 

automobilele înmatriculate în stânga Nistrului, 20.01.2020, https://gov.md/ro/content/fost-suspendat-regimul-de-

testare-la-trecerea-frontierei-de-stat-moldo-ucrainene-pentru (25.01.2020) 
18 REGNUM, Moldaviya «priostanovila» transportnuyu blokadu Pridnestrov'ya, 22.01.2020, 

https://regnum.ru/news/polit/2835960.html (25.01.2020) 
19 Președinția R. Moldova, Preşedintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu Reprezentantul Special al 

Președinției albaneze a OSCE, 21.01.2020, http://presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-republicii-

moldova-a-avut-o-intrevedere-cu-reprezentantul-special-al-presedintiei-albaneze-a-osce (25.01.2020) 
20 REGNUM, Dodon: prezidentskiye vybory v Moldavii — risk dlya peregovorov s PMR, 23.01.2020, 

https://regnum.ru/news/polit/2837164.html (25.01.2020) 
21 Guvernul R. Moldova, Întrevederea Viceprim-ministrului pentru Reintegrare Alexandru Flenchea cu 

Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană Thomas Mayr-

Harting, 22.01.2020, https://gov.md/ro/content/intrevederea-viceprim-ministrului-pentru-reintegrare-alexandru-

flenchea-cu-reprezentantul (25.01.2020) 
22 OSCE, Special Representative’s visit underlines commitment of Albania’s OSCE Chairmanship to 

Transdniestrian Settlement Process, 23.01.2020, https://www.osce.org/chairmanship/444697 (25.01.2020) 
23 LACT, Liderii PDM, PAS și PPDA s-au văzut cu noul reprezentant al OSCE pentru reglementarea 

transnistreană, 22.01.2020, http://www.lact.ro/2020/01/22/deschide-md-liderii-pdm-pas-si-ppda-s-au-vazut-cu-

noul-reprezentant-al-osce-pentru-reglementarea-transnistreana/ (25.01.2020) 
24 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Alexandru Flenchea în dialog cu Reprezentantul 

Rezident al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Dima Al-Khatib, 23.01.2020, 

https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-pentru-reintegrare-alexandru-flenchea-dialog-cu-reprezentantul-

rezident (25.01.2020) 

http://www.lact.ro/2020/01/20/protv-md-ion-chicu-despre-anuntul-facut-de-departamentul-de-interne-de-la-tiraspol-precum-ca-automobilele-inmatriculate-in-rm-din-24-ianuarie-nu-vor-mai-putea-sa-tranziteze-regiunea-transnistrea/
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Thomas Mayr-Harting. În special, negociatorul părții transnistrene a subliniat problemele din 

sectorul bancar, precum și restricțiile asupra vehiculelor transnistrene.
25

 

 23.01.2020 – La Bender/Tighina a avut loc întrunirea liderului de la Tiraspol V. 

Krasnoselskiy cu o delegația europeană condusă de Reprezentantul Special al Președintelui în 

funcție al OSCE, Thomas Meyer-Harting.
26

 

 23.01.2020 – Vicepremierul A. Flenchea a discutat cu Însărcinatul cu Afaceri al Ucrainei 

în Republica Moldova Volodymir Boyechko, evoluțiile curente ale procesului de reglementare 

transnistreană și cele regionale.
27

 

 23.01.2020 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
28

 

 24.01.2020 – La Kiev a avut loc întrunirea șefului EUBAM, Slawomir Pichor cu șeful 

Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serghei Deineco. Interlocutorii au discutat despre 

posibilitatea extinderii controlului comun la alte puncte de trecere la frontiera dintre Ucraina şi 

Moldova.
29

 

 27.01.2020 –  La Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru dezvoltarea 

transportului auto și infrastructurii drumurilor, cu participarea experților de profil de pe ambele 

maluri ale Nistrului și a reprezentanților mediatorilor și observatorilor din cadrul formatului de 

negocieri „5+2”.
30, 31 

 
28.01.2020 – La Moscova, liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselskiy a avut o 

întrevedere de lucru cu viceministrul de externe al Rusiei, Andrei Rudenko.
32

 

 29.01.2020 – La sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei președintele R. 

Moldova, Igor Dodon, a declarat că elaborarea statutului Transnistriei în componenţa Moldovei 

unitare este o sarcină importanţă în dezvoltarea dialogului pentru reglementarea transnistreană.
33

 

 30.01.2020 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC.
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 30.01.2020 – La Moscova, a avut loc întâlnire între liderul de la Tiraspol Vadim 

Krasnoselskiy și șeful adjunct al administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitriy Kozak.
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 31.01.2020 – Negociatorul șef al părții transnistrene Vitaliy Ignatiev, s-a întâlnit cu 

Reprezentantul special al Federației Ruse în procesul de reglementare a conflictului transnistrean 

Serghei Gubarev.
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