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PREFAŢĂ 
 
 Lucrarea de față este rezultatul colaborării între domnul Alin 

Gvidiani și Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean 

(Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), în cadrul unui program 

editorial care a oferit, până în prezent, cărțile: Eugen Străuțiu și Vasile 

Tabără, A comparative analysis of the development on the two banks of 

the Dniestr, Editura Techomedia, Sibiu, 2015; Eugen Străuțiu, Nicoleta 

Munteanu și Marius Șpechea, Opțiunile partidelor politice din Republica 
Moldova în problema transnistreană, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017; 

Eugen Străuțiu, The Transnistrian Conflict Files, Editura Technomedia, 

Sibiu, 2017; Mihai Melintei, Cronologia conflictului transnistrean 

adnotată bibliografic (cu traducere în limba rusă), Editura Armanis, 

Sibiu, 2018; Eugen Străuțiu, Transnistrian Bibliography, Editura 

Technomedia, Sibiu, 2019. La acestea se adaugă trei volume ale 

periodicului „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului 

Transnistrean” (2017, 2018 și 2019), care este indexat în patru baze de 

date internaționale. 

 Colaborarea domnului Gvidiani, în calitate de funcționar al 

Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, în 

proiectele LACT, datează deja de mulți ani. Analizele și interviurile sale 

au fost postate inițial pe site-ul https://lact.ro/, iar ulterior au fost 

publicate în format tipărit, în „Anuarul Laboratorului pentru Analiza 

Conflictului Transnistrean”.  

 În acest moment, expertiza impresionantă a domnului Gvidiani 

se întâlnește cu proiectul LACT de construire a unui set de instrumente 

de lucru necesar cercetării aprofundate a conflictului transnistrean. Deja 

sunt în circulație două volume care oferă cronologia și respectiv 

bibliografia conflictului transnistrean.  

O contribuție cuprinzând inventarul documentelor și actelor 

normative semnate / elaborate în cadrul procesului de reglementare 

transnistreană survine în mod firesc, completând seria de fundamente 

puse la dispoziția cercetătorilor care vor să extindă cunoașterea și 

interpretarea fenomenului transnistrean. Vor beneficia toate nivelurile de 

cercetare, de la cel profesionist la cel al studiilor doctorale, masterale și 

de licență, până la nivelul amator – al jurnaliștilor, politicienilor și 

funcționarilor, dar și al pasionaților fără studii de specialitate, care vor 
găsi în lucrarea de față un foarte util punct de plecare pentru a aprofunda 

un anume eveniment, fenomen sau proces identificat în cadrul eforturilor 

de reglementare transnistreană. 

https://lact.ro/
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 Din punct de vedere al genului științific, cercetarea domnului 

Gvidiani se încadrează în categoria „inventarului de documente”. În sens 

strict, inventarul de documente este instrumentul de organizare a unui 

fond arhivistic, pus la dispoziția cercetătorului în sala de studiu a arhivei, 

pentru a-și identifica și calibra interesul față de unul sau mai multe 

documente - care pot fi comandate pentru studiere aprofundată. În sens 

larg, inventarul de documente nu se limitează la conținutul unei singure 

arhive, ci colectează și expune documentele referitoare la un conținut 

tematic, indiferent de locul unde pot fi accesate. 

 Documentele inventariate în lucrarea de față sunt păstrate, în 

format imprimat pe hârtie, de către partenerii de negociere de la Chișinău 

și Tiraspol, precum și de către Organizația pentru Securitate și Cooperare 

în Europa – în calitate de principal mediator al conflictului. Cea mai mare 

parte a acestor documente, în fotocopie sau prin preluarea tehnoredactată 

a textului, sunt accesibile online, dar nesistematic. La momentul 

semnării, unele au fost publicate pe diferite site-uri sau chiar în formatul 

print al unor ziare. O colecție reprezentativă, formată mai ales din 

fotocopii, este pusă la dispoziție pe site-ul Biroului politici de reintegrare. 

Câteva documente apar și în cărți, articole, studii și rapoarte publicate în 

format print sau online („Anuarul Laboratorului pentru Analiza 

Conflictului Transnistrean” oferă o rubrică permanentă destinată 

documentelor semnate în cursul anului apariției). Actele normative cărora 

autorul le consacră un capitol special, sunt publicate în „Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova”. 

 Efortul principal al domnului Gvidiani constă în colectarea și 

organizarea sistematică (după criteriul mixt conținut / cronologie) a 

fondului de documente și acte normative relevante pentru reglementarea 

conflictului transnistrean. Pentru fiecare în parte, se indică data semnării, 

categoria de conținut (politic, securitate, militar, umanitar, multisectorial 

ș.a.), denumirea documentului, semnatarii, și se oferă o scurtă descriere a 

conținutului. 

 O altă contribuție, care face un serviciu excepțional cititorilor de 

limba română, este includerea in extenso a conțintului celor mai 

importante documente semnate în cadrul procesului de negociere, în 

traducerea lor românească. Utilizarea limbii ruse este regula în derularea 

negocierilor; pe cale de consecință, majoritatea covârșitoare a 

documentelor semnate au fost redactate în limba rusă. Aici avem și o 

explicație cu privire la cauzele pentru care cercetătorii români și, în 
general, publicul român, au rămas până astăzi slab conectați la problema 

transnistreană. Alin Gvidiani oferă astfel un suport necesar și util, chiar și 

în manieră introductivă, vorbitorilor de limba română. 
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 Colecția de acte normative adoptate la Chișinău în reglementarea 

problemei transnistrene, este publicată pentru prima oară ca atare, 

completându-se în mod fericit cu extrase din programele de activitate 

guvernamentale la tema abordată. Se pot compara astfel principiile 

programatice asumate de guvernele Republicii Moldova cu măsurile 

concrete (hotărâri, instrucțiuni, regulamente). În același timp, se face 

proba implementării, de către autoritățile competente de la Chișinău, a 

măsurilor convenite în cadrul procesului de negociere cu Tiraspolul. 

 Capitolele următoare aduc precizări cu privire la arhitectura de 

securitate construită în sprijinul gestionării pașnice a conflictului (Zona 

de Securitate, prezentată ca suma unităților administrative componente); 

o statistică a întrevederilor în formatele de negocieri, care au produs 

documentele menționate mai sus; o listă a oficialilor care au fost 

implicați în acest negocieri. Toate acestea contextualizează și precizează 

suplimentar date necesare înțelegerii corpului esențial al lucrării – lista 

documentelor și actelor normative aferente procesului de reglementare. 

 În final, constatăm că lucrarea pe care o dedicăm publicului 

oferă serioase fundamente cercetării de specialitate a conflictului 

transnistrean, demonstrând utilitatea excepțională a pasului pe care 

experții funcționari îl pot face (iată, îl fac) în întâmpinarea experților 

cercetători. Adresăm domnului Alin Gvidiani un cuvânt de mulțumire și 

înaltă apreciere pentru efortul și rezultatul excelent al muncii, cu speranța 

că acest moment constituie un semnal pentru deschiderea unei direcții de 

colaborare între LACT și practicienii negocierilor transnistrene (din 

trecut, prezent și viitor), prin apropierea lor de nevoile și practica 

cercetării științifice. 

 

 

Prof.univ.dr. Eugen Străuțiu 

Directorul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
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INTRODUCERE 

 

Pe parcursul intervalului de timp iulie 1992 – august 2020, în 

procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană sau referitor la 

acest proces, au fost semnate și s-au expus poziții ale demnitarilor de rang 

înalt în 237 de documente oficiale, în 24 de reuniuni ale miniștrilor 

afacerilor externe ai OSCE și în 4 summit-uri OSCE organizate la nivelul 

șefilor de state/ guverne participante1, precum și au fost semnate 915 

decizii și procese-verbale, aprobate în cadrul Comisiei Unificate de 

Control - ce vizează desfășurarea operațiunii de menținere a păcii, 

monitorizarea situației din Zona de Securitate, menținerea și restabilirea 

ordinii publice în acest perimetru 2. 

În această listă nu sunt incluse declarațiile și alocuțiunile pe 

tematica transnistreană rostite de pe platforma ONU, Consiliului Europei 

și a altor organizații internaționale (cu excepția OSCE).  

Din cifra celor 237, categoriile documentelor sunt următoarele: 

acorduri – 13, memorandumuri – 4, addendumuri la memorandumuri – 1, 

declarații – 27, protocoale – 60, procese-verbale – 29, addendumuri la 

procese-verbale – 2, decizii protocolare – 60, anexe la decizii protocolare 

– 5, înscrieri sau încheieri protocolare – 9, protocoale adiționale sectoriale 

– 10, acorduri adiționale la contracte sectoriale – 1, planuri de acțiuni – 2, 

programe – 2, foi de parcurs – 1, mecanisme-cadru – 1, adresări – 3, 

înțelegeri – 1, propuneri – 2, orare de rambursare – 1, acte de predare-

primire – 1, comunicate comune – 2. 

Domeniile acoperite vizează următoarele sfere: politic – 85, 

militar – 7, securitate – 3, transport auto și avia – 21, transport feroviar – 

13, economie – 9, comerț – 1, vamal – 8, energetică – 14, ecologie – 11, 

educație – 9, combaterea criminalității și ordine publică – 5, 

telecomunicații – 4, comunicații poștale – 4, bancar – 3, libera circulație – 

2, ocrotirea sănătății – 3, protecție socială – 2, agricultură – 2, umanitar – 

1, cultură – 1, metrologie – 1, statistică – 1, fitosanitar și veterinar – 1, 

 
1 Arhiva major i tă ț i i  acte lor  semnate  în  procesul  de negocier i ,  

documentelor  ce vizează  problematica t ransnistreană,  inclus iv  

a celor  formalizate  la  reuniuni le  anuale a le  Consi l iu lui  de 

Miniș t r i  a l  OSCE pot f i  accesate  la  adresa :  

ht tps: / /gov.md/ro /conten t/arh iva -actelor - semnate -cadrul-

procesului -de-reg lementare .   
2 Texte le  in tegrale  a le  documente l or  aprobate în  Comisia  

Unif ica tă  de Contro l  sunt  publ ica te  în  ed iț i i  per iod ice,  în  

forma cu leger i lor  de documente.  

https://gov.md/ro/content/arhiva-actelor-semnate-cadrul-procesului-de-reglementare
https://gov.md/ro/content/arhiva-actelor-semnate-cadrul-procesului-de-reglementare


9 

securitate alimentară – 1, penitenciar – 1, media – 1, electoral – 1, 

radiologie – 1, cooperare interinstituțională – 1, multisectorial – 18,  

documente cu caracter procedural și de reglementare a negocierilor – 7. 

Cele mai active perioade cu cel mai mare număr de documente 

semnate și declarații formulate în ordine descendentă se conturează în anii 

2003 (25), 1998 (22), 2001 (20), 1999 (20), 2002 (19), cele mai puţine în 

ordine ascendentă sunt în anii 2009 și 2020 (câte 1), 1992 (2), 1993 (2), 

2004, 2011, 2014, 2016, 2019 și 2020 (câte 3), 2010 (4), iar în perioada 

anilor 2007-2008 s-a urmărit o pauză, nefiind semnat și evidențiat nici-un 

document. 

Documentele semnate în cadrul formatelor de negocieri (,,5+2”, 

,,1+1”, grupuri de lucru sectoriale) au menirea de a formaliza anumite 

aspecte convenite în negocieri și de a identifica și pune în aplicare 

mecanisme provizorii de soluționare a unui spectru larg de probleme 

actuale, generate de nereglementarea conflictului, astfel încât să se 

avanseze treptat spre apropierea părților, eliminarea barierelor, rezolvarea 

problemelor stringente ale populației și atingerea unei formule definitive 

de reglementare a dosarului transnistrean. 

Aceste documente nu sunt acte normative propriu-zise deoarece 

sunt o emanare a celor agreate în negocierile politice și pot produce efecte 

juridice doar după crearea cadrului normativ de resort (de ex.: Legea 

nr.170/2018 reflectă mecanismul de înmatriculare cu plăci auto neutre 

convenit prin Decizia protocolară din 24.04.2018) și la fel nu pot institui 

un al 3-lea spațiu juridic (pe lângă cel național și internațional) fiindcă 

scopul țintit este cel al restabilirii (și nu separării) spațiilor naționale unice 

(juridic, economic, social, vamal, de securitate, apărare ș.a.). 

O mare parte din documentele semnate în negocieri și-au încetat 

termenul de acțiune (fiind aprobate pentru o perioadă determinată de 

timp), au devenit inactuale, au fost denunțate de Chișinău urmare a 

incompatibilității cu ordinea constituțională și a lezării abuzive a 

drepturilor omului, nu corespund contextului regional și internațional din 

prezent, nu au contribuit nicidecum la atingerea obiectivului central al 

negocierilor – reglementarea finală a conflictului și la aprobarea statutului 

regiunii în componența statului suveran și indivizibil Republica Moldova. 

Stabilirea potențialelor mecanisme de garanții privind 

implementarea documentelor anterior formalizate în negocieri și 

conexarea oricărui nou angajament cu acest mecanism este o abordare 

relativ viabilă și poate fi utilizată în volum plenar doar la etapa de 
reglementare post-conflict și exclusiv în situația contribuirii directe și 

consecutive la conturarea și aprobarea parametrilor finali ai viitorului 

statut juridic special al unităților administrativ-teritoriale din stânga 

Nistrului și mun.Bender.  
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I. Acorduri, înțelegeri, memorandumuri, protocoale cu 
caracter politic, militar și de securitate. 

 

1. 1992.07.21 (Militar): Acordul cu privire la principiile de 

reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a 
Republicii Moldova, semnat la Moscova, la nivelul șefilor de stat din 

partea Republicii Moldova (RM) şi a Federaţiei Ruse (FR), conține 8 

articole, instituie perimetrul Zonei de Securitate și Comisia Unificată de 

Control (CUC) în format trilateral (reprezentanții Chișinăului, 

Tiraspolului și ai FR), or. Tighina/ Bender este declarat raion cu regim 

sporit de securitate, componentele ex-armatei a 14-a a Forțelor Militare 

ale FR se obligă să respecte neutralitatea pe teritoriul RM, stipulează că 

aspectele ce țin de statutul armatei menționate, modul și termenii de 

retragere etapizată se vor determina în cadrul negocierilor dintre FR și 

RM. 

2. 1993 (Politic): Înțelegerea cu privire la activitatea Conferinței 

pentru Securitate și Cooperare în Europa în regiunea transnistreană, 

convenită după crearea Misiunii OSCE în Moldova în data de 04.02.1993, 

9 articole, fiind deschise oficiile misiunii din or.Bender și Tiraspol, 

asigurată libera circulație în regiune a membrilor CSCE și a mijloacelor 

de transport ale acesteia, prevăzută posibilitatea de a fi stabilite contacte și 

comunicare directă cu structurile din regiune și persoanele fizice doar în 

scopul realizării funcțiilor sale, oferit dreptul de a vizita obiective militare 

urmare a coordonărilor de resort, coordonări care în Zona de Securitate se 

vor efectua cu CUC. 

3. 1994.10.21 (Militar): Acordul cu privire la statutul juridic, 
modalitatea şi termenii de retragere a formaţiunilor militare ale FR, 

temporar amplasate pe teritoriul RM, semnat la Moscova, la nivelul 

Prim-miniştrilor FR și RM, 23 articole, în art.2 se statuează că prezența 

formațiunilor militare ruse pe teritoriul RM este temporară, partea rusă 

reieșind din posibilitățile tehnice va asigura retragerea acestora în decurs 

de 3 ani de la data semnării Acordului, pașii practici se vor sincroniza cu 

reglementarea politică și determinarea statutului juridic special al regiunii 

transnistrene a RM, iar etapele și orarul retragerii integrale se vor reflecta 

într-un protocol separat dintre ministerele apărării ale ambelor părți, 

acțiuni care însă nu au fost realizate până în prezent. 

4. 1995.02.10 (Politic): Protocol la Tratatul cu privire la 

principiile relațiilor interstatale ale RSSM și RSFSR din 22 septembrie 

1990, semnat la Alma-Ata, la nivelul șefilor de stat din partea RM şi a 

FR, 10 puncte, este recunoscut drept parte componentă a tratatului ce 

specifică că părțile vor dezvolta relații de prietenie, cu respectarea 

reciprocă a suveranității și integrității teritoriale, a egalității în drepturi, 
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neamestecului în treburile interne, reglementării pașnice a diferendelor, 

realizării dreptului de libera alegere a cetățeniei RM sau a FR, părțile se 

vor abține de la acțiuni îndreptate împotriva intereselor celeilalte părți sau 

care le prejudiciază. 

