
  

APROBAT: 

Alexandru FLENCHEA 

Viceprim-ministru 

___________________ 

11 februarie 2020 

RAPORTUL DE ACTIVITATE 

al Biroului politici de reintegrare pentru anul 2019 
(conform acțiunilor stabilite în Planul de acțiuni al Biroului politici de reintegrare pentru anul 2019) 

                                                                                    

Acțiuni Sub-acțiuni 
Nivel de realizare*/ 

Descriere succintă 

1.1. Menținerea 

funcționalității și 

eficienței în cadrul 

platformelor de 

negocieri  existente, 

precum şi 

promovarea 

continuă a 

dialogului cu 
partenerii externi 

relevanți în vederea 

mobilizării 

sprijinului politic şi 

asistenţei tehnice 

pentru avansarea 

procesului de 

reglementare 

transnistreană 

1.1.1.Continuarea 

negocierilor în cadrul 

tuturor platformelor de 

dialog pentru 

reglementarea 

transnistreană (formatul 

„5+2”, „1+1”, grupuri 

de lucru sectoriale), 

orientate spre obţinerea 
unor rezultate concrete 

pe toate cele trei coşuri 

ale agendei de negocieri 

și soluționarea viabilă a 

celor mai actuale 

probleme de pe agendă. 

Realizat: 

Pe parcursul anului 2019 au fost menținute active toate formatele de dialog privind reglementarea transnistreană, fiind desfășurate: 1 

rundă oficială a formatului de negocieri ,,5+2” (09-10 octombrie, Bratislava), 2 întrevederi la nivel de lideri (șeful statului cu liderul de 

la Tiraspol, 28 octombrie și 04 noiembrie), 3 ședințe de lucru între reprezentanții politici din partea Chișinăului și Tiraspolului (24 

iulie, 12 septembrie, 16 decembrie) și 21 ședințe ale grupurilor de lucru sectoriale (transport auto – 3, probleme sociale – 3, 

telecomunicații – 2, transport feroviar – 2, probleme bancare – 2, ș.a.). 

 

După o pauză de 3 ani și 4 luni s-a reușit organizarea celei de-a 8-a conferinţe bavareze cu genericul „Măsurile de consolidare a 

încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, ce a avut loc în perioada 04-05 noiembrie 2019, în or. Murnau am 
Staffelse, Germania, cu desfășurarea consultărilor neformale între actorii formatului ,,5+2” și experții de pe ambele maluri ale Nistrului 

în cadrul a 3 ateliere tematice: a) economie, comerț și aspecte bancare, b) educație, c) libera circulație. 

1.1.2. Asigurarea unui 

dialog permanent cu 

partenerii externi şi 

organizaţiile 

internaţionale în 

vederea promovării 

procesului de 
reglementare 

transnistreană şi a 

politicilor de reintegrare 

a ţării. 

Pe parcursul perioadei de referință, negociatorul-șef din partea Chișinăului a avut 28 întrevederi de lucru cu șeful Misiunii OSCE în 

Moldova, 5 cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, 6 cu Ambasadorul SUA în RM, 2 cu Reprezentantul Special al 

Federației Ruse și 2 cu Reprezentantul Special al Ucrainei în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, 1 cu 

Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a Slovaciei la OSCE, fiind punctate prioritățile Chișinăului în procesul de negocieri 

și în promovarea politicilor de reintegrare a țării, eforturile întreprinse de către autoritățile moldovenești pentru a soluționa problemele 

locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, necesitatea asigurării respectării drepturilor omului în regiune și a promovării unor noi 

inițiative menite să consolideze măsurile de promovare a încrederii, sincronizarea eforturilor în vederea avansării procesului de 
reglementare și a contracarării acțiunilor cu caracter provocator întreprinse de către Tiraspol. 

 

Grație eforturilor depuse de către delegația moldovenească la cea de-a 26-a reuniune a Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai 

OSCE (Bratislava, 05-06 decembrie 2019) s-a reușit aprobarea unei noi Declarații cu privire la negocierile în procesul de reglementare 

transnistreană în formatul „5+2”, prin care s-a reconfirmat sprijinul pentru identificarea unei soluții cuprinzătoare, pașnice și durabile 

pentru conflictul transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova în cadrul frontierelor internațional 

recunoscute și cu acordarea unui statut special pentru regiunea transnistreană. 



1.1.3. Convocarea 

ședințelor  Comisiei 

Unificate de Control 

(CUC), cu 
monitorizarea evoluției  

situației în Zona de 

securitate, 

documentarea 

incidentelor constatate 

și asigurarea respectării 

regimului în perimetrul 

de responsabilitate al 

forțelor de pacificare. 