5. 1995.07.05 (Securitate): Acordul cu privire la menținerea păcii 

și garanțiilor de securitate, semnat de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol, contrasemnat de reprezentanții OSCE și ai FR, 3 aliniate, prin 

care părțile s-au obligat să nu utilizeze una împotriva celeilalte forța 

militară, să nu exercite presiuni politice și economice, să se abțină de la 

participarea în uniuni/ blocuri/ organizații îndreptate împotriva uneia 

dintre părți, FR, OSCE și Ucraina – garanții respectării acordului. 

6. 1996.06.17 (Politic): Memorandum cu privire la bazele 

normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria, semnat 

de Președintele RM, liderul de la Tiraspol, reprezentanții statelor-garant 

(FR și Ucraina) și OSCE, 10 puncte, a reconfirmat că regiunea 

transnistreană este încadrată în frontierele internațional-recunoscute ale 

RM, iar părțile vor continua să stabilească relații în structura statului 

comun cu delimitarea și delegarea competențelor în documentul referitor 

la statutul regiunii, conform celor agreate de părți exponenții Tiraspolului 

pot menține contacte internaționale în sfera economică, tehnico-științifică 

și culturală, precum și pot participa în exercitarea politicii externe a RM 

pe aspecte ce țin de interesele regionale, părțile salută declarațiile FR și 

ale Ucrainei de a deveni state-garant întru respectarea angajamentelor din 

acest memorandum. 

7. 1997.04.10 (Politic): Addendum la Memorandumul din 
17.06.1996, semnat de lideri și conducătorii Parlament-Consiliu Suprem 

și contrasemnat de ministrul de externe al FR, un articol, statuează că 

părțile construiesc relațiile într-un stat comun, în frontierele RSSM din 

ianuarie 1990. 

8. 1997.04.10 (Politic): Protocol cu privire la măsurile 

suplimentare de normalizare definitivă a relațiilor dintre Republica 
Moldova și Transnistria, semnat de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol și contrasemnat de ministrul de externe al FR, 4 aliniate, 

specifică că Memorandumul din 17.06.1996 și Addendum-ul la acesta din 

10.04.1997 vor fi semnate până la 15.05.1997 și după aceasta se va 

purcede la elaborarea documentelor de reglementare finală. 

9. 1997.05.08 (Politic): Memorandum cu privire la bazele 

normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria, semnat 
la Moscova de Președintele RM, liderul de la Tiraspol, reprezentanții 

statelor-garant (FR și Ucraina) și OSCE, 11 puncte, reconfirmă cele 

agreate prin Memorandumul din 17.06.1996 și Addendum-ul din 

10.04.1997. 
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10. 1997.05.24 (Politic): Protocolul întrevederii de lucru dintre 

Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 6 aliniate, se confirmă intrarea 

în vigoare din data semnării a Memorandumului din 08.05.1997, se 

dispune crearea comisiilor de lucru comune pe aspecte de reglementare, a 

4 grupuri de lucru sectoriale (pe activitatea economică externă, 

interacțiunea vamală, educație, combaterea criminalității) și a grupurilor 

de lucru pentru elaborarea propunerilor pe mecanismul de garanții. 

11. 1997.09.26 (Politic, Multisectorial): Protocolul întrevederii 

de lucru dintre Președintele RM, liderul de la Tiraspol și Vicepremierul 

FR, 7 puncte, s-a agreat orarul întrevederilor regulate dintre conducerea 

părților (lunar, joi), până la 05.10.1997 grupele de experți vor demara 

consultațiile pe documentul de delimitare și delegare a competențelor, 

până la 15.10.1997 se va semna Acordul pe aspectele de interacțiune 

economică, în CUC se va analiza mersul implementării Acordului din 

21.07.1992 și se vor planifica măsuri de diminuare militară în Zona de 

Securitate ș.a. 

12. 1998.03.20 (Militar, Umanitar): Acordul cu privire la 

măsurile de încredere și dezvoltarea contactelor între Republica Moldova 
și Transnistria, semnat la Odesa de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol și contrasemnat de reprezentanții FR, Ucrainei și OSCE, 10 

puncte, prin care s-au dispus o serie de măsuri: reducerea până la 500 din 

partea fiecărei componente a contingentelor forțelor de pacificare, tehnicii 

de luptă/ munițiilor și a posturilor staționare de pacificare înlocuindu-le 

cu patrule mobile, implicarea în calitate de observatori a pacificatorilor 

din partea Ucrainei, reducerea etapizată a punctelor de control de pe linia 

administrativă și facilitarea regimului liberei circulații, punerea în 

exploatare a podurilor din or.Dubăsari și s.Gura Bâcului, retragerea 

surplusului de inventar militar al FR din regiune cu oferirea coridorului de 

tranzit prin Ucraina, elaborarea unei programe complexe de combatere a 

traficului de droguri, arme și criminalității, excluderea confruntărilor 

informațional-propagandistice ș.a., iar FR și Ucraina în calitate de garanți 

exprimă disponibilitate să contribuie multilateral la implementarea acestui 

acord. 

13. 1998.03.20 (Politic): Protocolul unor pași inițiali pentru 

activizarea reglementării politice a problemei transnistrene, semnat la 

Odesa de Președintele RM și liderul de la Tiraspol și contrasemnat de 

reprezentanții FR, Ucrainei și OSCE, 11 aliniate, participanții consideră 

necesară concentrarea atenției părților pe următoarele direcții prioritare: 
delimitarea și delegarea competențelor, formarea spațiilor unice, 

aprofundarea încrederii și interacțiunii reciproce, determinarea 

mecanismului de garanții interne și externe, eficientizarea activității CUC 
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și a Forțelor Mixte de Pacificare cu atragerea pacificatorilor ucraineni în 

Zona de Securitate. 

14. 1998.07.21 (Securitate): Acordul cu privire la garanțiile de 

securitate în utilizarea podurilor reabilitate peste râul Nistru, semnat de 

Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 4 aliniate, părțile oferă garanții 

reciproce că podurile restabilite nu se vor utiliza în scopuri militare/ 

ostile, iar în caz de încălcare angajamentului se vor implica în mod 

prioritar forțele de pacificare.  

15. 2000.03.14 (Politic): Acordul de colaborare dintre 

Parlamentul RM și Consiliul Suprem al Transnistriei, semnat la nivel de 

conducători ai structurilor vizate, 11 articole, fixează convocarea 

întrevederilor consultative în mod regulat pentru coordonarea și 

elaborarea direcțiilor generale de activitate pe linia de competență, 

informări despre planurile actele adoptate, schimburi de materiale 

analitico-statistice, opțiuni de implicare a exponenților Tiraspolului în 

activitatea organizațiilor parlamentare internaționale, formarea comisiilor 

parlamentare de interacțiune și a grupurilor de lucru permanente pe 

subiecte concrete, exercitarea controlului parlamentar asupra procesului 

de negocieri. 

16. 2000.03.14 (Politic): Încheiere protocolară în rezultatul 
informațiilor prezentate de conducătorii grupurilor de experți despre 

dinamica procesului de negocieri, semnată la nivel de Președinte al 

Parlamentului RM și conducător al Consiliului Suprem din regiune, 5 

aliniate, au fost discutate pozițiile comune și divergente din negocieri, 

evidențiată necesitatea apropierii abordărilor pe probleme principiale, 

elaborării conceptului de ,,stat comun” și realizării unei colaborări 

eficiente în diverse domenii, platforma creată va audia informații 

periodice despre mersul negocierilor.  

17. 2001.08.08 (Procedural): Acordul cu privire la procedura la 

implementare a deciziilor protocolare, acordurilor și altor documente, 

semnate între părți, semnat de Președintele RM și liderul de la Tiraspol și 

aprobat de reprezentantul FR, Ucrainei și Misiunii OSCE în Moldova, 4 

puncte, prevede că documentele din negocieri devin aplicabile din data 

semnării de către lideri, în decurs de 10 zile de la semnarea acestora 

părțile instituie cadrul normativ de implementare, concretizând termenii și 

modul de realizare a angajamentelor convenite în negocieri. 

18. 2001.08.08 (Militar): Decizia protocolară dintre structurile 

militare ale părților, semnată de conducătorii structurilor de profil și 
aprobată de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 6 măsuri fixate, 

după cum urmează: linii de comunicare directă dintre conducători, statele 

majore și unitățile de gardă operativă, crearea comisiei comune pentru 

elaborarea propunerilor de instituire a spațiului unic de apărare și a 
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planurilor de acțiuni comune pentru promovarea măsurilor de consolidare 

a încrederii, notificarea reciprocă despre antrenamentele militare 

desfășurate, interacțiunea în Zona de Securitate cu CUC, desfășurarea 

întrevederilor în mod regulat pentru a evalua realizarea planurilor 

comune. 

19. 2001.11.22 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor în 

reglementarea transnistreană din partea FR, Ucrainei și OSCE, semnat 

în or.Praga, 2 puncte, prin care a fost coordonat textul Adresării comune 

din aceiași zi menționată supra. 

20. 2002.08.19 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor în 
reglementarea transnistreană, semnat în or.Moscova, 2 puncte, a fost 

coordonat un proiect de declarație și elaborată posibila agendă a 

următoarei runde în formatul ,,3+2”. 

21. 2002.09.18 (Politic): Acordul cu privire la bazele relațiilor 

comune dintre RM și Transnistria, semnat în formatul ,,3+2”, 2 articole, 

statuează că RM este un stat de drept, democratic și federativ, cu formă de 

guvernământ republicană (creată pe bază contractuală – versiunea 

Tiraspolului), politica căruia este îndreptată spre crearea condițiilor ce 

asigură un trai decent și libera dezvoltare a omului în hotarele RSSM din 

01.01.1990. Tiraspolul a completat cu formularea că RM și Transnistria 

construiesc relațiile sale în cadrul statului comun și confederativ, pe 

principiile membrilor asociați. 

22. 2002.10.01 (Politic): Structura Acordului cu privire la bazele 

relațiilor comune dintre RM și Transnistria, semnată de mediatori, 

stabilește următoarele elemente: preambul, principiile construirii RM, 

bazele construcției constituționale (RM-stat de drept, democratic și 

federativ, cu formă de guvernământ republicană, creată pe bază 

contractuală...), competențele în RM (exclusive, comune, ale subiecților 

federației), autoritățile publice, sistemul de garanții interne și 

internaționale, dispoziții tranzitorii. 

23. 2003.02.26 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Chișinău, 5 puncte, se propune părților să delege 

reprezentanți care vor participa la elaborarea Constituției statului 

federativ, OSCE va organiza un seminar pe aspectele construcției federale 

ținând cont de experiențele europene. 

24. 2003.03.18 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Chișinău, 6 puncte, se sugerează delimitarea problemelor ce 

țin de competența formatului ,,3+2” și a celor care vor fi examinate de 
Comisia Constituțională Comună, se propune elaborarea unui plan de 

punere în aplicare a ,,Constituției Statului Federativ”, se consideră 

oportună organizarea unui seminar de familiarizare cu principiile 

contemporane ale statului federal, facilitat de experți internaționali. 
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25. 2003.04.22 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Tiraspol, 6 puncte, se planifică activitatea Comisiei 

Constituționale Comune cu propunerea creării unui institut permanent de 

experți-observatori pe lângă aceasta și elaborarea unui regulament de 

activitate. 

26. 2003.04.24 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Chișinău, 1 punct, se recomandă părților să identifice soluții 

la problemele din sfera învățământului, utilizării terenurilor agricole, 

asigurării liberei circulații ș.a. 

27. 2003.06.04 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Chișinău, 9 puncte, se lansează îndemnul către părți de a 

elabora cât mai rapid și în comun textul noii Constituții, iar pentru 

formulări concrete se consideră utilă organizarea unui seminar cu 

antrenarea experților internaționali, concomitent continuarea lucrului 

paralel pe textul documentului politic de reglementare atotcuprinzătoare, 

s-a conturat agenda pentru următoarea rundă a formatului ,,3+2”. 

28. 2003.07.03 (Politic): Înscrierea protocolară a 

reprezentanților împuterniciți ai părților în Comisia Constituțională 
Comună, semnat în or.Tiraspol, 3 puncte, s-a discutat Regulamentul de 

activitate al Comisiei, se va convoca în or.Bender sau în alte locații 

conform agreării copreședinților, în componența a 6 membri, deciziile 

Comisiei se vor formaliza în înscrieri protocolare. 

29. 2003.07.03 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Tiraspol, 3 puncte, s-a confirmat poziția fermă și 

oportunitatea elaborării și semnării documentului politic general ce va 

conține principiile de bază ale reglementării/ construcției statale și 

sistemul de garanții. 

30. 2003.07.04 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Chișinău, 2 aliniate, se optează pentru rezolvarea 

problemelor din raionul Dubăsari (furnizarea energiei electrice, 

desfășurarea lucrărilor agricole) și a celor ce țin de activitatea economică 

externă a regiunii. 

31. 2003.07.30 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Chișinău, 2 puncte, s-a audiat informația despre activitatea 

Comisiei Constituționale Comune, s-a sugerat de a continua lucrul asupra 

pregătirii documentului politic general și determinarea sistemului de 

garanții, au fost îndemnate părțile să activizeze interacțiunea în 

soluționarea problemelor aflate în dispută. 
32. 2003.09.04 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Tiraspol, 4 puncte, s-a audiat informația Comisiei 

Constituționale Comune și a experților economici, s-a solicitat furnizarea 

informației despre situația din domeniul educației, s-a reconfirmat 



16 

oportunitatea definitivării documentului politic de reglementare, noii 

Constituții și a sistemului de garanții. 

33. 2005.05.17 (Politic): Protocolul întrevederii mediatorilor, 

semnat în or.Vinnita, 7 aliniate, a fost discutată inițiativa Președintelui 

Ucrainei ,,Reglementare – prin democratizare” anterior la Chișinău și s-a 

examinat preventiv ,,Planul de reglementare” pregătit de partea 

ucraineană și remis părților și mediatorilor, RM a susținut inițiativa, FR a 

exprimat disponibilitatea de a lucra în realizarea acesteia, iar Tiraspolul a 

expus opinie separată, mediatorii consideră că planul ucrainean 

impulsionează procesul de reglementare, s-a convenit peste o lună de a 

continua consultările, Ucraina și OSCE au susținut inițiativa RM de a 

invita SUA și UE la următoarea reuniune. 

34. 2010.06.05 (Politic): Memorandum în rezultatul întrevederii 

Președintelui FR și Cancelarului german, semnat în or.Mezeberg, 4 

puncte, s-a propus crearea Comitetului FR-UE pe aspecte de politică 

externă și securitate la nivel de ministru de externe al FR și înalt 

reprezentant al UE, împuternicit să servească ca forum de schimb de 

opinii, de elaborare a principiilor de bază de organizare a operațiunilor 

civil-militare de soluționare a crizelor, reglementare a conflictelor în 

formatele internaționale la care participă UE și FR, inclusiv cooperând în 

reglementarea dosarului transnistrean, cu măsuri comune care să 

garanteze trecerea de la situația actuală la faza finală. 

35. 2018.12.19 (Cooperare trilaterală): Memorandum de 

înțelegere și cooperare reciprocă între Biroul politici de reintagrare al 

Cancelariei de Stat a RM, Oficiul Ministrului de Stat al Georgiei pentru 
reconciliere și egalitate civică și Ministerul pentru teritoriile temporar 

ocupate și persoanele intern strămutate al Ucrainei, semnat în or.Tbilisi 

de către Viceprim-ministrul pentru reintegrare al RM și miniștrii de resort 

din Georgia și Ucraina, 5 articole, se instituie o platformă trilaterală 

interinstituțională pentru efectuarea schimburilor de experiență și 

informații, dezvoltarea cooperării regionale, acordarea sprijinului 

reciproc, organizarea de măsuri comune. 

 

II. Declarații și adresări la nivel înalt, de mediatori și 
observatori în procesul de negocieri. 
 

  1. 1992.03.20 (Politic): Declarația șefilor de stat ai CSI cu 

privire la situația raioanelor din stânga Nistrului a Republicii Moldova, 

aprobată în cadrul reuniunii de la Kiev, conține 13 aliniate, prin care 

statele membre optează pentru menținerea stabilității regionale și a 

integrității teritoriale a RM, îndeamnă spre prevenirea implicării în 

conflict a cetățenilor statelor membre, cu revenirea lor imediată la locurile 
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de trai permanent, netolerarea utilizării teritoriilor statelor membre pentru 

tranzitul și traficul ilegal de arme, confiscarea articolelor militare aflate în 

posesia persoanelor civile și a formațiunilor ilegale, excluderea utilizării 

propagandei media ce escaladează conflictul. 

 2. 1994.04.28 (Economic și politic): Declarația Președintelui RM 

și a liderului de la Tiraspol, contrasemnată de reprezentanții OSCE și ai 

FR, 18 aliniate, prin care s-a convenit de a iniția imediat și necondiționat 

negocierile pe un spectru larg de probleme, a elimina barierele și a 

dezvolta sectoarele economico-antreprenorial și social-cultural, a 

determina statutul juridic al Transnistriei cu delegarea și delimitarea 

competențelor, a stabili perioada de tranziție pentru realizarea etapizată a 

înțelegerilor pe fiecare direcție concretă de activitate, a elabora sistemul 

de garanții reciproce întru îndeplinirea angajamentelor agreate în 

negocieri. 

 3. 1995.07.05 (Securitate): Adresarea Președintelui RM și a 
liderului de la Tiraspol către Președintele Ucrainei, 3 aliniate, prin care 

partea ucraineană a fost invitată să participe în operațiunea de pacificare 

de pe r.Nistru. 

 4. 1996.01.19 (Politic): Declarația comună a Președinților FR, 

RM și Ucrainei cu privire la reglementarea politică cât mai rapidă a 
conflictului transnistrean, 7 aliniate, prin care că șefii celor 3 state și-au 

asumat angajamentul de a întreprinde toate măsurile în cadrul 

mecanismului de negocieri existent pentru a accelera agrearea și semnarea 

documentului ce va determina statutul special al Transnistriei ca parte 

componentă a integrității teritoriale și unitare a RM, iar FR și Ucraina 

exprimă disponibilitatea de a deveni state-garant ale respectării 

prevederilor acestui statut. 

 5. 1997.05.08 (Politic): Declarația comună a Președinților FR și 
Ucrainei în legătură cu semnarea Memorandumului cu privire la bazele 

normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria, 

contrasemnată și de reprezentantul OSCE, 5 aliniate, prin care se salută 

semnarea memorandumului ca finnd un pas important în reglementarea 

atotcuprinzătoare, întărirea atmosferei de încredere, stabilității și 

securității regionale, cu mențiunea că prevederile acestuia nu pot 

contraveni normelor dreptului internațional și deciziilor OSCE care au 

recunoscut suveranitatea și integritatea teritorială a RM, fiind îndemnate 

părțile să agreeze în timpul apropiat documentul comprehensiv și final de 

reglementare și mecanismul garanțiilor corespunzătoare. 
6. 1998.03.20 (Politic): Declarația Prim-ministrului FR și a 

Președintelui Ucrainei, 7 aliniate, prin care se reconfirmă pregătirea 

garanților de a contribui plenar la avansarea procesului de reglementare 

cu acordarea unui statut special regiunii în cadrul integrității teritoriale a 
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RM, se exprimă că atingerea progreselor tangibile e posibilă în contextul 

manifestării bunei-credințe și a compromisului rațional, elaborării unor 

măsuri concrete de creare a spațiilor juridice și social-economice unice, 

delegării și delimitării competențelor, întăririi încrederii comune și 

instituirii sistemului de garanții. 

7. 1998.07.13 (Transport): Declarația comună a reprezentanților 

Președinților FR, Ucrainei și a șefului Misiunii OSCE în Moldova în 
legătură cu finalizarea lucrărilor de restabilire a podului de peste Nistru 

de la Dubăsari, 8 aliniate, care au opinat că podul reabilitat e un simbol al 

cooperării constructive și de apropiere a locuitorilor de pe ambele maluri, 

o legătură logică în procesul de fortificare a infrastructurii de înțelegere și 

de încredere reciprocă, exprimând convingerea că prin deschiderea 

podului se va restabili și extinde esențial spectrul de comunicații, în 

primul rînd de ordin economic, în interesele cetățenilor RM și a întregii 

regiuni europene. 

8. 1999.01.21 (Politic): Declarația comună a reprezentanților 

Președinților FR, Ucrainei și a șefului Misiunii OSCE în Moldova, 6 

aliniate, conferă un impuls în apropierea părților, accentuează 

convingerea că proiectele documentelor de reglementare 

atotcuprinzătoare și etapizată, propuse recent de mediatori reies din 

realitățile obiective, sunt echilibrate și pot servi o bază pentru atingerea 

înțelegerii dintre Chișinău și Tiraspol și asigurarea stabilității regionale, 

este exprimată speranța că până la summitul OSCE de la Istanbul va fi 

posibilă reglementarea politică finală. 

9. 1999.07.16 (Politic): Declarația comună a Președintelui RM, 
Președintelui Ucrainei, Prim-ministrului FR, reprezentantului 

Președinției în exercițiu a OSCE și a liderului de la Tiraspol, 7 aliniate, 

accentuează că în lipsa antagonismelor istorice, religioase și naționale nu 

există obstacole pentru atingerea unei reglementări politice a problemei 

transnistrene, părțile acceptă să construiască relațiile pe principiile 

frontierelor comune și a spațiilor unice (juridic, economic, social și de 

apărare), fiind date indicații pentru elaborarea mecanismelor respective, 

părțile apreciază înalt inițiativa Președintelui Ucrainei privind 

reglementarea etapizată a relațiilor dintre acestea. 

10. 2001.02.16 (Politic): Declarația comună a miniștrilor 

afacerilor externe ai RM, FR și Ucrainei, semnat în or.Harcov, statuează 

că reglementarea transnistreană trebuie să se bazeze pe următoarele 

principii-cheie: neaplicarea forței, utilizarea doar a mijloacelor politice și 
pașnice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, 

păstrarea suveranității și integrității teritoriale a RM, îndeplinirea 

înțelegerilor anterior convenite, aprobarea unor decizii recoproc 

acceptabile, realizarea angajamentelor asumate de părți și respectarea 



19 

garanțiilor respective, luarea în considerare a opiniilor și a propunerilor 

mediatorilor, continuitatea negocierilor în formatul creat. 

11. 2001.04.09 (Politic): Declarația comună a Președintelui RM 

și a liderului de la Tiraspol, 11 aliniate, înțelegerea liderilor de a se 

întruni lunar, interacțiunea economică este o direcție prioritară, 

armonizarea fiscal-vamală și eliminarea posturilor din partea Tiraspolului, 

atragerea investițiilor străine, coordonarea listei de documente a căror 

acțiune se va confirma pe ambele maluri, acces liber pentru media și 

distribuirea edițiilor tipărite, exprimarea angajamentului de a reglementa 

politic și pașnic problema transnistreană, cu decizii coordonate și 

egalitatea părților în negocieri și semnarea documentului atotcuprinzător 

de reglementare, în prezența garanțiilor politice. 

12. 2001.04.26 (Politic): Declarația comună după întrevederea 

Președintelui Parlamentului RM și a conducătorului Consiliului Suprem 

din regiune, 12 aliniate, au trecut în revistă evoluțiile recente în negocieri 

și în realizarea documentelor recent semnate, s-a dispus crearea până la 01 

iunie 2001 a comisiilor parlamentare de interacțiune cu elaborarea 

regulamentului de activitate, au punctat necesitatea fortificării atmosferei 

de înțelegere și cooperare reciprocă. 

13. 2001.07.12 (Politic): Declarația comună a miniștrilor 
afacerilor externe ai RM, FR și Ucrainei, semnat în or.Kiev, s-a apreciat 

pozitiv activizarea dialogului Chișinău-Tiraspol, lucrul inițiat pe 

elaborarea mecanismului de garanții și respectarea angajamentelor 

convenite, s-a adresat apelul către Tiraspol de a întreprinde pași 

constructivi pentru depășirea divergențelor existente. 

14. 2001.11.22 (Politic): Adresarea mediatorilor în procesul de 

reglementare din partea OSCE, FR și Ucrainei, semnat în or.Praga, se 

intervine cu apelul către părți de a relansa negocierile în formatul 

pentalateral cu desfășurarea unor conferințe permanente, fiind propusă 

organizarea acesteia la Bratislava în a 2-a jumătate a lunii decembrie 

2001, unde Chișinăul și Tiraspolul se vor expune pe marginea proiectelor 

de reglementare și a formulărilor înaintate de acestea și mediatori. 

15. 2002.05.21 (Politic): Declarația mediatorilor cu privire la 

starea procesului de reglementare transnistreană și perspectivele de 

relansare a acestuia, semnată în or.Varșovia, 9 aliniate, se exprimă 

îngrijorarea în legătură cu pauza procesului de negocieri și nerealizarea 

unor inițiative urmare a înaintării condițiilor prealabile de către părți 

pentru a restabili dialogul, s-a accentuat convingerea că o semnificație 
determinantă revine voinței politice a părților, abordarea constructivă de a 

elabora rapid și de a semna documentul final de reglementare 

atotcuprinzătoare, s-a propus un orar de desfășurare a reuniunilor 

Conferinței permanente, dar și convocarea neîntârziată a experților 
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sectoriali pe probleme vamale, bancare, legate de terenurile agricole, 

ecologie ș.a. 

16. 2002.08.19 (Politic): Declarația mediatorilor în 

reglementarea transnistreană din partea FR, Ucrainei și OSCE, semnată 

în or.Moscova, 2 aliniate, exprimă îngrijorarea în legătură cu nerealizarea 

angajamentelor recent convenite și s-a propus convocarea noii runde în 

formatul ,,3+2”. 

17. 2002.09.18 (Politic): Adresarea mediatorilor către 

conducătorii structurilor de profil ale părților, semnată la Tiraspol, 2 

aliniate, se propune convocarea pe 20.09.2002 a întrevederii acestor 

structuri întru a examina realizarea înțelegerilor anterior convenite și a 

elabora propuneri concrete. 

18. 2002.12.05 (Politic): Declarația de intenții a actorilor 

formatului ,,3+2”, 6 aliniate, elucidează elementele din Acordul din 

18.09.2002 și structura aprobată pe 01.10.2002, RM și Transnistria 

acceptă concepția de federalizare ca bază a documentului final de 

reglementare. 

19. 2005.01.18 (Libera circulație): Declarația comună a 
mediatorilor în procesul de negocieri privind reglementarea politică a 

problemei transnistrene, 6 aliniate, se face referință la o circulară a MAE 

al RM privind noua procedură de efectuare a deplasărilor reprezentanților 

misiunilor diplomatice în regiune pe care o califică drept obstacol în 

eforturilor lor mediatice de a reglementa problema transnistreană și de a 

acorda asistență părților în cazul apariției situațiilor de criză în Zona de 

Securitate, sunt îndemnate părțile să renunța la acțiunile unilaterale, să 

revină la masa de negocieri și să rezolve aspecte practice (libera 

circulație, conexiunea telefonică). 

20. 2005.01.26 (Multisectorial): Declarația mediatorilor urmare 
a consultărilor desfășurate cu reprezentanții RM și Transnistriei, semnată 

în or.Odesa, 6 aliniate, Tiraspolul nu a participat, au fost salutate intențiile 

părților de a crea condiții pentru activitatea durabilă a școlilor cu predare 

în grafie latină, a relua funcționarea podului de la Gura Bâcului, a asigura 

libera circulație, a relua comunicarea telefonică între maluri și a confirma 

acțiunea unor documente interne, s-a confirmat angajamentul de a realiza 

reglementarea politică definitivă a problemei transnistrene. 

21. 2005.08.11 (Politic): Declarația mediatorilor în 
reglementarea transnistreană, semnată în or.Chișinău, 4 aliniate, s-a 

exprimat îngrijorarea în legătură cu pauza îndelungată în procesul de 
reglementare și lipsa dialogului direct dintre reprezentanții politici, 

mediatorii au propus părților un șir de pași concreți pentru a facilita 

relansarea procesului de reglementare în timpul apropiat. 
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22. 2005.10.08 (Politic): Declarația observatorilor în formatul de 

negocieri ,,5+2”, semnată de UE și SUA, 1 aliniat, se salută semnarea 

Protocolului reuniunii Conferinței Permanente. 

23. 2005.12.15 (Politic): Declarația Președintelui RM și FR 
privind reglementarea transnistreană, 7 aliniate, reiterează că 

reglementarea transnistreană se va aproba legislativ cu un statut juridic 

special pentru regiune, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a 

RM, recentele inițiative ale Ucrainei au permis deblocarea negocierilor și 

în comun cu sugestiile FR se dezvoltă, statele-garant vor acorda suport 

maxim în formarea statului democratic, de drept și neutru, crearea 

spațiilor economic și de apărare unice, se salută pașii de democratizare a 

regiunii, fortificare a bazelor societății civile și de aprobare a drepturilor 

și libertățior omului în baza standardelor OSCE și Consiliului Europei, 

desfășurarea unor alegeri transparente și democrate în regiune cu 

participarea comunității internaționale, se remarcă oportunitatea 

transformării operațiunii de pacificare existente în una de garantare a păcii 

sub egida OSCE, după soluționarea problemei transnistrene. 

24. 2005.12.30 (Economie): Declarația comună a Prim-
miniștrilor Ucrainei și RM, semnată în or.Kiev, 10 aliniate, s-a convenit 

că începând cu 25.01.2006 RM va restabili mecanismul simplificat de 

înregistrare a agenților economici din regiune conform Hotărârii 

Guvernului RM nr.815/2005 colectând plăți doar pentru vămuirea 

exportului de mărfuri și a celor imporate pentru propriul proces de 

producție, trecerea bunurilor peste frontiera moldo-ucraineană se va 

efectua în corespundere cu prevederile Protocolului dintre serviciile 

vamale RM-Ucraina din 15.05.2003. 

25. 2009.03.18 (Politic): Declarația comună a Președintelui RM 

și FR şi a liderului de la Tiraspol, semnată în or.Moscova, 5 puncte, s-a 

convenit că părțile vor continua menținerea contactelor directe pentru a 

activiza procesul de negocieri și de reglementare, grupurile de lucru 

sectoriale pentru elaborarea măsurilor de încredere în domeniul social-

economic și umanitar, a relua în semestrul I 2009 activitatea formatului 

de negocieri ,,5+2”, s-a accentuat rolul stabilizator al operațiunii curente 

de pacificare și oportunitatea transformării acesteia în rezultatul 

reglementării într-o operațiune de garantare a păcii sub egida OSCE. 

26. 2010.05.17 (Politic): Declarația comună a Președintelui FR 
și Ucrainei privind reglementarea transnistreană, 6 aliniate, se 

reconfirmă atașamentul față de angajamentele anterior convenite, 
necesitatea reglementării exclusiv pe căi pașnice și politice a problemei 

transnistrene, cu purtarea unui dialog în drepturi egale pentru a determina 

un statut special și ferm garantat al regiunii în baza suveranității și 

integrității teritoriale a RM, neutralității constituționale și a formării 
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spațiilor unice, se apelează de a se renunța la acțiuni unilaterale și de a se 

impulsiona activitatea grupurilor de lucru din sferele economie și comerț, 

transport, umanitar ș.a., transformarea operațiunii de pacificare în una de 

garantare a păcii sub egida OSCE la etapa de post-reglementare, crearea 

terenului favorabil pentru relansarea rundelor de negocieri în formatul 

,,5+2”. 

27. 2011.09.22 (Politic): Declaraţia participanţilor la 
consultările în formatul ,,5+2” privind reluarea activităţii Conferinţei 

permanente, or.Moscova, s-a convenit relansarea activităţii oficiale a 

formatului ,,5+2”, la următoarea rundă se vor discuta principiile şi agenda 

procesului de negocieri.  

28. 2011.11.21 (Multisectorial): Declarația comună a Prim-

ministrului RM și liderului de la Tiraspol, semnată în or.Bender, 7 puncte, 

s-a agreat data convocării formatului de negocieri ,,5+2” și desfășurarea 

reuniunilor în mod regulat, a fost confirmată predispunerea de a 

normaliza situația din Zona de Securitate și de a elimina barierele în calea 

liberei circulații, se va continua lucrul pentru reluarea plenară a 

comunicațiilor feroviare, fiind posibilă crearea GL pe probleme vamale, 

remarcată necesitatea soluționării problemelor în sfera telecomunicațiilor 

și a activiza activitatea GL sectoriale în temeiul prevederilor 

Regulamentului din 09.09.2011, cu dezvoltarea interacțiunii la nivelul 

experților din domeniul combaterii criminalității și pe probleme 

economice. 