Realizat: 

Pe parcursul anului 2019, delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) a participat la 44 de şedinţe, cu 

semnarea a 41 decizii, membrii și experții au participat la 42 ședințe ale grupurilor de lucru create la nivelul CUC, fiind coordonată 

luarea deciziilor asupra a 52 de rapoarte ale Comandamentului Militar Întrunit cu privire la situația din Zona de Securitate, aprobate 38 
de rapoarte, documentate 91 de incidente, elaborate şi difuzate 52 comunicate de presă, 25 de interviuri, 26 de declarații și adresări 

către componentele CUC. 

 

Printre incidentele cu impact major asupra Zonei de Securitate și care au fost în vizorul permanent al componentei moldovenești se 

evidențiază deciziile unilaterale ale Tiraspolului privind „noul statut” al „grănicerilor” și militarizarea Zonei de Securitate, acţiunile 

ilegale ale structurilor de forţă ale Tiraspolului privind instalarea posturilor mobile de grăniceri, restricțiile impuse în calea liberei 

circulaţii a cetăţenilor prin Zona de Securitate, cu încălcarea gravă a drepturilor omului în zona de responsabilitate a Forțelor Mixte de 

Pacificare, extinderea neautorizată a infrastructurii posturilor structurilor de forţă transnistrene în raionul cu regim sporit de securitate 

or. Bender sub pretextul dezvoltării „turismului”, impedimente în desfăşurarea alegerilor parlamentare și locale în Republica Moldova. 

 

Rămân nesoluționate pe agenda CUC următoarele probleme: 

• consolidarea de către Tiraspol a infrastructurii „frontierei de stat” în Zona de Securitate şi înăsprirea controlului asupra activităţii 
agenților economici, fluxurilor de persoane, transport şi mărfuri ce se deplasează în/din regiune; 

• neîndeplinirea deciziei CUC privind evacuarea din Zona de Securitate a tehnicii blindate, de către contingentul militar de pacificatori 

al Federaţiei Ruse; 

• neîndeplinirea deciziei luate de CUC în legătură cu amplasarea unilaterală şi fără coordonare cu CUC a posturilor suplimentare 

staționare şi mobile ale structurilor de forţă ale regiunii transnistrene în câmpul operațiunii de pacificare; 

• ignorarea de către unele delegații din cadrul CUC a prevederilor Acordului de la Odesa (20 martie 1998) privind asigurarea 

transparenţei în ceea ce privește staționarea în Zona de Securitate a unităţilor militare şi a altor structuri de forţă. 

1.2. Soluționarea 

dosarelor ce 

figurează în așa-

numitul pachet 

Berlin plus și a 
altor probleme 

stringente de pe 

agenda dialogului 

Chișinău-Tiraspol 

1.2.1. Depunerea 

eforturilor în vederea 

implementării integrale 

a angajamentelor pe 

subiectele de interes 
pentru Chișinău: podul 

de la Gura Bâcului, 

funcționarea școlilor cu 

predare în limba 

română, terenurile 

agricole din raionul 

Dubăsari, asigurarea 

liberei circulații între 

malurile r.Nistru. 

Realizat: 

Cu referință la podul dintre satele Gura Bâcului și Bâcioc deși s-a finalizat expertiza tehnică a stării acestuia urmează a fi convenită 

decizia politică privind inițierea lucrărilor de reparație (125 mii euro sunt rezervați în acest prin Programul UE-UNDP CBMV), sub 

condiția asigurării liberei circulații și eliminării infrastructurii de control. 

 
Referitor la școlile moldovenești din regiune ce se află în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării către exponenții 

Tiraspolului în mod constant se intervine cu apelul de a fi menținut și asigurat mecanismul liberei circulații a elevilor și a cadrelor 

didactice, de a fi depuse eforturi în vederea asigurării acestora cu sedii proprii care să corespundă standardelor din domeniul 

educațional (în primul rând pentru Liceul Teoretic ,,Evrica” din or.Râbniţa și instituțiile de învățământ din or.Dubăsari și or.Bender), 

precum și s-a lansat ideea atingerii unei înțelegeri privind introducerea predării limbii române ca obiect de studiu în școlile 

moldovenești din regiune care nu funcționează conform programelor de studii aprobate la Chișinău, dar și de a aborda la grupul de 

lucru pentru educație situația școlilor moldovenești cu predare în grafie chirilică. 