29. 2012.01.27 (Multisectorial): Comunicat comun după 

întrevederea Prim-ministrului RM cu liderul de la Tiraspol, or.Odesa, 5 

aliniate, discuții pe un spectru larg aspecte din cadrul procesului de 

negocieri, s-a confirmat intenția de a avea un dialog constructiv și 

consecutiv în formatul ,,5+2”, a activiza grupurile de lucru sectoriale, a 

restabili integral circulația feroviară și a identifica soluții pentru a 

stabiliza situația din Zona de Securitate. 

30. 2012.06.20 (Multisectorial): Comunicat comun după 
întrevederea Prim-ministrului RM cu liderul de la Tiraspol, or.Rottach-

Egern, în cadrul conferinței bavareze pentru promovarea măsurilor de 

încredere, 5 aliniate, s-au discutat posibile căi de dezvoltare a 

interacțiunii, s-a exprimat satisfacția în legătură cu activizarea dialogului 

Chișinău-Tiraspol, relansarea circulației feroviare prin regiune, 

simplificarea regimului de circulație în perioada sărbătorilor pascale, 

organizarea odihnei de vară comune în 2012 a 200 de copii ș.a., s-a agreat 
de a continua lucrul pentru a relua circulația pe podul de la Gura Bâcului, 

a deschide noi rute feroviare de pasageri (Moscova, Sanct-Peterburg, ș.a.) 

prin or.Tiraspol, reînnoirea transportului de mărfuri și pasageri cu 

autovehiculele. 
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31. 2012.07.13 (Transport): Declaraţia observatorilor în 

formatul ,,5+2”, or.Viena, prin care se exprimă susținerea Protocolului 

reuniunii Conferinței permanente din 13.07.2012. 

32. 2013.05.24 (Transport): Declaraţia observatorilor în 
formatul ,,5+2”, or.Odesa, prin care se sprijină Decizia protocolară 

privind demontarea funicularului din 24.05.2013. 

33. 2013.11.26 (Protecție socială): Declaraţia observatorilor în 
formatul ,,5+2”, or.Kiev, prin care se sprijină Decizia protocolară privind 

înțelegerile convenite asupra unor aspecte din domeniul asigurării cu 

pensii şi indemnizații sociale semnată în aceiași zi și proiectul Deciziei 

protocolare privind anumite aspecte ale libertăţii de circulaţie a populaţiei, 

agreat prin semnăturile reprezentanților politici la reuniunea Conferinței 

permanente din 26.11.2013. 

 

III. Reglementarea procesului de negocieri și a activității 
grupurilor de lucru sectoriale. 

 

1. 1997.11.10: Acordul cu privire la bazele organizării 
interacțiunii social-economice, semnat de conducătorii structurilor 

executive, 12 articole, stipulează crearea unei Comisii Unificate pe 

interacțiunea social-economică, componența și numărul căreia se decid de 

către părți, menită să genereze mecanisme de soluționare a problemelor 

existente, ședințele având loc prin rotație la Chișinău și la Tiraspol, 

deciziile acestora sunt cu caracter de recomandare, iar pentru realizarea 

funcțiilor Comisiei au fost instituite 20 de grupuri de lucru permanente 

(pentru prognozarea dezvoltării social-economice, cooperare comercial-

economică și tehnico-științifică în domeniul industrial și al complexului 

agroindustrial, transporturi, aspecte vamale, asigurarea dezvoltării sferei 

de ocrotire a sănătății, coordonarea măsurilor în asigurarea ordinii publice 

ș.a.). 

2. 2004.04.26-27: Planul de activități în cadrul procesului de 
negocieri până la finele anului 2004, semnat în formatul ,,3+2”, 4 puncte, 

prevede periodicitatea convocării platformelor de dialog: lunar - formatul 

,,3+2”, permanent - ,,1+1” și GL sectoriale, consultări periodice cu 

mediatorii. 

3. 2005.09.28: Protocolul cu privire la drepturile și obligațiile 
observatorilor în procesul de negocieri, aprobat în cadrul reuniunii 

Conferinței permanente din or.Odesa, 12 puncte, observatorii au 

următoarele drepturi: de a participa la ședințele de lucru oficiale de la 

toate nivelurile procesului de negocieri, de a vota și de a interveni cu 

poziții, de a acorda întrebări și de a răspunde la acestea, de a comenta, de 

a veni cu inițiativa convocării reuniunilor în negocieri dar nu și de a le 
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convoca, de a purta consultări separate cu părțile și mediatorii, de a 

propune organizarea de întrevederi și seminare care pot facilita 

soluționarea problemelor de pe agenda negocierilor, părțile se pot adresa 

în timpul ședințelor către observatori cu întrebări și le solicita expertiza 

acestora, observatorii nu semnează documentele din procesul de 

negocieri, nu participă la luarea deciziilor în negocieri și nu asigură 

conducerea ședințelor în formatele privind reglementarea transnistreană. 

4. 2011.09.09: Regulamentul comun al grupurilor de experţi 

(lucru) pentru consolidarea măsurilor de încredere şi dezvoltarea 

interacțiunii, semnat în or.Bad Reichenhall de către reprezentanții politici 

și aprobat de Prim-ministrul RM și liderul de la Tiraspol, 11 puncte, 

stipulează că activitatea GL se coordonează de către reprezentanții 

politici, GL se ocupă de elaborarea propunerilor și soluțiilor la problemele 

sectoriale și se compun din specialiști de profil, conducătorii acestora sunt 

responsabili de menținerea contactelor și formarea agendei, informându-

se cel târziu cu o saptămână înainte de convocarea următoarei ședințe, 

care au loc nu mai rar de o dată la 2 luni, prezidarea reuniunilor se face 

consecutiv, iar hotărările primite se formalizează în procese-verbale 

elaborate de partea ce a condus ședința în decurs de 3 zile din ziua 

petrecerii acesteia, după semnare procesele-verbale se remit conducerii 

părților pentru aprobarea deciziilor necesare, reprezentanții mediatorilor și 

observatorilor pot participa la ședințele experților fiind informați 

preventiv. 

5. 2012.04.18: Agenda oficială a procesului de negocieri, 

aprobată în formatul ,,5+2” la runda de la Viena, 17-18 aprilie 2012, 

prevede că temele se vor distribui pe diferite coșuri, fiind luate în 

considerație documentele anterior semnate de părți, continuând lucrul în 

grupurile de lucru existente și viitoare, iar garanțiile realizării 

angajamentelor asumate vor fi parte a negocierilor în fiecare coș. Astfel, 

coșurile, în ordine aleatorie includ următoarele subiecte: social-economice 

(libera circulație, proceduri vamale, telecomunicații, finanțe, bănci și 

fiscalitate, proprietate, transport și infrastructură, cultură și educație, 

agricultură și ecologie, ocrotirea sănătății și alte măsuri de consolidare a 

încrederii), aspecte generale de drept, umanitare și drepturile omului 

(respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dialog 

social, societate civilă și contacte interumane, libertatea presei și media, 

probleme juridice generale și legate de implementarea înțelegerilor 

anterioare, alte măsuri de fortificare a încrederii), reglementarea 
atotcuprinzătoare, inclusiv aspecte instituționale, politice și de securitate. 

6. 2012.04.18: Principiile şi procedurile de desfășurare a 

negocierilor în cadrul „Conferinţei permanente pe probleme politice în 
procesul de reglementare transnistreană”, aprobate în formatul ,,5+2” la 
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runda de la Viena, 17-18 aprilie 2012, reiterează scopul și sarcinile 

Conferinței permanente, enumeră actorii formatului ,,5+2”, se enunță că 

părțile vor ține cont de abordările mediatorilor și observatorilor, se aprobă 

principiile negocierilor (abținerea de la înaintarea precondițiilor, 

manifestarea bunăvoinței, desfășurarea constructivă și consecutivă a 

dialogului, egalitatea și respectul reciproc al participanților la masa de 

negocieri, dreptul fiecărui participant de a înainta propuneri și a pune în 

discuții subiecte pe care le consideră importante, nimic nu e agreat până 

ce tot nu e agreat, implementarea cu bună-credință a angajamentelor 

asumate) și procedurile acestora: convocarea de 6 ori pe an a rundelor 

formatului ,,5+2”, în baza propunerilor participanților Președinția în 

exercițiu a OSCE remite acestora proiectul agendei următoarei reuniuni 

cu 2 săptămâni înainte, Conferința permanentă elaborează documente 

coordonate, semnate în modul stabilit, iar dacă nu se ating înțelegeri 

concrete se generalizează rezultatele ședinței, după semnare documentele 

se remit conducerii părților pentru aprobare, dacă intervin modificări sau 

documentul nu se aprobă, se renegociază toate aspectele, în toate 

înțelegerile se vor prevedea mecanisme ce asigură realizarea acestora, GL 

sectoriale sunt elemente indispensabile ale procesului de negocieri. 

 
IV. Protocoale ale rundelor de negocieri semnate în 
formatul ,,3+2”. 

 

1. 2002.02.19-20: Protocolul întrevederii mediatorilor în 

reglementarea transnistreană din partea FR, Ucrainei și OSCE, semnat 

în or.Bratislava, inclusiv de părți, 5+5 puncte (Protocol+Regulament) a 

fost agreată inițiativa creării Conferinței permanente pentru probleme 

politice în cadrul procesului de negocieri pentru reglementarea 

transnistreană, în format pentalateral (Chișinău iși Tiraspol – părți, OSCE, 

FR și Ucraina – mediatori, formatul ,,3+2”), al cărei scop și sarcină constă 

în elaborarea, coordonarea și fixarea înțelegerilor scrise pentru raportul ce 

urmează a fi aprobat de conducerea politică a părților a parametrilor 

concreți ai documentului final privind reglementarea atotcuprinzătoare a 

problemei transnistrene, fiind specificat că ședințele Conferinței vor avea 

loc de regulă nu mai rar de o dată la 2 luni în or.Chișinău, Tiraspol, 

Moscova, Kiev, Viena sau alte locații preventiv convenite de actorii 

acestui format. 

2. 2002.07.02-03: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Kiev, 8 puncte, s-a convenit relansarea negocierilor fără 

precondiții, inclusiv în grupurile de lucru, s-a confirmat acțiunea 

înțelegerilor anterior semnate cu analiza mersului implementării și luarea 

măsurilor de realizare a acestora, va continua lucrul asupra elaborării 
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documentului final de reglementare, părților li se propune spre examinare 

un non-paper. 

3. 2002.08.22: Protocolul primei runde de negocieri a 

Conferinței permanente, semnat în or.Chișinău, 4 puncte, s-a discutat 

starea lucrurilor în implementarea înțelegerilor convenite la Kiev, în 

perioada 02-03.07.2002 și s-a salutat intenția părților de a continua 

realizarea acestora și de a definitiva documentul final de reglementare. 

4. 2002.08.28: Înscrierea protocolară a rundei nr.2 de negocieri 

a Conferinței permanente, semnată în or.Chișinău, 3 aliniate, situația 

realizării înțelegerilor anterior agreate. 

5. 2002.08.29: Protocolul rundei nr.2 de negocieri a Conferinței 

permanente, semnat în or.Chișinău, 2 puncte, reiterează mesajele de la 

rundele din 03.07. și 22.08.2002. 

6. 2002.08.30: Protocolul rundei nr.3 de negocieri a Conferinței 

permanente, semnat în or.Chișinău, 2 puncte, s-au convenit unele 

prevederi din documentul final. 

7. 2002.09.05: Protocolul rundei nr.4 de negocieri a Conferinței 

permanente, semnat în or.Chișinău, 3 puncte, s-a relatat pregătirea 

participanților de a continua lucrul asupra parametrilor proiectului final de 

reglementare și de a informa conducerea părților. 

8. 2002.09.27: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol, în formatul ,,3+2” (cu excepția Tiraspolului care a 

refuzat semnarea), 4 puncte, s-a convenit de a continua lucrul asupra 

documentului final de reglementare și examinarea subiectelor tehnice. 

9. 2002.09.30: Înscrierea protocolară a Conferinței permanente, 

semnată în or.Tiraspol, în formatul ,,3+2” (cu excepția Tiraspolului care 

nu a participat), amânarea pentru 01.10.2002 a rundei. 

10. 2002.12.18: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Moscova, 4 puncte, reiterează elementele documentului 

final, formulate în documentele din semestrul II 2002 cu mențiunea 

elaborării acestuia în fomatul ,,3+2” și aprobă printr-un protocol separat 

textul preambulului din documentul final. 

11. 2002.12.18: Protocolul nr.1 al formulărilor convenite în 

documentul final de reglementare, semnat în or.Moscova, reflectă 

denumirea (Acordul cu privire la bazele relațiilor comune dintre RM și 

Transnistria) și preambului acestuia. 

12. 2003.01.28: Înscrierea protocolară a reuniunii nr.1 a 

Conferinței permanente, 1 aliniat, a fost formalizată decizia de a continua 
negocierile în acest format. 

13. 2003.02.27-28: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 6 puncte, a fost convenit textul 

Protocolului privind crearea mecanismului de elaborare și de aprobare a 
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Constituției Statului Federal, cu termeni de realizare cu caracter de 

recomandare, mecanism ce va fi prezentat conducerii părților spre 

examinare. 

14. 2003.03.18: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Chișinău, 7 puncte, se salută reluarea activității experților de 

profil, în special pentru educație și recensământul populației, se propune 

pentru aprobarea legislativă până la finele lui martie 2003 a proiectului de 

mecanism privind aprobarea noi Constituții cu ulterioare recomandări 

privind organizarea referendumului de adoptare a acesteia, se va continua 

lucrul pe elaborarea sistemului de garanții, Tiraspolul insistă pe 

soluționarea aspectelor legate de confirmarea dreptului de proprietate. 

15. 2003.03.09: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Chișinău, 3 puncte, s-a ajuns la înțelegerea de a semna în 

formatul celor 5 mecanismul de aprobare a ,,Constituției Statului 

Federal”. 

16. 2003.04.24: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 5 puncte, a fost audiată info 

prezentată de reprezentanții politici, discutate aspecte organizatorice ce 

țin de activitatea Comisiei Constituționale Comune și a formatului ,,3+2”, 

s-a precizat perioada organizării seminarului OSCE pe tema federalizării. 

17. 2003.06.05: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 6 puncte, s-au audiat prezentările 

reprezentanților politici, s-au discutat elemente organizatorice referitoare 

la activitatea Comisiei Constituționale Comune și planificată perioada 

unui seminar cu experți internaționali pentru a sprijini lucrul Comisiei. 

18. 2003.07.03-04: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 4 puncte, s-a agreat formarea 

grupului de experți pentru a soluționa problemele existente în sfera 

economică, se recomandă evitarea utilizării de către părți a măsurilor de 

influență economică, părților li s-au înmânat formulări definitivate și 

semnate la rundele Conferințelor permanente pentru a fi utilizate în 

procesul de elaborare a documentului final de reglementare.  

19. 2003.07.30-31: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Chișinău, 6 puncte, s-au discutat opiniile părților referitor la 

pregătirea documentului politic general de reglementare, cu 

recomnandarea furnizării propunerilor, s-a agreat orarul următoarelor 

reuniuni. 

20. 2003.09.04-05: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 
semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 8 puncte, s-a audiat informația 

Comisiei Constituționale Comune și a experților economici, cu 

recomandarea de a fi elaborate mecanisme de înregistrare a agenților 

economici, de interacțiune în sfera bancară și de confirmare a acțiunii 
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actelor de stare civilă și de studii, a fi creat un grup de lucru pentru 

examinarea aspectelor de proprietate și privatizare, s-a insistat pe 

respectarea angajamentelor în domeniul educației cu reluarea funcționării 

școlii nr.12 din or.Râbnița, s-a inițiat discutarea posibilelor prevederi ale 

viitorului document politic de reglementare. 

21. 2003.10.01-02: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 8 puncte, se salută elaborarea 

secțiunii ,,Drepturile și libertățile fundamentale ale omului” din proiectul 

noii Constituții, s-a susținut propunerea organizării unor seminare 

tematice cu antrenarea experților internaționali, au fost îndemnate părțile 

să rezolve problemele din sfera telecomunicațiilor, se va crea un grup de 

experți pe aspecte bugetar-fiscale, s-au evidențiat pașii pozitivi în 

soluționarea problemei ce ține de funcționarea școlii nr.12 din or.Râbnița. 

22. 2003.10.29-30: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 6 puncte, copreședinților Comisiei 

Constituționale Comune le-au fost transmise comentariile Comisiei de la 

Veneția pe capitolul dedicat drepturilor omului din proiectul noii 

Constituții, mediatorii au rugat părțile să organizeze întrevederea liderilor 

pentru a le transmite propunerile și recomandările mediatorilor privind 

reglementarea transnistreană, s-a abordat situația din Zona de Securitate și 

cea din domeniul telecomunicațiilor. 