 

În privința accesului la terenurile agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol se depun eforturi în vederea documentării celor 10 

% din suprafața totală rămasă și a definitivării procedurii de utilizare integrală a loturilor de pământ vizate, deși partea transnistreană 

tergiversează artificial procesul, în special în privința loturilor ce aparțin autorităților publice locale. 

 
Referitor la libera circulație s-au înregistrat progrese urmare a interacțiunii intense Chișinău-Tiraspol și a compromisului atins cu 

suportul Misiunii OSCE, care s-au materializat în anularea începând cu 16 septembrie 2019 a mecanismului de notificare scrisă 

prealabilă în privința deplasărilor private în regiunea transnistreană a oficialilor din Republica Moldova, iar Chișinăul insistă în 

continuare pe eliminarea tuturor barierelor între maluri și propune proiecte-pilot etapizate de simplificare a circulației pietonilor și a 

autovehiculelor utilizate în scop privat în puncte concrete din Zona de Securitate. 



1.2.2. Implementarea 

mecanismelor privind 

apostilarea diplomelor 

de studii ale 
Universității din 

Tiraspol și 

înmatricularea 

autovehiculelor din 

regiunea transnistreană, 

precum și punerea în 

aplicare a unor 

mecanisme viabile și 

legale pe aspectele ce 

țin de organizarea 

interacțiunii în sfera 

telecomunicațiilor și 
cauzele procesuale.  

Realizat: 

Pe subiectul apostilării diplomelor de model neutru se accentuează necesitatea păstrării și respectării mecanismului agreat prin Decizia 

protocolară din 25.11.2017, iar pe aspecte referitoare la supralegalizarea actelor de studii se reamintește că acestea exced cele agreate 

în negocieri, plus R.F.Germania a declarat rezerve față de diplomele emise pe întreg teritoriul R.Moldova. În perioada 28.03.2018-
29.01.2020 au fost apostilate 354 diplome eliberate de Universitatea „ T.G. ŞEVCENCO” din Tiraspol după cum urmează: Italia-83, 

SUA-50, Bulgaria-43, Polonia-26, Franța-26, Israel-24, M.Britanie-15, Spania-15, Austria-13, Olanda-11, Slovenia-10 etc. 

 

Pe tema autovehiculelor din regiunea transnistreană   în negocieri se reiterează necesitatea respectării înțelegerii privind documentarea 

acestora cu plăci de înmatriculare neutre, cu informarea clară a participanților formatului ,,5+2” că în privința permiselor de conducere   

există două opțiuni de documentare legală (pentru cetățenii RM ce domiciliază în regiune – perfectarea permiselor moldovenești, 

pentru persoanele ce locuiesc permanent în regiune și care au cetățenia altui stat dar nu au obținut cetățenia RM – preschimbarea în 

permise moldovenești după luarea la evidență în RM și obținerea permisului de ședere). 

 

Privitor la punerea în aplicare a Deciziei protocolare din 25.11.2017 întru restabilirea interconexiunii în sfera telecomunicațiilor 

continuă dialogul cu operatorii de pe malul drept (Orange, Moldcell și Moldtelecom) întru agrearea formulei de cesionare a 

frecvențelor în banda 806-816 și a licenței teritoriale pentru regiunea transnistreană, stabilirea compensațiilor rezonabile, inclusiv cu 
precăutarea opțiunii de prelungire gratuită a licenței pentru încă 3 ani pentru operatorii de pe malul drept. 

 

Pe tema dosarelor penale s-a solicitat Tiraspolului de a depolitiza subiectul și de a-l aborda prin prisma normelor de drept existente, de 

a ține cont că încetarea cauzelor are loc după întrunirea unor elemente expres prevăzute de lege (expirarea termenului de prescripție, 

schimbarea circumstanțelor ș.a.), că autoritățile competente au fost notificate despre evoluțiile pe situația accesului la terenurile 

agricole din raionul Dubăsari, fiind totodată informat că urmare a efectuării unei analize de către organele de drept naționale referitor la 

starea cauzelor în care erau vizate persoane din regiunea transnistreană și care au tangență cu nereglementarea dosarului transnistrean 

la situația din trimestrul IV 2019, s-a constatat adoptarea unor decizii de suspendare a măsurilor procesuale corespunzătoare în privința 

a 38 de cauze penale (pe motiv de imposibilitate a localizării făptuitorilor) și de clasare 11 cauze în baza cererilor persoanelor și a 

expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere. 

1.2.3. Abordarea 

constantă în negocieri, 
în dialogul cu partenerii 

internaționali și 

instituțiile naționale a 

problemei drepturilor 

omului, aspectelor de 

securitate și altor teme 

actuale, cu identificarea 

căilor posibile de 

soluționare.  