23. 2004.04.26-27: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 7 puncte, se salută relansarea 

rundelor în formatul ,,3+2” și înțelegerea de a relua în mod permanent 

ședințele de lucru ale reprezentanților politici și a grupurilor de lucru 

sectoriale, s-a aprobat Planul de activități în cadrul procesului de 

negocieri până la finele anului 2004. 

24. 2004.05.25-26: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 4 puncte, se reitereză apelul reluării 

dialogului permanent în formatul ,,1+1” și cel al grupurilor de lucru, 

părțile au făcut schimb de proiecte cu privire la viziunea de construire a 

statului comun, iar mediatorii au sugerat să fie luate ca bază propunerile și 

recomandările anterior transmise. 

25. 2005.09.26-27: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Odesa, 3 aliniate, se salută participarea UE și SUA în 

negocieri și s-a acceptat Protocolul propus de OSCE ,,Cu privire la 

drepturile și obligațiile observatorilor în procesul de negocieri”, s-a 

convenit organizarea consultărilor pentru organizarea monitorizării 
întreprinderilor din regiune din complexul militar-industrial. 
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V. Protocoale ale rundelor de negocieri semnate în 
formatul ,,5+2”. 

 

1. 2005.10.27-28: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 5 puncte, s-a salutat reluarea 

negocierilor cu implicarea reprezentanților UE și SUA în calitate de 

observatori, participanții s-au adresat către Președinția în exercițiu a 

OSCE de a invita o misiune de evaluare internațională sub egida OSCE 

pentru a analiza situația și a elabora recomandări privind desfășurarea 

alegerilor libere și democratice în ,,Consiliul Suprem al Transnistriei”, a 

începe lucrul pentru convenirea pachetului de documente ,,Controlul 

asupra înarmării – măsuri de consolidare a încrederii și securității în 

Moldova” și schimbul de informații dintre părți cu privire la unitățile 

militare existente, a definitiva proiectul protocolului de monitorizare a 

întreprinderilor din regiune din complexul militar-industrial (3-12 luni 

perioada de monitorizare din partea experților, fiind exclusă participarea 

părților).  

2. 2005.12.15-16: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 5 puncte, Misiunea OSCE în 

Moldova va elabora mandatul de activitate al misiunii de monitorizare 

internațională pentru organizarea alegerilor libere și democratice în 

regiune, RM a prezentat info despre unitățile militare și munițiile 

disponibile, în timp ce Tiraspolul a expus doar o informație succintă în 

acest sens, fiind rugată FR să acorde asistență metodică pentru ca 

Tiraspolul să prezinte date depline până la 26.01.2006, părțile reiterează 

cererea de a organiza monitorizarea întreprinderilor din regiune din 

complexul militar-industrial, s-a atras atenția asupra necesității 

normalizării situației din Zona de Securitate.  

La propunerea Misiunii OSCE în Moldova s-a atașat o anexă la 

Protocolul reuniunii din 8 puncte ce prevede reluarea până la finele anului 

2006 a accesului la terenurile agricole din raionul Dubăsari, substituirea 

postului transnistrean ,,Doroțcaia” cu posturi de miliție-poliție în comun 

cu grupul de observatori militari ai forțelor de pacificare, reluarea 

activității CUC și crearea unui grup de lucru comun cu participarea 

reprezentanților FR, Ucrainei și OSCE și după caz a experților 

internaționali, cu emiterea unor decizii aplicabile din data semnării. 

3. 2006.01.26-27: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Tiraspol și or.Chișinău, 6 puncte, discutate aspecte ce țin de 

realizarea Declarației Premierilor Ucrainei și RM din 30.12.2005 cu 

organizarea începând cu 31.01.2006, în or.Odesa a consultărilor experților 

RM-UA și participarea agenților economici din regiune, s-a examinat 

proiectul mandatului misiunii internaționale de monitorizare în regiune 
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pentru analiza situației și elaborarea recomandărilor privind desfășurarea 

alegerilor libere și democratice, a fost salutată pregătirea Tiraspolului de a 

purta consultări pe tema schimburilor informaționale privind unitățile 

militare disponibile, a fost transmis proiectul de protocol privind 

monitorizarea obiectivelor complexului militar-industrial, s-au îndemnat 

părțile să restabilească activitatea CUC. 

Printr-o anexă la Protocolul reuniunii, s-a menționat că partea 

transnistreană va participa la consultările din or.Odesa cu participarea 

reprezentanților împuterniciți ai UA, RM și regiunii și altor părți 

interesate pentru elaborarea mecanismului juridic internațional durabil de 

efectuare a unor aspecte distincte de activitate economică externă. 

4. 2012.07.13: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Viena, 5 aliniate, s-au aprobat 2 documente: Principiile şi 

procedurile de desfășurare a negocierilor în cadrul Conferinţei 

permanente și Agenda oficială a procesului de negocieri. 

5. 2016.06.02-03: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Berlin, 7 puncte, s-a fixat angajamentul părților pe 6 

subiecte: căutarea soluțiilor la problema 1) apostilării diplomelor de studii 

din regiune, 2) participării în traficul rutier internațional a autovehiculelor 

din regiune și 3) telecomunicațiilor, 4) de a semna până la 15.06.2016 

protocolul de interacțiune în domeniul meteorologiei și protecției 

resurselor naturale în bazinul r.Nistru, 5) atingerea progreselor pe tema 

cauzelor penale cu schimburi de liste actualizate și asigurarea liberei 

circulații a oficialilor, 6) perfecționarea mecanismului de implementare a 

înțelegerilor convenite cu sistemul de garanții corespunzător, precum și s-

a agreat de a rezolva toate problemele exclusiv la masa de negocieri. 

6. 2017.11.27-28: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Viena, 9 aliniate, se remarcă progresele marcate în noiembrie 

2017, s-a convenit depunerea eforturilor pentru a soluționa și alte 

priorități din Protocolul de la Berlin, inclusiv de a semna până în februarie 

2018 mecanismul de participare în traficul rutier internațional a 

autovehiculelor din regiune, s-a luat angajamentul de a soluționa în 

interesul oamenilor problemele social-economice și umanitare și de a 

continua lucrul ritmic la toate nivelele procesului de negocieri. 

7. 2018.05.29-30: Protocolul reuniunii Conferinței permanente, 

semnat în or.Roma, 9 puncte, se salută semnarea Deciziei protocolare din 

24.04.2018 și a celor din anul 2017, cu includerea în textele acestora a 

mecanismelor concrete și a parametrilor de realizare, se propune punerea 
în aplicare a angajamentelor de asigurare a accesului la terenurile agricole 

din 01.08.2018 și a mecanismului pe autovehicule din 01.09.2018, 

precum și convenirea până la finele lui iunie 2018 a unei Foi de parcurs în 

domeniul telecomunicațiilor, se reamintește necesitatea realizării pct.5 din 
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Protocolul de la Berlin și a pct.5 din Decizia protocolară pe terenurile 

agricole din 25.11.2017. 

 

VI. Protocoale generale semnate de reprezentanții 
politici din partea Chișinăului și Tiraspolului. 

 

1. 2003.01.29: Protocol, or.Chișinău, 1 aliniat, prevede 

permanentizarea începând cu februarie 2003 a întrevederilor comune pe 

aspecte politice. 

 2. 2003.02.11: Protocol, or.Tiraspol, 3 puncte, s-au planificat 

activitățile viitoare și s-au purtat consultări și schimburi de opinii pe 

textul declarației Președintelui RM din 10.02.2003. 

3. 2003.03.06: Protocol, or.Tiraspol, 5 puncte, s-au înțeles să 

abordeze în comun cu OSCE problema funcționării școlilor moldovenești 

din regiune și organizarea întrevederii reprezentanților structurilor 

statistice, Chișinăul a propus denumirea ,,Protocol cu privire la crearea 

mecanismului de elaborare și aprobare a noii Constituții a RM” (a fost 

exclusă noțiunea de ,,stat federal”). 

4. 2003.04.15: Protocol, or.Tiraspol, 3 puncte, au fost propuse 3 

candidaturi în componența Comisiei Constituționale Comune, cu 

posibilitatea extinderii până la 7 membri, Tiraspolul a abordat problemele 

feroviare, iar Chișinăul situația școlilor, rambursării unor datorii și 

soluționarea unor dificultăți cu care se confruntă satele din apropierea 

orașelor Bender, Dubăsari și Râbnița. 

 

VII. Decizii protocolare, protocoale/ documente tehnice 
și protocoale adiționale la acestea. 
 

1. 1993 (Educație): Protocol de intenții în domeniul educației, 
semnat la nivel de factori de decizie din sfera învățământului, 6 puncte, 

prevede includerea reprezentanților din regiunea transnistreană în 

componența delegațiilor ce negociază acorduri interministeriale sectoriale 

dintre RM și CSI, garantarea cotelor procentuale pentru absolvenții 

instituțiilor de învățământ din regiune, obligarea structurilor locale din 

or.Bender, Tiraspol și Râbnița de a oferi clădiri pentru școlile cu predare 

în grafia latină. 

 2. 1994 (Comerț): Protocolul negocierilor pe subiectul Camerei 
de Comerț privind întocmirea certificatului de origine a mărfii, semnat de 

președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a RM și directorul 

companiei ,,Expertservice”, 5 aliniate, prin care partea moldovenească a 

propus ca până la crearea filialei Tiraspol a CCI a RM emiterea 

certificatelor respective pentru or.Tiraspol și raioanele Grigoriopol și 
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Slobozia să fie efectuată prin companiile ,,Interservice” - ,,Expertservice” 

ale CCI a RM, partea transnistreană a propus ca aceste certificate să fie de 

un model convenit, să corespundă cerințelor din spațiul CSI și să fie 

eliberate de subdiviziunile CCI din or.Tiraspol și or.Râbnița. 

 3. 1994 (Bancar): Acordul cu privire la procedura de efectuare a 

plăților în lei moldovenești de către agenții economici, 3 puncte, semnat 

de conducătorii structurilor bancare principale de pe ambele maluri ale 

Nistrului, stipulează că deschiderea conturilor curente ale agenților 

economici din regiunea transnistreană se va realiza în conformitate cu 

instrucțiunea BNM din 23.07.1992. 

4. 1994.04.28 (Combaterea criminalității): Protocol privind 

intențiile de interacțiune, semnat la nivelul conducerii poliție-miliție, 4 

puncte, fixează un șir de acțiuni comune pentru a asigura ordinea publică 

și a combate criminalitatea: schimburi informaționale, desfășurarea 

activităților operative de investigații, acordarea asistenței în statele ce au 

încheiat cu RM acorduri internaționale. 

5. 1994.05.16 (Transport): Acord de cooperare, semnat de 

conducătorii structurilor din sfera aviației, 12 puncte, stabilește 

angajamente de creare a unui sistem unic de funcționare a aviației civile, 

cu examinarea posibilităților de a autoriza activitatea ce va permite 

efectuarea zborurilor regulate de pasageri prin aerodromurile din Tiraspol 

și Camenca. 

 6. 1994.12.17 (Vamal): Propuneri de soluționare a problemelor 

apărute în activitatea structurilor vamale, semnat de conducătorii 

structurilor vamale, 4 puncte, punctează schimburile informaționale 

pentru prevenirea încălcării regulilor vamale și a operațiunilor de 

contrabandă, structurile vamale din regiune vor efectua din 15.01.1995 

vămuirea mărfurilor cu aplicarea ștampilei vamale a RM cu inscripția 

,,Vama Tiraspol”, Guvernului RM se va propune aplicarea de scutiri la 

taxa de import pentru mărfurile importate în regiune, iar partea 

transnistreană va introduce aceste taxe pentru mărfurile introduse de peste 

hotare, cu excepția produselor alimentare, produselor alcoolice și din 

tutun, cu informarea operativă a Departamentului Vamal al RM. 

 7. 1994.12.17 (Economie și finanțe): Protocol despre subiectele 

convenite în cadrul grupului de lucru comun pentru economie, finanțe și 

operațiuni bancare, semnat de conducătorii structurilor de profil, 4 

puncte, recomandă agenților economici de pe ambele maluri să dezvolte 

noi forme de parteneriat, elaborarea mecanismului reciproc de decontări 
pe datoriile antreprenorilor, achitările pentru energia electrică și 

transportatorii acesteia, adresarea către FR cu cererea de a stabili 

procedura și termenii de stingere a datoriilor rămase din perioada ex-

URSS. 
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 8. 1994.12.17 (Poștă și comunicații): Protocol privind 

examinarea chestiunilor pentru îmbunătățirea interacțiunii în prestarea 

serviciilor poștale și de comunicații, semnat de conducătorii structurilor 

de profil, 4 puncte, stabilește suma datoriilor ce urmează a fi achitate 

pentru livrarea de ziare și distribuirea edițiilor periodice în regiune, 

examinează modul de utilizare a canalelor de comunicare moldo-

ucrainene în situații excepționale, aproximarea la recomandările 

internaționale. 

 9. 1995.02.15 (Transport): Decizia protocolară privind 

soluționarea problemelor ce țin de restabilirea podurilor peste r.Nistru, 

semnată de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 6 puncte, se referă la 

necesitatea restabilirii podurilor din or.Dubăsari și or.Vadul lui Vodă și de 

a examina posibilitatea de a restaura podul de la Gura Bâcului. 

 10. 1995.02.15 (Poștă și comunicații): Decizia protocolară 

privind examinarea problemelor pentru îmbunătățirea interacțiunii în 
prestarea serviciilor poștale și de comunicații, semnată la nivel de 

structuri executive, 4 puncte, e o continuare și reconfirmare a celor 

agreate prin Protocolul din 17.12.1994. 

 11. 1995.02.15 (Agricultură): Decizia protocolară privind 

soluționarea problemelor și interacțiunea în domeniul complexului 
agroindustrial, semnată la nivel de structuri executive, 17 puncte, 

dezvoltă direcții de activitate comună în selecția și testarea soiurilor de 

plante, asigurarea necesarului de material semincer și săditor, 

reproducerea animalelor și diagnosticul/ profilaxia îmbolnăvirilor 

acestora, protecția și carantina plantelor, protecția mediului ambiant, 

crearea de noi întreprinderi pentru producerea și prelucrarea producției 

agroindustriale ș.a. 

 12. 1995.02.15 (Educație): Decizia protocolară privind 
soluționarea problemelor în sfera educației, semnată la nivel de structuri 

executive, 6 puncte, e o continuare și reconfirmare a celor agreate prin 

Protocolul din 1993. 

 13. 1995.02.15 (Bancar): Decizia protocolară cu privire la 

procedura de efectuare a plăților în lei moldovenești de către agenții 

economici, semnată la nivel de structuri executive, 4 puncte, e o 

continuare și reconfirmare a celor agreate prin Acordul din 1994. 

14. 1995.07.05 (Bancar): Protocolul privind prima etapă a 
relațiilor din sistemul monetar-creditar, semnat de conducătorii 

structurilor bancare principale de pe ambele maluri ale Nistrului și 
aprobat de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 9 puncte, prevede că 

în regiunea transnistreană se reia circulația concomitentă a leului 

moldovenesc în calitate de mijloc de plată non-numerar, persoanele 

juridice pot efectua operațiuni de vânzare-cumpărare a leului, BNM 
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asigură cantitatea de monedă necesară în regiune, între maluri se 

realizează schimbul de mărfuri/servicii/active la prețuri libere, se 

racordează normele financiar-economice ale regiunii la standardele 

internaționale în vigoare, demarează schimburile de date 

macroeconomice, se convin normativele tarifare, la faza de integrare 

plenară creditele absorbite de RM se distribuie proporțional PIB-ului 

dintre maluri. 

15. 1995.11.24 (Transport): Declarația comună cu privire la 

garanțiile liberei circulații a autovehiculelor pe drumurile RM, semnată 

de conducătorii poliției rutiere-inspecției auto, 5 puncte, determină 

interacțiunea structurilor în asigurarea siguranței traficului rutier și 

combaterea contravențiilor/ descoperirea infracțiunilor, excluderea 

barierelor în circulația mijloacelor de transport cu înmatriculări pe ambele 

maluri ale Nistrului, canale de comunicare permanentă. 

16. 1996.02.07 (Vamal): Decizia protocolară privind 
soluționarea problemelor în domeniul vamal, semnată la nivel de structuri 

executive și vamale, 13 puncte, prevede crearea posturilor vamale 

comune pe frontiera de stat moldo-ucraineană, începând cu 10.03.1996 

vămuirea mărfurilor ce ies din regiune se va face cu aplicarea ștampilei 

vamale cu inscripția ,,Republica Moldova. Transnistria. Vama Tiraspol”, 

partea transnistreană va introduce taxe vamale de import conform celor în 

vigoare în RM, mărfurile agenților economici din regiune ce trec prin 

posturile vamale ale RM sunt scutite de taxele vamale, Tiraspolul va 

informa operativ Departamentul Vamal al RM despre mărfurile 

transportate prin regiune, se vor efectua schimburi continue de informații 

și norme. 

17. 1996.03.11 (Metrologie): Decizia protocolară privind 

coordonarea activității pe aspecte de standardizare, metrologie și 
certificare, semnată de conducătorii structurilor executive și de profil și 

aprobată de lideri, 13 puncte, se confirmă rezultatele verificărilor cu 

mijloace de măsurare și de certificare a echipamentelor de testare 

efectuate conform cerințelor normative unice, Moldovastandart va acorda 

asistență și va distribui certificate de conformitate structurii de profil din 

regiune cu instituirea sistemului unic de evidență și de înregistrare a 

documentelor normative. 

18. 1996.04.24 (Transport): Decizia protocolară privind 
soluționarea problemelor ce țin de restabilirea podurilor peste r.Nistru, 

semnată de conducătorii structurilor de profil și aprobată de Președintele 
RM și liderul de la Tiraspol, 6 puncte, e o continuare și reconfirmare a 

celor agreate prin Decizia protocolară din 15.02.1995. 

19. 1996.05.14 (Energetică): Decizia protocolară privind 
restabilirea capacității de funcționare a Centralei termoelectrice de la 



35 

Cuciurgan și a Centralei hidroelectrice de la Dubăsari, semnată de 

Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 2 aliniate ce enumeră 

componența unei comisii comune care până în data de 15.06.1996 avea 

sarcina de repune în funcțiune cele 2 obiective. 

20. 1996.06.07 (Transport): Decizia protocolară privind 

soluționarea problemelor ce țin de starea avariată a podului peste 

r.Nistru din or.Vadul lui Vodă, semnată de conducătorii structurilor 

executive și de profil, 4 puncte, a stabilit pentru perioada iunie-noiembrie 

1996 acceptul părților de a realiza proiectul privind reabilitarea 

infrastructurii podului cu implicarea unei companii ucrainene. 

21. 1996.11.22 (Fitosanitar): Înțelegere tehnică privind 

coordonarea măsurilor în domeniul carantinei și protecției plantelor, 

semnată de conducătorii structurilor de profil, 6 puncte, prevede crearea a 

2 puncte comune de carantină a plantelor în localitățile Pervomaisc și 

Goian din proximitatea frontierei de stat moldo-ucrainene, confirmarea 

acțiunii certificatelor și documentelor tehnice emise pe ambele maluri, 

efectuarea schimburilor de informații sectoriale și organizarea măsurilor 

de prevenție/ combatere/ lichidare a organismelor dăunătoare și de 

carantină. 

22. 1997.04.08 (Vamal): Procesul-verbal al ședinței comune pe 
probleme vamale, semnat de conducătorii-adjuncți ai structurilor 

executive, 8 puncte, evaluează implementarea Deciziei protocolare din 

07.02.1996 și stabilește un șir de măsuri comune în sfera vamală: 

elaborarea unei structuri-proiect a unui post vamal comun, schemei de 

însoțire a mărfurilor accizate, proiectul Regulamentului de tranzit a 

bunurilor, măsuri concrete de luptă cu fenomenele contravenționale/ 

infracționale ș.a. 

23. 1997.08.21 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 
delegațiilor de pe ambele maluri ale Nistrului, semnat de conducătorii 

structurilor executive, 13 subiecte examinate, ce vizează primirea unui 

credit din partea FR în sumă de 150 mlrd. ruble rusești, achitări și 

cheltuieli în sfera energetică, dar și înțelegerea de lucra și mai departe 

într-un complex energetic unic, aducerea cotelor de acciz din regiune în 

corespundere cu cele din RM, propunerea de a crea postul vamal comun 

(RM și regiunea transnistreană cu Ucraina) la punctul de trecere 

,,Cuciurgan”, eliberarea certificatelor de proveniență pentru 

întreprinderile din regiune în bază de cote pentru statele Comunității 

Europene, dar și a carnetelor-TIR, examinarea participării exponenților 
regiunii în programele de pregătire a cadrelor. 

24. 1997.08.21 (Multisectorial): Addendum la Procesul-verbal al 

întrevederii delegațiilor din 21.08.1997, semnat de Prim-ministrul RM și 

liderul de la Tiraspol, 4 subiecte examinate, privitor la repararea podurilor 
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peste r.Nistru (Dubăsari, Gura Bâcului), proiecte de gazificare, aspecte 

vamale. 

25. 1997.10.10 (Energetic): Procesul-verbal al negocierilor 

dintre delegațiile SAR ,,Gazprom”, RM și Transnistriei, semnat 

conducătorii-adjuncți ai companiei, Guvernului RM și Administrației 

liderului de la Tiraspol, 18 puncte, se propune crearea unei societăți pe 

acțiuni unice de tip deschis în baza întreprinderilor ,,Gazsnabtranzit” și a 

concernului ,,Moldovagaz” cu participarea SAR ,,Gazprom”, 

,,Moldovatransgaz” , ,,Tiraspoltransgaz” și unor întreprinderi din regiune, 

calitatea de fondatori revenind SAR ,,Gazprom”, Ministerului Privatizării 

şi Administrării Proprietăţii de Stat al RM și ,,Comitetului de administrare 

a proprietății” din regiunea transnistreană, adresa juridică a societății este 

or.Chișinău. 

26. 1998.01.12 (Energetic): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor-adjuncți ai structurilor executive, 4 puncte, specifică 

modul și bugetul necesar pentru construirea unei conducte de gaz și calea 

de transportare a acestuia. 

27. 1998.02.09 (Transport): Procesul-verbal al întrevederii 
conducătorilor-adjuncți din sfera transportului și infrastructurii 

drumurilor, 2 puncte, menționează despre transmiterea unor articole 

pentru montarea acestora pe podul de trecere peste r.Turunciuc din 

s.Nezavertailovca, rnul Slobozia. 

28. 1998.02.17 (Energetic): Orarul de rambursare a datoriilor 

pentru energia electrică consumată de către ÎS ,,Moldtranselectro” față 

de Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, semnat de conducătorii-

adjuncți ai structurilor executive, 3 puncte, este fixat un orar de plăți 

lunare în perioada februarie-iunie 1998, 3-3,34 mln. dolari SUA/ lunar. 

29. 1998.02.17 (Transport): Decizia protocolară cu privire la 
efectuarea transportului internațional, semnată de conducătorii-adjuncți 

ai structurilor executive, 3 puncte, RM asigură regiunea cu carnete-TIR și 

documente permisive, plățile de intrare/tranzit a autovehiculelor străine 

sunt identice pe ambele maluri, iar mijloacele transport cu plăci interne 

sunt scutite de aceste plăți. 

30. 1998.02.17 (Poștă): Decizia protocolară cu privire la relațiile 

în domeniul comunicațiilor poștale, semnată de conducătorii-adjuncți ai 

structurilor executive și aprobată de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol, 3 puncte, stipulează că ÎS ,,Poșta Moldovei” este operator 

național, iar. Întreprinderea ,,Poșta Transnistriei” este operator teritorial 
ce poate presta servicii în baza licenței eliberate de Ministerul 

Comunicațiilor și Informaticii al RM și a înțelegerii cu ,,Poșta Moldovei”. 

31. 1998.02.17 (Transport): Decizia protocolară cu privire la 
restabilirea podurilor peste r.Nistru, semnată de conducătorii-adjuncți ai 
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structurilor executive și aprobată de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol, 3 puncte, descrie modul de transmitere a unor elemente de 

construcție și accentuează necesitatea reabilitării podului din preajma 

s.Gura Bâcului. 

32. 1998.02.17 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 

delegațiilor de experți, aprobat de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol, 8 puncte, s-au dispus măsuri de eliberare a carnetelor-TIR 

pentru întreprinderile din regiune, participare a regiunii în programele de 

pregătire a cadrelor, gazificare a raionului Camenca, organizare a trecerii 

mărfurilor prin posturile vamale, rambursare reciprocă a datoriilor, s-au 

examinat proiecte de documente vamale, poștale și comercial-economice, 

dar nu s-a convenit o decizie în sfera sistemului bancar, s-a evidențiat 

necesitatea respectării prevederilor Declarației comune cu privire la 

garanțiile liberei circulații a autovehiculelor pe drumurile RM din 

24.11.1995. 

33. 1998.02.17 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor-adjuncți ai structurilor executive, contrasemnat de 

reprezentanții FR, Ucrainei și OSCE, 5 puncte, s-a dispus ca în decurs de 

o lună, CUC va elabora și realiza mecanismul de monitorizare a 

exploatării și a menținirii ordinii de drept pe podul de la Gura Bâcului, iar 

conducătorii grupurilor de lucru vor definitiva proiectele în domeniul 

activității economice externe, vamal, învățământ și combaterea 

criminalității, se va urgenta elaborarea mecanismului de participare a 

Ucrainei în operațiunea de pacificare și punerea în funcțiune a podului 

rutier de la Dubăsari. 

34. 1998.03.30 (Energetic): Procesul-verbal al ședinței comune 

pe aspectele complexului energetic, semnat de conducătorii-adjuncți ai 

structurilor executive, 8 subiecte, s-a relevat tabloul plăților și datoriilor 

pentru energia electrică consumată, condițiile de creare a SA 

,,Moldrosenergo”, SA ,,Moldrosgaz” și de transportare a gazelor destinate 

pentru producerea energiei electrice, planul de construcție a unei conducte 

de gaz. 

35. 1998.06.18 (Economie, Energetică): Procesul-verbal al 

întrevederii conducătorilor structurilor economice, aprobat de 

conducătorii structurilor executive, 10 puncte, se referă la soluționarea 

problemei datoriilor și a rambursării creditelor externe, elaborarea 

mecanismului de percepere a taxelor vamale, interacțiunea camerelor de 

industrie și comerț cu examinarea deschiderii unor filiale ale CCI a RM în 
or.Bender și Tiraspol, construcția unei conducte de gaz, modalități de 

livrare a energiei electrice și de achitare a consumului acesteia, 

deschiderea podului din or.Dubăsari. 
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36. 1998.06.21 (Feroviar): Decizia protocolară privind 

exploatarea căilor ferate în regiunea transnistreană, semnată de 

conducătorii-adjuncți ai structurilor executive și aprobată de Președintele 

RM și liderul de la Tiraspol, 2 aliniate, s-a dispus crearea întreprinderii 

,,Departamentul transnistrean al căilor ferate”. 

37. 1998.07.06 (Vamal): Decizia protocolară a ședinței comune 

a grupurilor de lucru pe probleme vamale, semnată de conducătorii 

structurilor vamale, 3 aliniate, specifică că procedura de percepere a 

plăților vamale pentru mărfurile accizate de la agenții economici de pe 

ambele maluri se va efectua după elaborarea mecanismului de decontări 

bancare, se va crea o bază de date unică a evidenței importului, exportului 

și tranzitului de mărfuri. 

38. 1998.07.21 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor structurilor executive, 5 subiecte ce vizează relațiile 

economice externe (eliberare carnete-TIR, vămuirea mărfurilor accizabile, 

interacțiunea camerelor de comerț și industrie etc.), reabilitarea podului 

din or.Dubăsari cu admiterea în circulație a mijloacelor de transport cu 

masa totală de până la 30 t, rambursarea datoriilor față de creditorii 

externi, procedura de colectare a accizelor și TVA, interacțiunea în 

complexul energetic și combustibil. 

39. 1998.07.31 (Energetică): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor-adjuncți ai structurilor energetice, aprobat de 

conducătorii structurilor executive, 7 puncte, se referă la proiecte de 

gazificare, un contract de prestare a serviciilor de transport pentru 

furnizarea gazelor naturale, transmiterea în folosință a unor infrastructuri 

magistrale de conducte de gaz, proceduri de plată pentru energia electrică 

consumată și de rambursare a unor datorii, coordonarea moldo-ucraineană 

pentru acoperirea volumului necesar de energie electrică.  

40. 1998.09.22 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor structurilor executive, 7 subiecte, s-au examinat proiecte 

de documente privind interacțiunea comercial-economică, tehnico-

științifică, în activitatea social-economică și economică externă, s-au 

actualizat componențele nominale ale comisiilor și grupurilor de lucru 

sectoriale, s-a dispus convenirea  unei decizii pe problema confirmării 

reciproce a acțiunii unor documente, proceduri de colectare a accizelor și 

TVA de la agenții economici cu ajustarea cotelor la cele aprobate în RM, 

interacțiunea în sfera complexului energetic și combustibil, interacțiunea 

în soluționarea litigiilor economice, perspectiva creării ,,Departamentului 
transnistrean al căilor ferate”. 

41. 1998.09.28 (Energetic): Addendum la pct.5 al Procesului-

verbal din 22.09.1998, semnat de conducătorii structurilor executive, 4 

aliniate, s-a agreat că partea moldovenească va achita SAR ,,Gazprom” 15 
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mln. dolari SUA din contul datoriilor pentru consumul de energie 

electrică furnizată de Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, iar suma 

datoriilor rămase se va achita în cote lunare egale pentru electricitatea 

consumată, se confirmă construcția unei conducte de gaz magistrale de 

înaltă tensiune pe segmentul Cuhureștii de Sus-Sănătăuca-Camenca. 

42. 1998.12.01 (Energetic): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor structurilor executive, 10 puncte, specifică modul de 

achitare pentru energia electrică furnizată de Centrala de la Cuciurgan și 

cererea pentru volumul livrărilor în anul 1999, prețul agreat (3,2 cenți 

pentru un kWh). 

43. 1999.01.26 (Ordine publică): Acordul cu privire la bazele 

interacțiunii între structurile afacerilor interne de pe ambele maluri ale 

Nistrului, semnat la nivel de conducători de profil, 14 articole, a descris 

domeniile de asistență reciprocă (combaterea criminalității, căutarea 

contravenienților/infractorilor ce se eschivează de la răspundere, 

identificarea persoanelor date în căutare, restituirea către proprietari a 

autovehiculelor furate și a bunurilor sustrase, îndeplinirea unor cereri 

reciproce), toate solicitările se soluționează prin structurile semnatare, 

desfășurarea unor măsuri comune de contracarare a criminalității 

organizate, terorismului, banditismului, afacerilor cu droguri ș.a., 

practicarea stagierilor gratuite și a instruirilor la cursuri de perfecționare 

comune, transfer de cadre între structuri. 

44. 1999.01.26 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 

delegațiilor de pe ambele maluri ale Nistrului, semnat de conducătorii 

structurilor executive, contrasemnat de reprezentanții FR, Ucrainei și 

OSCE, aprobat de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 10 puncte, 

care a consemnat semnarea unor acorduri și decizii protocolare sectoriale 

și continuarea consultărilor pe alte proiecte de documente de profil. 

45. 1999.01.26 (Transport): Decizia protocolară cu privire la 

restabilirea podurilor peste r.Nistru, semnată de conducătorii structurilor 

executive și aprobată de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 2 

puncte, specifică elemente de fortificare și testare a podului dinspre or. 

Dubăsari. 

46. 1999.01.26 (Energetic): Decizia protocolară cu privire la 

interacțiunea sistemelor energetice, semnată de conducătorii structurilor 

executive și aprobată de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 3 

puncte, reconfirmă principiul funcționării sistemului energetic unic, 

stabilirea regimului liniilor de înaltă tensiune electrică ce aparțin 
întreprinderilor din Ucraina, modalități de stingere a datoriilor pentre 

energia electrică consumată. 

47. 1999.01.26 (Feroviar, Comunicații): Decizia protocolară cu 
privire la decontările reciproce între întreprinderile din sfera 
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transportului și comunicațiilor, semnată de conducătorii structurilor de 

profil și aprobată de conducătorii structurilor executive, 6 puncte, enunță 

sume și modalități de efectuare a plăților între mai multe întreprinderi de 

stat ale RM (Moldtelecom, Poșta Moldovei, Calea Ferată a Moldovei ș.a.) 

cu cele de pe malul stâng al Nistrului. 

48. 1999.01.26 (Feroviar): Decizia protocolară cu privire la 

exploatarea căilor ferate în regiunea transnistreană, semnată de 

conducătorii structurilor executive și aprobată de Președintele RM și 

liderul de la Tiraspol, 2 aliniate, prevede că depozitul de locomotive din 

or.Bender trece în gestiunea operativă subdiviziunii căilor ferate din 

regiune. 