Realizat: 

În cadrul consultărilor desfășurate cu reprezentanții mediatorilor și observatorilor din formatul de negocieri ,,5+2”, care pe 12 iulie 
2019 au efectuat o vizită în Republica Moldova, conducerea țării (Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul, Viceprim-ministrul 

pentru reintegrare) au evidențiat necesitatea ca pe ordinea de zi a procesului de negocieri să fie menținute ca priorități permanente 

problema democratizării regiunii transnistrene și cea a asigurării protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv 

cu eliminarea tuturor barierelor în calea liberei circulații a persoanelor, bunurilor, serviciilor și a mijloacelor de transport, soluționarea 

problemelor comercial-economice din perspectiva creării spațiului economic unic și a instituirii condițiilor egale de activitate pentru 

antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului, promovarea măsurilor de încredere în sfera securității, apărării și asigurării ordinii de 

drept, crearea premiselor necesare pentru ca să fie inițiate discuțiile în formatul ,,5+2” pe aspectele de reglementare cuprinzătoare și de 

determinare a parametrilor concreți ai documentului final de reglementare a problemei transnistrene. 

 

La reuniunea formatului de negocieri ,,5+2” de la Bratislava (09-10 octombrie 2019), partea moldovenească a accentuat necesitatea de 

a atrage o atenție deosebită și de a menține ca o prioritate permanentă problema respectării drepturilor omului, precum și a reamintit 

tuturor participanților despre necesitatea revenirii formatului ,,5+2” la agenda proceselor politice, scop pentru care a fost instituit dar 
mai bine de 10 ani nu se discută aspectele ce țin de determinarea modelului de reglementare, care în orice formulă nu ar arăta trebuie să 

fie bazat pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, fiind propus totodată ca dezbaterile în acest format să se 

petreacă în paralel pe toate coșurile de pe ordinea de zi a negocierilor, fără înghețarea periodică a unora, și cu avansarea fermă în 

direcția procesului de reglementare. 

 

Aspectele umanitare, drepturile omului, securitatea regională sunt abordate în dialogul cu toți partenerii internaționali, cu solicitarea 

implicării active a comunității internaționale întru a îmbunătăți situația drepturilor omului în regiune, a elimina riscurile și 



vulnerabilitățile la adresa securității și a sprijini procesul de reglementare în formula statului unitar și indivizibil R.Moldova. 

 

Subiectele menționate ai figurat în anul 2019 și pe agenda celor 3 întrevederi la nivel de lideri, 3 ședințe de lucru ale reprezentanților 

politici și 1 ședință a grupului de lucru pentru drepturile omului (13 martie, Tiraspol), însă exponenții de la Tiraspol tergiversează 
intenționat procesele și se eschivează de la soluționarea durabilă a unor probleme care ar schimba status-quo-ul conflictului și toate 

dificultățile artificial provocate de acesta. 

 

Conex la subiectul pe parcursul perioadei de referință au fost organizate 112 de întrevederi cu partenerii externi, difuzate 94 de 

comunicate de presă, perfectate 297 de demersuri și consiliați 625 de solicitanți pe diverse aspecte ce țin de tematica transnistreană. 

2.1. Promovarea 

proiectelor de 

dezvoltare în Zona 

de Securitate și în 

regiunea 

transnistreană, 

precum și a 

inițiativelor de 
fortificare a 

interacțiunii între 

specialiștii de profil 

de pe ambele 

maluri ale 

Nistrului. 

2.1.1. Selectarea, 

evaluarea, aprobarea și 

monitorizarea 

implementării 

proiectelor în cadrul 

Programului 

activităţilor de 

reintegrare a ţării. 

Realizat: 

În perioada 01 februarie-04 martie 2019 a fost organizat concursul de proiecte în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării 

pentru anul 2019, pentru implementarea căruia au fost prevăzute alocații din bugetul de stat în valoare de 15 milioane de lei. Pe 19 și 

pe 22 martie 2019 au avut loc ședințele Comisiei de selectare a proiectelor, care a evaluat conform procedurilor stabilite de Hotărârea 

Guvernului nr. 131/2014 lista proiectelor eligibile ce urmau a fi finanțate prin intermediul Programului, din totalul a 95 de proiecte 

fiind selectate 35 cele mai competitive și cu impact social-economic major, lista cărora a fost publicată în Hotărârea Guvernului nr.212 

din 03.04.2019, iar implementarea lor a fost asigurată până la finele anului 2019. 