49. 1999.01.26 (Vamal): Decizia protocolară cu privire la modul 

de percepere a TVA de la agenții economici, semnată de conducătorii 

structurilor executive și aprobată de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol, 1 aliniat, se propune colectarea TVA la locul de destinație. 

50. 1999.06.15 (Energetică): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor structurilor executive, 3 puncte, stipulează încheierea 

acordului de activitate comună dintre întreprinderile ,,Moldtranselectro”, 

,,Dnestrenergo” și Centrala de la Cuciurgan, orarul achitării unor datorii 

pentru consumul de gaze naturale și energia electrică. 

51. 1999.07.13 (Energetică): Propuneri la Procesul-verbal al 

întrevederii din 15.06.1999, semnat de conducătorii-adjuncți ai 

structurilor executive, intervine cu 7 completări referitoare la volumul 

anual al energiei electrice furnizate malului drept (1,5 mlrd kWh), 

posibilități de diminuare a tarifelor, modalități și etape de stingere a unor 

datorii. 

 52. 1999.07.13 (Ecologie): Decizia protocolară cu privire 

măsurile comune în domeniul protecției mediului ambiant și utilizării 
raționale a resurselor naturale, semnată de conducătorii structurilor de 

profil și aprobată de conducătorii structurilor executive, 14 puncte, 

enumeră coordonarea unui șir de acțiuni referitor la starea stațiilor de 

epurare în r.Nistru, măsuri de sanitație, analiza indicatorilor sanitar-

ecologici ai resurselor acvatice, identificarea obiectivelor cu influență 

ecologică negativă, schimb de date hidrometeorologice, planuri de acțiuni 

comune în domeniu, convenirea perioadelor/ volumului de pescuit în 

r.Nistru și de reproducere a hidrobionților, schimb de cerințe normative, 

asigurarea securității ecologice, îmbunătățirea calității apei potabile. 

53. 1999.07.13 (Ecologie): Decizia protocolară cu privire 
măsurile comune în domeniul lucrărilor de explorare și de studiu al 

resurselor minerale, semnată de conducătorii structurilor de profil și 

aprobată de conducătorii structurilor executive, 4 puncte, specifică că 

aceste măsuri se vor face de instituții specializate, la comanda publică sau 
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la cererea agenților economici, se va institui un Consiliu tehnico-științific 

comun în domeniu, se va renova baza normativă și de cercetare. 

54. 1999.07.13 (Sănătate): Decizia protocolară cu privire la 

îmbunătățirea supravegherii epidemiologice legate de răspndirea 
infecției HIV/SIDA, semnată de conducătorii structurilor de profil și 

aprobată de conducătorii structurilor executive, 2 puncte, menționează 

stabilirea unui sistem unic de supravghere, control de laboratar și de 

achizii a testelor pentru desfășurarea cercetărilor. 

55. 1999.07.13 (Sănătate): Decizia protocolară cu privire la 

prevenirea răspândirii bolilor infecțioase prin imunizarea populației, 
semnată de conducătorii structurilor de profil și aprobată de conducătorii 

structurilor executive, 3 puncte, se referă la programe de imunizare cu 

vaccinuri similare, achiziționate și distribuite de subdiviziunea de profil a 

Ministerului Sănătății al RM. 

56. 1999.07.13 (Statistică): Decizia protocolară cu privire la 
coordonarea și implementarea sistemului unic de determinare a 

indicatorilor statistici și de schimburi de date statistice, semnată de 

conducătorii structurilor executive, 3 puncte, se vor evalua sferele 

prioritare de realizare a metodologiei unice și se va iniția schimbul 

permanent de informații și de ediții statistice. 

57. 1999.07.13 (Economie): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor-adjuncți ai structurilor executive, aprobat de Președintele 

RM și liderul de la Tiraspol, 12 puncte, s-a agreat coordonarea și 

armonizarea politicilor economico-comerciale, bugetar-fiscale și tehnico-

științifice, stimularea cooperării antreprenoriale, crearea unor uniuni/ 

filiale/ reprezentanțe comune, finanțarea unor proiecte comune și 

atragerea investițiilor externe, schimburi de experiențe și organizarea de 

conferințe și seminare comune, integrarea sistemelor bancare, includerea 

exponenților de la Tiraspol în deleagațiile și comisiile 

interguvernamentale ce abordează probleme de interes regional, 

Tiraspolul va asigura implementarea tratatelor internaționale la care RM a 

aderat. 

58. 1999.07.13 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 

conducătorilor-adjuncți ai structurilor executive, aprobat de Președintele 

RM și liderul de la Tiraspol, 16 puncte, care a consemnat semnarea 

recentă a unor decizii protocolare sectoriale, evaluarea nivelului de 

implementare a unor documente anterior semnate și continuarea 

consultărilor pe proiecte de documente aflate în proces de consultări. 
59. 1999.07.13 (Ordine publică): Programul complex de măsuri 

comune pentru combaterea criminalității organizate, traficului de droguri 

și arme, semnat la nivel de conducători ai structurilor de profil și aprobat 

de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 11 puncte, a stabilit 
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domeniile de interacțiune și termenii de realizare a acestora, printre 

acestea figurând contactele directe și schimburile de informații între 

colaboratori pentru îndeplinirea unor sarcini practice operative, utilizarea 

și actualizarea bazelor de date specializate, organizarea concomitentă a 

operațiunilor operative de profilaxie și a conferințelor practice, elaborarea 

materialelor metodice, organizarea stagierilor și a cursurilor de ridicare a 

calificării, schimb de publicații și materiale video relevante. 

60. 1999.07.13 (Cultură): Programul complex de interacțiune în 

domeniul culturii, semnat la nivel de conducători ai structurilor de profil 

și aprobat de conducătorii structurilor executive, 11 puncte, precizează 

direcțiile de restabilire și de dezvoltare a contactelor (realizarea 

evenimentelor comune, aprofundarea interacțiunii între instituțiile de 

învățământ de profil, perfecționarea metodelor de protecție a proprietății 

intelectuale și a drepturilor de autor), regiunea are dreptul să stabilească și 

să mențină contacte internaționale în sfera culturii, organizarea comună a 

expozițiilor, concertelor, festivalurilor, programelor de perfecționare 

profesională, stabilirea cotei anuale de 3% cu finanțare bugetară pentru 

absolvenții din regiune ce își vor continua studiile în instituțiile de 

învățământ de profil din RM. 

61. 2000.02.15 (Ecologie): Planul de acțiuni comune pentru 

protecția mediului ambiant și utilizarea rațională a resurselor naturale în 

bazinul râului Nistru, semnat la nivel de conducători ai structurilor de 

profil, 11 puncte, enunță măsuri specifice, executori responsabili și 

termene de implementare la aspectele convenite prin Decizia protocolară 

din 13.07.1999. 

62. 2000.04.21 (Economie): Decizia protocolară a grupului de 

lucru pentru prognoza dezvoltării social-economice, semnată și aprobată 

la nivel de conducători ai structurilor de profil, 7 puncte, statuează 

necesitatea activizării grupului de lucru, schimburi de date relevante, 

elaborarea unei metodologii unice în domeniu cu utilizarea indicatorului 

macroeconomic de bază (PIB) și a măsurilor monetare unice, elaborarea 

unei strategii de dezvoltare social-economică până în 2020 și a unui 

proiect de document despre spațiul economic unic și dezvoltarea în cadrul 

statului comun. 

63. 2000.05.04 (Multisectorial): Decizia protocolară a 

întrevederii delegațiilor experților de profil, semnată de conducătorii 

structurilor executive, 11 subiecte, printre acestea perspectiva creării 

posturilor vamale comune la frontiera moldo-ucraineană, repartizarea 
50% la 50% a veniturilor pentru tranzitul de gaze prin conducta Ananiev-

Tiraspol-Izmail, rambursarea datoriilor și buna funcționare a sistemelor 

energetice, certificarea mărfurilor intrate în regiune, garantarea activității 

investitorilor străini, confirmarea acțiunii documentelor emise în regiune, 
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includerea exponentului de la Tiraspol în Comisia RM pentru distribuirea 

ajutorului umanitar, exploatarea căilor ferate și a podurilor, soluționarea 

litigiilor economice, asigurarea exportului în UE a mărfurilor produse în 

regiune, implicarea Tiraspolului în elaborarea convențiilor comercial-

economice ce îi vizează. 

64. 2000.05.04 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 

delegațiilor experților de profil, semnată de conducătorii structurilor 

executive și aprobată de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 9 

subiecte, e o continuare a discutării aspectelor din Decizia protocolară din 

04.05.2000. 

65. 2000.06.09 (Energetic): Procesul-verbal al întrevederii 

comune a grupurilor de lucru pentru sistematizarea datoriilor reciproce 

ale agenților economici, semnată de conducătorii-adjuncți ai structurilor 

executive, 3 puncte, părțile vor stabili un termen definitiv de rambursare a 

datoriilor. 

66. 2001.03.08 (Telecomunicații): Decizia protocolară cu privire 

la interacțiunea în sfera planificării frecvențelor și a tele și radio 

difuziunii, semnată de conducătorii structurilor de profil, 9 puncte, 

specifică că benzile de frecvențe selectate și oferite regiunii se vor 

coordona la nivel internațional de autoritățile competente ale RM, care 

vor putea exercita controlul exploatării tehnice și a eliminării 

interferențelor prejudiciabile, în baza înțelegerilor dintre structurile de 

profil se va restabili retranslarea programelor TV ale RM în localitățile 

Mocra, Ghidirim, Râbnița, Dubova, Colbasna, Hrustovaia și Pervomaisc, 

precum și accesul întreprinderilor RM în regiune pentru a verifica 

calitatea recepționării programelor TV și radio. 

67. 2001.05.16 (Economie): Decizia protocolară cu privire la 

garanțiile atragerii și protejării investițiilor străine și interacțiunea în 
activitatea investițională, semnată de conducătorii structurilor de profil și 

aprobată de Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 4 puncte, activitatea 

investitorilor externi în regiune se garantează de cadrul normativ intern și 

normele internaționale, elaborarea strategiei investiționale și realizarea 

unor proiecte comune, crearea grupului de lucru permanent în cadrul 

comisiei pe interacțiunea social-economică.  

68. 2001.05.16 (Vamal): Decizia protocolară cu privire la 

armonizarea cadrului normativ fiscal și vamal, semnată de conducătorii 

structurilor de profil și aprobată de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol, 3 puncte, se vor lua ca bază cerințele OMC, UE și CSI, până la 
15 iunie 2001 se vor înainta propuneri de ajustare a cadrului normativ, 

până la finele anului 2001 se vor elimina posturile vamale și fiscale 

interne, perspectiva controlului vamal comun la frontiera cu Ucraina. 
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69. 2001.05.16 (Media): Decizia protocolară cu privire la 

măsurile de contribuire la activitatea nestingherită a mijloacelor de 

informare în masă, distribuirea edițiilor periodice și a programelor TV și 

radio, semnată de conducătorii structurilor de profil și aprobată de 

Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 10 puncte, determină prioritățile 

de colaborare dintre ,,Teleradio-Moldova”, Televizinea și Radio 

,,Transnistria” prin producerea emisiunilor comune, schimb de știri și 

reflectarea evenimentelor de la fața locului, organizarea tele- și radio-

podurilor, acreditarea reciprocă a corespondenților și a jurnaliștilor, 

angajamentul de a nu modifica conținutul și semnificația programelor 

utilizate, translarea emisiunilor pe ambele maluri, coordonarea distribuirii 

și controlul utilizării frecvențelor radio, cooperarea permanentă dintre 

agențiile ,,Moldpresa” și ,,Olviapress”, diseminarea reciprocă a 

publicațiilor periodice. 

70. 2001.05.16 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 
dintre Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 6 subiecte, s-au dispus 

măsuri în sfera energetică (rambursarea datoriilor pentru consumul de 

resurse energetice), stabilirea interacțiunii între camerele de comerț și 

industrie, structurile poștale, cele din sfera telecomunicațiilor, structurile 

bancare principale, compensarea unor daune din timpul conflictului armat 

din 1992. 

71. 2001.05.16 (Multisectorial): Procesul-verbal privind 

confirmarea reciprocă a acțiunii documentelor emise de structurile 

competente ale părților, semnat de Președintele RM și liderul de la 

Tiraspol, 6 puncte, enumeră lista documentelor a căror acțiune se 

confirmă pe ambele maluri (certificate de stare civilă, acte de identitate, 

permise de conducere și certificate de înmatriculare a autovehiculelor și a 

motocicletelor, acte de studii, acte notariale, certificate de înregistrare a 

persoanelor juridice, carnete de muncă/pensionar, documente din sfera 

protecției sociale, adeverințe, permise, licențe, certificate și alte acte 

emise de structurile respective), acest document a fost denunțat prin 

Declarația Președintelui RM, publicată în data de 04.07.2001 în ziarul 

,,Moldova Suverană” urmare a provocării Tiraspolului care a emis cu data 

din urmă așa-numitul decret ,,cu privire la pașaportul cetățenului RMN”, 

cu încălcarea angajamentului asumat exclusiv în privința confirmării 

acțiunii pașaportului de model sovietic, deținut de mulți locuitori din 

regiune. 

72. 2001.06.14 (Penitenciar): Procesul-verbal privind bazele 
interacțiunii dintre sistemele penitenciare, semnat de conducătorii 

structurilor de profil, 8 articole, enunță formele de asistență comună în 

asigurarea funcționării subdiviziunilor de ispășire de pedepsei, schimb de 

experiențe și informații, soluționarea cererilor de asigurare tehnico-
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materială, facilitarea transportării bunurilor și a deținuților, dezvoltarea 

relațiilor sportiv-culturale, tratarea, odihna și întremarea colaboratorilor. 

73. 2001.06.20 (Multisectorial): Procesul-verbal al întrevederii 

dintre Președintele RM și liderul de la Tiraspol, 8 puncte, s-a trecut în 

revistă mersul implementării documentelor semnate în data de 

16.05.2001, organizarea activității Comisiei Unificate pentru interacțiunea 

social-economică, remiterea unor proiecte de decizii protocolare și 

semnarea unui documente la nivelul structurilor de interne, s-a convenit 

să fie elaborat un mecanism de realizare comună a deciziilor aprobate. 

74. 2001.06.20 (Ordine publică): Decizie protocolară cu privire 
la măsurile suplimentare de eficientizare a interacțiunii structurilor de 

interne, semnată de conducătorii structurilor de profil, 18 puncte, a extins 

și a detaliat domeniile de interacțiune, termenii de realizare și 

responsabilii pentru măsurile specificate în Programul complex din 

13.07.1999, printre acestea pot fi enunțate efectuarea zilnică a schimbului 

de informații operative și lunar a rapoartelor de sinteză criminală, 

corespondarea directă, deplasarea reciprocă cu armele aflate în dotarea 

colaboratorilor, exercitarea măsurilor de căutare și de punere la evidență a 

persoanelor, obținerea cazierelor judiciare ș.a. 

75. 2001.08.08 (Ecologie): Decizia protocolară cu privire 
măsurile comune în domeniul protecției mediului ambiant și utilizării 

raționale a resurselor naturale, semnată de conducătorii structurilor de 

profil, 2 puncte, continuă măsurile prevăzute în Decizia protocolară din 

13.07.1999. 

76. 2001.08.08 (Transport): Decizia protocolară cu privire 
aspectele de transport și infrastructura drumurilor, semnată de 

conducătorii structurilor de profil și aprobată de Președintele RM și 

liderul de la Tiraspol, 4 puncte, determină structura și orarul de 

rambursare a unor datorii și distribuirea cotei de 20% din documentele 

permisive pentru companiile regionale ce operează transporturi 

internaționale, repartizarea unor mijloace din colectările de plăți pentru 

asigurarea trecerii mijloacelor de transport, elaborarea unui proiect de 

restructurare a căilor ferate cu implicarea experților UE din cadrul 

Programului TACIS. 

77. 2002.03.22 (Vamal): Decizia protocolară cu privire la 

organizarea controlului vamal comun în punctele de trecere de pe 
segmentul transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene, semnată de 

conducătorii structurilor de profil, 4 aliniate, s-a convenit desfășurarea 
acestui mecanism începând cu 01 mai 2002 conform unei scheme 

tehnologice de interacțiune a structurilor. 