2.1.2. Coordonarea și 

expertizarea proiectelor 

de asistență 

implementate de către 

donatorii externi și care 

vizează localitățile din 

Zona de Securitate și 
din regiunea 

transnistreană. 

Realizat: 

În perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021 se implementează cea de-a 5 fază a Programului UE ,,Măsurile de Promovare a 

Încrederii (V)” (EU-CBM), cu un buget de aproximativ 10,6 mln. de euro și care își propune drept obiectiv sprijinirea activităților 

comune promovate de către actorii comunitari de pe ambele maluri ale Nistrului, menite să consolideze încrederea între locuitori, să 

modernizeze infrastructura locală și să stimuleze conlucrarea la nivel antreprenorial și a exponenților sectorului asociativ și media. La 

ședințele din anul 2019 al Consiliului de administrare al Programului au fost aprobate ghidurile aplicanților pentru proiecte (de 

infrastructură socială, Programul de granturi mici ș.a.), au fost selectate și inițiată implementarea a 12 proiecte de infrastructură socială, 
10 proiecte de granturi mici, 4 proiecte pe linia platformelor de cooperare business, 11 proiecte pe componenta de audiovizual au fost 

transferate pentru reexaminare în anul 2020, a fost inițiată cooperarea cu ODIMM în vederea furnizării serviciilor de instruire pentru 

potențialii beneficiari ai suportului de granturi CBM pentru tinerii antreprenori de pe malul stâng al Nistrului. La comitetele de 

selectare proiectelor respective participă câte un reprezentant din partea PNUD Moldova, delegației UE în Moldova și a Biroului 

politici de reintegrare. 

 

Prin scrisoarea cu nr.23-22-3658 din 24.06.2019, Biroul a expus avizul instituțional și a exprimat sprijinul pentru implementarea celei 

de-a 2-a faze a proiectului cu genericul ,,Acțiunea comună pentru a fortifica respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a 

Republicii Moldova 2019-2021”, care urmează a fi finanțat de către Ambasada Suediei în RM și implementat de agențiile ONU: 

UNDP, OHCHR, UNODC, UNAIDS, UNICEF și OIM. 

 
În cadrul dialogului cu partenerii externi în permanență este reiterată necesitatea coordonării tuturor proiectelor de asistență externă ce 

au ca destinație regiunea transnistreană cu Biroul politici de reintegare și cu autoritățile de profil ale Republicii Moldova, cu 

respectarea cerințelor Hotărârii Guvernului nr.377 din 25.04.2018 ,,Cu privire la reglementarea  cadrului instituțional și mecanismului 

de coordonare și management al asistenței externe”. 

 

Urmare a dialogului purtat cu șeful Delegației UE în RM și a efectuării coordonărilor procedurale necesare începând cu data de 15 

august 2019 a intrat în exercițiul mandatului de Consilier de Nivel Înalt al UE pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, 

dl Kálmán Mizsei, care pe acordă asistență tehnică și consiliere Vicepremierului și Biroului politici de reintegrare. 

 

Pe 28 decembrie 2019 Viceprim-ministrul pentru reintegrare, ministrul sănătății, muncii și protecției sociale și directorul de țară al 

Oficiului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) au semnat un Acord de implementare pentru proiectele de cooperare 



tehnică și care au menirea de a consolida încrederea în domeniul sănătății și sociale de pe ambele maluri ale Nistrului, cu un buget total 

de până la 250 mii de euro și cu termen de acțiune pe durata a 12 luni din momentul semnării. 

2.1.3. Participarea 

experților de pe ambele 

maluri ale Nistrului la 

conferințe, ateliere de 

lucru, seminare, vizite 

de studiu și alte măsuri 

legate de tematica 

transnistreană și de 

promovarea măsurilor 

de consolidare a 
încrederii. 

Realizat: 

Dezbateri, vizite de studiu și schimburi de bune practici pe aspecte legate de promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, precum 

și discuții pe subiecte de actualitate de pe agenda procesului de negocieri au fost efectuate în cadrul diferitor evenimente, printre aceste 

fiind: 

- ședința EUBAM privind cooperarea în gestionarea crizelor la linia administrativă, or.Chișinău (10 aprilie 2019); 

- ediția nr.3 a conferinței internaționale ,,Dosarele conflictului transnistrean”, or.Bacău, România (20-22 septembrie 2019); 

- seminar pe aspecte ce țin de prevenirea, combaterea și reacționarea la dezastrele naturale și tehnogene de pe ambele maluri ale 

Nistrului, or.Chișinău, EUBAM (22 octombrie 2019); 

- dezbateri pe ateliere tematice în cadrul celei de-a 8-a conferinţe bavareze cu genericul „Măsurile de consolidare a încrederii în 

procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, or. Murnau am Staffelse, Germania (04-05 noiembrie 2019); 
- cursul de instruire în domeniul prevenirii și tratamentului consumului drogurilor, cu participarea profesioniștilor de pe ambele maluri 

ale Nistrului, or.Frankfurt, Germania (24-29 noiembrie 2019);  

- cea de-a 33-a reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii EUBAM, or.Odesa, Ucraina (03-04 decembrie 2019). 

 

În rezultatul evenimentelor menționate au fost perfectate notele informative și difuzate comunicatele de presă respective, fiind 

convenite seturi de măsuri și recomandări relevante ce necesită a fi întreprinse/ luate în considerație în vederea identificării unor soluții 

viabile la problemele existente și a sprijinirii procesului de reglementare transnistreană. 

2.2. Realizarea 

măsurilor 

direcționate spre 

implementarea 

politicilor sectoriale 
de reintegrare a 

țării. 

2.2.1. Coordonarea 

activității autorităților 

administrației publice 

pe dimensiunea 

transnistreană și 
asigurarea activității 

Comisiei 

guvernamentale pentru 

reintegrarea țării. 

Realizat: 

În comun cu autoritățile administrației publice centrale de specialitate au fost organizate 54 de ședințe de lucru interinstituționale, cu 

abordarea diferitor probleme ce țin de problematica transnistreană și coordonarea măsurilor necesare ce se impun a fi întreprinse, 

inclusiv fiind convocate 17 ședințe preparatorii înainte de convocarea reuniunilor grupurilor de lucru sectoriale. 

 
În perioada de referință Vicepremierul și reprezentanții Biroului politici de reintegrare au efectuat 14 vizite în teritoriu, inclusiv în 

Zona de Securitate și în raionul Dubăsari, unde s-au documentat cu problemele întâmpinate de către exponenții administrației publice 

locale, agenții economici, locuitorii din raion și au inițiat acțiunile necesare în vederea identificării soluțiilor viabile pe marginea 

acestora. 

 

La data de 27 decembrie 2019 a avut loc Ședința Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea țării, în cadrul căreia s-a trecut în revistă 

stadiul actual în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană și ultimele evoluții în formatul ,,5+2”, au fost discutate 

aspecte de actualitate (organizarea interacțiunii în sfera telecomunicațiilor, introducerea produselor petroliere prin frontiera de est, 

circulația trenurilor marfare prin regiunea transnistreană), s-au stabilit 4 priorități pentru anul 2020 (libertatea de circulație, respectarea 

drepturilor omului, asigurarea cu sedii adecvate a școlilor cu predare în grafie latină din regiune, armonizarea procedurilor și a tarifelor 

vamal-fiscale între cele două maluri ale Nistrului), precum și au fost trasate un șir de indicații în adresa membrilor Comisiei. De ex. s-a 

dispus ca MAI (BMA) în comun cu ASP vor elabora și vor pune în aplicare un mecanism de preschimbare a permiselor de conducere 
în cele de model național în baza permiselor de ședere emise în privința cetățenilor străini cu domiciliu în regiunea transnistreană și 

care întrunesc condițiile legale de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

La inițiativa Viceprim-ministrului pentru reintegrare s-a relansat activitatea Mecanismului de coordonare pe problematica 

transnistreană, iar în componența acestuia au fost incluși reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare, consilieri și funcționari din 

Parlament, Președinție, Guvern, reprezentanți din cadrul MAEIE, Biroul politici de reintegrare, alte autorități relevante, ulterior 

urmează a fi completat și cu exponenți din societatea civilă. În 2019 au avut loc 3 ședințe ale Mecanismului (03 și 17 octombrie, 28 

noiembrie 2019), fiind efectuate consultări și dezbateri pe marginea celor mai stringente probleme din cadrul dialogului Chișinău-

Tiraspol, coordonate pozițiile pe un șir de probleme ce figurează pe agenda negocierilor și informați membrii Mecanismului despre 

rezultatele rundelor de negocieri și proiectele de documente discutate. 



2.2.2. Instituirea 

cadrului juridic necesar 

pe dosarul transnistrean 

şi stabilirea 
mecanismelor de 

soluționare a 

problemelor cu care se 

confruntă populaţia şi 

agenţii economici din 

raioanele de est ale 

țării. 

Realizat: 

În perioada de referință, Viceprim-ministrul pentru reintegrare a promovat 2 hotărâri de Guvern (nr.212/2019 și nr.495/2019), iar 

Biroul politici de reintegrare a definitivat și a acordat asistența necesară ministerelor de profil în definitivarea și promovarea a 9 

proiecte de acte normative pe problematica transnistreană, precum și a avizat 39 de proiecte acte normative și 7 proiecte de acorduri 
bilaterale. 

 

Prin modificările operate la cadrul normativ național s-a asigurat continuitatea șirului de acțiuni pozitive și care vin în sprijinul 

locuitorilor din Zona de Securitate și din regiunea transnistreană, fiind aprobate pentru anul 2020 alocații bugetare în sumă de 15 mln. 

de lei pentru activități și proiecte de reintegrare a țării, prelungit până la 30 iunie 2020 termenul de acțiune al Deciziei protocolare cu 

privire la principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană din 30 martie 2012, precum și 

perioadele de aplicare a unor facilități fiscal-vamale pentru populația și agenții economici din regiune (prolongarea până la 30 iunie 

2020 a termenului de aprovizionare cu produse petroliere prin punctul de trecere a frontierei ,,Novosavițcaia–Cuciurgan” și până la 01 

august 2020 a scutirilor pentru importul medicamentelor, produselor farmaceutice, materiei prime medicamentoase, produselor de uz 

fitosanitar și al fertilizanților). 

 

În rezultatul unei conlucrări productive între instituțiile naționale de profil s-a definitivat un mecanism inovativ și viabil de certificare a 
faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, rezultat cu aprobarea Hotărârii 

de Guvern nr.286/2019, astfel fiind completată lista instrumentelor instituite de Guvern pentru a garanta drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului în regiunea transnistreană, iar cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în regiune au posibilitatea în așa 

mod de a beneficia de acte de stare civilă eliberate de subdiviziunile specializate ale Agenției Servicii Publice, în conformitate cu 

prevederile art.13¹ din Legea nr.100/2001. Aceste modificări în comun cu ajustările anterior operate la legislație referitor la 

simplificarea procedurilor de documentare cu acte de model național au stimulat și dinamica de solicitare a dobândirii cetățeniei 

Republicii Moldova și de obținere a actelor naționale. 

 

În procesul de negocieri au fost semnate 3 documente: 

- Acordul adițional al operatorilor poștali de la Chișinău și Tiraspol la contractul nr.67/12 din 15.04.2010 privind transportarea 

trimiterilor poștale, prin care a fost prolongat termenul de acţiune al contractului până la 31 decembrie 2019, semnat pe 03 iunie 2019; 
- 2 protocoale adiționale la Decizia protocolară cu privire la principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea 

transnistreană din 30 martie 2012, prin care a fost prolongat termenul de acţiune al acesteia până la 31 decembrie 2019, apoi până la 30 

iunie 2020, semnate pe 04 iunie 2019, și respectiv, pe 27 decembrie 2019. 

2.2.3. Luarea măsurilor 

menite să asigure 

asistență și protecţie în 

apărarea drepturilor 

omului în regiunea 

transnistreană şi libera 

circulaţie între cele 

două maluri ale 

Nistrului. 

Realizat: 

Biroul politici de reintegrare a acordat asistență necesară pe marginea a 161 de cazuri de încălcare a drepturilor omului, fiind sesizați 

actorii din formatul de negocieri „5+2”, organele de drept și autoritățile competente naționale, cu întocmirea a 37 de rapoarte cu privire 

la situația în domeniul drepturilor omului, desfășurarea a 196 de ședințe interinstituționale și soluționarea a 396 de petiții. 

 

Problemele ce țin de protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană persistă permanent pe 

agenda formatelor de negocieri Chișinău-Tiraspol, inclusiv în grupurile de lucru pentru drepturile omului cu implicarea experților de pe 

cele două maluri ale Nistrului, unde partea moldovenească insistă pe restabilirea drepturilor ce au fost lezate cu solicitarea 

concomitentă a sprijinului în proces din partea partenerilor internaționali în formatul de negocieri ,,5+2”. Pe ordinea de zi sunt incluse 

și abordate aspecte referitoare la protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, protecția drepturilor copiilor aflați în situații de risc, 
repatrierea copiilor victime ale traficului, prevenirea violenței în mediul Internet, prevenirea și combaterea violenței domestice, 

protecția persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA împotriva acțiunilor de discriminare/ segregare și resocializarea acestora. Însă, cu 

regret, se constată o lipsă de voință din partea Tiraspolului întru a progresa pe subiecte cu impact major ce vizează respectarea și 

protecția drepturilor fundamentale ale omului. 

 

Un rezultat concret al interacțiunii intense Chișinău-Tiraspol și a compromisului atins cu suportul Misiunii OSCE s-a materializat în 

anularea începând cu 16 septembrie 2019 a mecanismului de notificare scrisă prealabilă în privința deplasărilor private în  regiunea 



transnistreană a oficialilor din Republica Moldova, iar grație asistenței acordate de către Biroul politici de reintegrare s-a reușit 

soluționarea unor dificultăți întâmpinate de către agenții economici din regiune (de ex. : evitarea aplicării sancțiunilor din partea 

Ucrainei în privința Uzinei Metalurgice Moldovenești din Râbnița, acordarea dreptului de folosire a 2 noi mărci proprietate a statului 

pentru producția alcoolică de către Fabrica de vinuri și divinuri ,,KVINT” din or.Tiraspol). 
 

În dialogul cu toți partenerii internaționali este reiterat faptul că protecția drepturilor omului în regiune reprezintă prioritatea zero și se 

solicită implicarea activă în vederea garantării respectării drepturilor fundamentale pe cazuri individuale de abuzuri din partea 

exponenților de la Tiraspol, inclusiv în soluționarea cazurilor de rezonanță cum ar fi cele ale cetățenilor R.Moldova Alexandr Rjavitin 

și Oleg Horjan. 

3.1. Informarea 

opiniei publice cu 

privire la evoluțiile 

în procesul de 

reglementare şi 

acţiunile întreprinse 

de Birou pentru 

promovarea 
politicilor de 

reintegrare a ţării 

3.1.1. Mediatizarea 

evenimentelor în care 

este implicat  Viceprim-

ministrul pentru 

reintegrare şi 

funcționarii Biroului, 

precum şi informarea 

opiniei publice cu 
privire la activitățile 

realizate pe 

dimensiunea  

transnistreană şi cea de 

reintegrare a ţării. 

Realizat: 

În perioada de referință au fost elaborate și difuzate pe pagina web a Biroului și pe rețeaua de socializare Facebook 190 comunicate de 

presă, dintre care 21 reflectau activitatea grupurilor de lucru sectoriale și 52 activitatea delegației Republicii Moldova în Comisia 

Unificată de Control. 

 

Vicepremierul pentru reintegrare și funcționarii Biroului politici de reintegrare au participat și au exprimat opinia instituțională pe teme 

actuale legate de problematica transnistreană în cadrul a 3 emisiuni TV și 1 radio, precum și au fost acordate și difuzate 2 interviuri ce 

sunt publicate și pe pagina web a Biroului. 

3.1.2. Plasarea şi 

actualizarea paginii web 

a Biroului politici de 

reintegrare, inclusiv de 

pe reţelele de 

socializare. 

Realizat: 

Informațiile de pe pagina web a Biroului politici de reintegrare au fost actualizate în permanență și reflectă date disponibile pentru 

publicul interesat despre activitatea Biroului, Vicepremierului pentru reintegrare, delegației RM în CUC, grupurilor de lucru sectoriale, 

Programul activităților de reintegrare a țării, comunicatele de presă difuzate, numerele de contact și adresele poștei electronice. 

 

Arhiva actelor semnate în procesul de negocieri, legislația națională pe dimensiunea transnistreană, studiile și analizele relevante, 

precum și rubrica declarațiilor Consiliului Ministerial al OSCE cu privire la negocierile în procesul de reglementare transnistreană în 
formatul ,,5+2” a fost ajustată la situația din luna februarie 2020. 

3.1.3. Monitorizarea 

abordării problematicii 

transnistrene în mass-

media şi analiza 

vizibilității procesului 

de reintegrare în presă 

şi alte surse de 

informare. 

Realizat: 

Zilnic a fost întocmită revista presei (realizate 360 de reviste în anul 2019) și periodic note informative (25 în total), prin intermediul 

cărora s-au monitorizat reacțiile și comentariile mediatice pe diverse aspecte ce țin de problematica transnistreană, declarațiile diferitor 

oficiali naționali și internaționali, analizele și opiniile tematice ale experților de profil, comunicatele de presă relevante și expunerile 

publice ale actorilor formatului de negocieri ,,5+2”. 

 

Toate materialele menționate au fost aduse la cunoștința Viceprim-ministrului pentru reintegrare și a funcționarilor din cadrul Biroului 

politici de reintegrare.  

 

 