78. 2004.03.18 (Ocrotirea sănătății): Protocolul de acțiuni 
comune în domeniul ocrotirii sănătății populației, semnat de conducătorii 
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structurilor de profil, 9 puncte, prevede un șir de măsuri pentru a asigura 

tratamentul persoanelor din regiunea transnistreană în instituțiile 

specializate curativ-profilactice ale RM în condițiile asigurărilor 

obligatorii de asistență medicală, inclusiv prestarea serviciilor medicale în 

baza acordurilor interinstituționale încheiate, cu achitarea costurilor în 

baza tarifelor în vigoare și beneficierea de servicii gratuite în volumul 

aprobat de Programul Unic pentru persoanele care au procurat polițe de 

asigurare medicală obligatorie și dețin cetățenia RM. 

79. 2005.04.29 (Educație): Procesul-verbal al ședinței experților 

din domeniul educației, semnat de conducătorii structurilor de profil, 5 

puncte, se va dinamiza lucrul pentru a soluționa problema înregistrării 

școlilor moldovenești cu predare în grafia latină până la începutul 

următorului an de studii, s-a luat act de recomandările Misiunii OSCE în 

Moldova, ambasadelor FR și Ucrainei. 

80. 2005.05.20 (Educație): Procesul-verbal al ședinței experților 
din domeniul educației, semnat de conducătorii structurilor de profil, 4 

puncte, s-a exprimat disponibilitatea de a discuta propuneri referitor la 

organizarea activității Liceului teoretic ,,Lucian Blaga” din or.Tiraspol și 

de a coordona programele de studii pentru disciplinele istorie, geografie și 

literatură. 

 81. 2005.06.03 (Educație): Procesul-verbal al ședinței experților 

din domeniul educației, semnat de conducătorii structurilor de profil, 3 

puncte, s-au coordonat unele formulări din Statutul LT ,,Lucian Blaga” 

din or.Tiraspol și s-a agreat de a se reveni în curând la redactări 

adiționale. 

 82. 2005.06.09 (Educație): Procesul-verbal al ședinței experților 

din domeniul educației, semnat de conducătorii structurilor de profil, 3 

puncte, s-a continuat activitatea de la ședința precedentă și se vor 

coordona seturile documentare pentru alte 4 școli cu predare în grafia 

latină. 

 83. 2005.06.16 (Educație): Procesul-verbal al ședinței experților 
din domeniul educației, semnat de conducătorii structurilor de profil, 3 

puncte, s-au transmis seturile de acte pentru LT ,,Alexandru cel Bun” din 

or.Bender, LT ,,Lucian Blaga” din or.Tiraspol, LT ,,Evrica” din 

or.Râbnița și Gimnaziul Corjova. 

84. 2006.01.27 (Vamal): Decizie protocolară pe pct.1 din 

Protocolul reuniunii Conferinței permanente din 26-27.01.2006, semnată 

în formatul ,,3+2”, 1 aliniat, referitor la unificarea procedurilor vamale pe 
frontiera de stat moldo-ucraineană și organizarea consultărilor experților 

RM-UA și cu participarea agenților economici din regiune în vederea 

realizării Declarației Premierilor Ucrainei și RM din 30.12.2005. 
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85. 2006.01.27 (Electoral): Decizie protocolară pe pct.2 din 

Protocolul reuniunii Conferinței permanente din 26-27.01.2006, semnată 

în formatul ,,3+2”, 1 aliniat, examinarea proiectului de mandat al misiunii 

internaționale de monitorizare în regiune pentru a analiza situația și a 

elabora recomandări privind desfășurarea alegerilor libere și democratice 

în Consiliul Suprem din regiune. 

86. 2006.01.27 (Militar): Decizie protocolară pe pct.3 din 

Protocolul reuniunii Conferinței permanente din 26-27.01.2006, semnată 

în formatul ,,3+2”, 1 aliniat, se salută pregătirea Tiraspolului de a purta 

consultări cu participarea experților din Ucraina, FR și OSCE pe 

schimburi informaționale Chișinău-Tiraspol privind unitățile militare și 

munițiile disponibile. 

87. 2006.01.27 (Militar): Decizie protocolară pe pct.4 din 

Protocolul reuniunii Conferinței permanente din 26-27.01.2006, semnată 

în formatul ,,3+2”, 1 aliniat, s-a înmânat proiectul protocolului privind 

monitorizarea obiectivelor complexului militar-industrial din regiune și s-

a exprimat pregătirea de a continua activitatea experților pe această 

dimensiune. 

88. 2006.01.27 (Militar): Decizie protocolară pe pct.5 din 

Protocolul reuniunii Conferinței permanente din 26-27.01.2006, semnată 

în formatul ,,3+2”, 1 aliniat, se exprimă recunoștință Misiunii OSCE în 

Moldova pentru elaborarea propunerilor ,,Grupul de lucru comun: 

componență și destinație” prezentat spre examinare părților pe 24.01.2006 

și se face apel către părți de a realiza până la 15.02.2006 măsurile 

temporare ca un element de reluare a activității regulamentare a CUC, cu 

formarea unor grupuri de lucru pentru identificarea soluțiilor ce se impun. 

89. 2010.07.16 (Feroviar): Protocol de intenții, semnat în 

s.Varnița de conducătorii structurilor de profil, 4 puncte, se referă la 

organizarea rutei de pasageri ,,Chișinău-Odesa” pe calea ferată, cu 

încheierea contractului respectiv și transmiterea unui tren diesel către 

CFM. 

90. 2010.09.07 (Feroviar): Act de primire-predare a trenului 

diesel nr. D¹ 736-3, semnat de conducătorii structurilor de profil, 5 

aliniate, s-a formalizat transmiterea către CFM a unei garnituri 

funcționale de tren, compuse din 2 vehicule cu motor și 2 vagoane 

remorcate. 

91. 2012.03.14 (Radiologie): Decizia protocolară cu privire la 

modalitatea şi procedura de evacuare a surselor de radiaţii ionizante, 
amplasate în regiunea transnistreană, semnată de reprezentanţii politici, 

12 puncte, s-a aprobat mecanismul de evaluare fizică, emitere a actelor 

permisive, transportare, depozitare pentru păstrare şi ulterioara utilizare a 

acestor elemente cu implicarea specialiştilor şi autospecialelor ANRANR, 
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cu respectarea măsurilor de securitate, acţiuni ce se vor realiza la cererea 

Tiraspolului şi se vor coordona de către reprezentanţii politici ai părţilor, 

iar în procesul de transportare prin Zona de Securitate cu Comandamentul 

Militar Întrunit şi CUC. 

92. 2012.03.30 (Feroviar): Decizia protocolară cu privire la 

principiile reluării plenare a circulaţiei trenurilor marfare prin regiunea 

transnistreană, semnată de Prim-ministrul RM și liderul de la Tiraspol, 

18 puncte, se restabilesc integral comunicațiile feroviare marfare prin 

regiune respectând obligațiile internaționale, se creează 2 zone de control 

vamal comun la stațiile ,,Bender-2” (Varnița) și ,,Râbnița”, cu realizarea 

principiului ,,one stop control”, introducerea acestor stații în registrele 

internaționale și restabilirea codurilor internaționale, schimburi de 

informații reciproce, în coordonarea serviciilor feroviare RM-Ucraina se 

va relnasa activitatea punctelor de trecere a frontierei de stat ,,Colbasna-

Slobodca” și ,,Novosavițcaia-Cuciurgan”, se va asigura integritatea/ 

securitatea încărcăturilor și vagoanelor și decontările reciproce, părțile se 

abțin de la acțiuni unilaterale, termenul de acțiune inițial al mecanismului 

e de 6 luni cu posibilitatea prelungirii. 

 93. 2012.09.26 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 

protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

pentru următoarele 12 luni. 

94. 2013.05.24 (Transport): Decizia protocolară privind 

demontarea funicularului peste râul Nistru între orașele Râbniţa şi 

Rezina, semnată în or.Odesa, în cadrul formatului ,,5+2”, 7 aliniate, s-a 

agreat demontarea acestui obiectiv construit în 1962 și aflat în stare 

avariată ce prezintă un pericul real pentru populația din proximitate, s-a 

adresat apel către Președinția în exercițiu a OSCE de a identifica resursele 

financiare și tehnice necesare, lucrările planificate se vor coordona la 

nivelul specialiștilor de profil și cu CUC. 

95. 2013.07.17 (Ecologie): Decizia protocolară cu privire la 
înțelegerile convenite pe proiectul Planului de acțiuni comune în 

domeniul protecției mediului ambiant și utilizării durabile a resurselor 

naturale pentru perioada anilor 2013-2014, semnată în or.Viena, de 

reprezentanții politici, 10 aliniate, s-a dispus ca experții sectoriali să 

elaboreze în decurs de 10 zile planul de activități comune, să-l 

implementeze în termeni restrânși, cu examinarea posibilității agreării 

unor proiecte de lucrări hidrotehnice de dragare, curăţire şi adâncire a 
albei râului Nistru. Această decizie a fost completată și cu o anexă ce 

conține recomandări de utilizare a terminologiei în planul nominalizat 

supra. 
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96. 2013.07.25 (Ecologie): Plan de acțiuni comune în domeniul 

protecției mediului ambiant și utilizării durabile a resurselor naturale 

pentru perioada anilor 2013-2014, semnat de conducătorii grupurilor de 

lucru sectoriale, schițează 11 măsuri orientate spre perfecționarea bazei 

normativ-metodice și stabilirea cerințelor unice, elaborarea mecanismelor 

de interacțiune și schimb informațional, protecția rezervelor piscicole, 

eliminarea poluanților organici persistenți. 

97. 2013.09.16 (Ordine publică): Înscriere protocolară a 

întrevederii reprezentanţilor politici, 2 aliniate, s-a dispus ca grupurile de 

lucru în domeniul combaterii criminalității, în decurs de o lună vor 

efectua schimburi informaționale, sistematiza și propune potențialul 

mecanism de soluționare a cauzelor penale în care figurează oficialii și 

colaboratorii structurilor de ordine publică. 

98. 2013.09.23 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 

protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

până în data de 01.01.2015. 

99. 2013.11.26 (Protecție socială): Decizia protocolară privind 
înțelegerile convenite asupra unor aspecte din domeniul asigurării cu 

pensii şi indemnizații sociale, semnată în or.Kiev, în cadrul formatului 

,,5+2”, 3 aliniate+21 puncte anexa, determină mecanismul de 

sistematizare și de transmitere a seturilor de documente necesare în 

vederea stabilirii, reluării plății și efectuării plăților suplimentare a 

pensiilor sau indemnizațiilor sociale beneficiarilor care și-au schimbat 

locul de trai permanent fiind deserviți astfel de structura de asigurări 

sociale din proximitatea razei teritoriale. 

100. 2013.11.26 (Ecologie): Decizia protocolară privind 

implementarea proiectului de reconstrucţie a instalațiilor de tratare a 
apei din or. Dubăsari şi a sistemului colector din or. Criuleni, semnată în 

or.Kiev, în cadrul formatului ,,5+2”, 11 aliniate, s-a agreat efectuarea 

lucrărilor de resort la obiectivele menționate, cu suportul financiar și 

expertiza tehnică din partea Guvernului R.F.Germania, coordonarea 

reciprocă a măsurilor, inclusiv cu CUC. 

101. 2014.02.19 (Economie): Înscriere protocolară cu privire la 

rezultatele desfășurării şedinţei grupurilor de lucru pentru economie, cu 

participarea reprezentanţilor politici, semnată de reprezentanții politici, 2 

puncte, specifică că partea moldovenească va iniția în decurs de o lună 

procedura de anulare a accizelor la mărfurile importate de agenții 
economici din regiune și se vor activiza experții sectoriali pentru a 

promova mecanismul de interacțiune social-economică.  

102. 2014.02.27 (Libera circulație): Decizia protocolară privind 
anumite aspecte ale libertăţii de circulaţie a populaţiei, semnată de 
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reprezentanții politici, 3 puncte, se salută ajustările legislative aprobate de 

RM prin care se exclud sancționările administrative în privința 

deținătărilor de pașapoarte ale altor state, părțile s-au înțeles să acționeze 

pentru a atinge libera circulație a populației pe coridoare internaționale de 

transport, a deschide podul de la Gura Bâcului, a elimina barierele în 

calea circulației nestingherite, a activiza lucru pentru coordonarea 

proiectului deciziei protocolare cu privire la primii pași de asigurare a 

libertății de circulație. 

103. 2014.12.24 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 

protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

până în data de 01.04.2015. 

104. 2015.03.14 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 

protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

până în data de 31.12.2016. 

105. 2015.04.10 (Transport): Decizia protocolară privind 

mecanismul de cooperare între agenții de asigurări de pe ambele maluri 
ale Nistrului în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă 

auto (RCA), semnată de reprezentanții politici, 8 puncte, prevede 

excluderea dublei asigurări și obținerea polițelor RCA la locul 

înregistrării autovehiculului, cu executarea obligațiilor față de persoanele 

asigurate și păgubite indiferent de locul unde a avut loc accidentul rutier, 

grupurile de lucru sectoriale vor elabora un document-cadru de 

interacțiune a companiilor de asigurări, disputele apărute se examinează 

în cadrul grupurilor de lucru sectoriale. 

106. 2015.05.08 (Transport): Mecanismul-cadru de interacțiune 

între subiecții de asisgurări pe marginea contractelor de asigurări 
obligatorii de răspundere civilă auto, semnat de conducerea companiilor 

de asigurări de pe ambele maluri, 15 puncte, descrie cerințele-minime față 

de polițele RCA, condițiile cazurilor asigurate, lista documentelor 

necesare pentru stabilirea asigurării, comunicarea între companiile de 

profil, plățile de compensare a prejudiciilor, s-a stabilit termenul inițial de 

acțiune al mecanismului până în data de 08.05.2016. 

107. 2015.05.08 (Transport): Înscrierea protocolară a 

întrevederii reprezentanţilor politici, cu participarea grupurilor de lucru 
pentru dezvoltarea transportului auto şi infrastructurii drumurilor, 1 

aliniat, se specifică agrearea și aprobarea Mecanismului-cadru din 
08.05.2005. 

108. 2015.10.30 (Ecologie): Decizia protocolară cu privire la 

cooperarea în domeniul protecţiei mediului ambiant şi utilizării raționale 
a resurselor naturale, semnată de reprezentanții politici, 6 puncte, termen 
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de acțiune – 2 ani se fixează direcțiile de bază ale interacțiunii (lucrări de 

cercetare, monitorizare și schimb de informații privind starea curentă a 

r.Nistru, protecția resurselor piscicole, hidrometeorologie, schimburi de 

cerințe normative), formele acesteia (elaborarea și realizarea de proiecte și 

măsuri comune, organizarea conferințelor, seminarelor, meselor rotunde 

și a evenimentelor coordonate, circuite de date). 

109. 2016.06.10 (Ecologie): Protocolul privind interacţiunea în 
domeniul hidrometeorologiei, semnat de conducătorii grupurilor de lucru 

sectoriale, 12 puncte, termen de acțiune – 2 ani, descrie modalități de 

schimburi de date, metode de prognozare, cerințe normative, mijloace 

tehnico-materiale, participarea la conferințe și simpozioane internaționale, 

mecanisme detaliate și schimb de informații meteorologice, hidrologice și 

referitoare la poluarea aerului. 

110. 2016.06.15 (Ecologie): Protocolul de cooperare în domeniul 

reglementării pescuitului şi utilizării raționale a resurselor biologice 
acvatice ale râului Nistru, semnat de conducătorii grupurilor de lucru 

sectoriale, 3 secțiuni, termen de acțiune – 2 ani, prevede schimburi de 

materiale științifico-metodice, coordonarea perioadelor și locurilor de 

prohibiție a pescuitului, interacțiunea în menținerea și utilizarea rațională 

a bioresurselor acvatice, controlul și combaterea braconajului, elaborarea 

propunerilor comune și atragerea suportului donatorilor internaționali. 

111. 2016.12.30 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 

protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

până în data de 31.12.2017. 

112. 2017.11.03 (Transport): Decizia protocolară privind 

deschiderea podului de peste râul Nistru din preajma localităților Gura 

Bâcului și Bâcioc, semnată de reprezentanții politici, 5 puncte, s-a 

convenit deschiderea podului începând cu 20.11.2017 cu asigurarea 

liberei circulații a autovehiculelor, evaluarea ulterioară a volumului, 

cheltuielilor și termenelor de efectuare a lucrărilor de reparație, acordarea 

asistenței financiare din partea partenerilor internaționali, adresarea către 

CUC cu cererea de a dispune măsurile de resort pentru deschiderea 

podului, oferirea de garanții că podul nu va fi utilizat în scopuri militare. 

113. 2017.11.25 (Educație): Decizia protocolară cu privire la 

aplicarea apostilei pe actele de studii emise în regiunea transnistreană, 

semnată de reprezentanții politici, 2 puncte, părțile au convenit modelul 

de diplomă neutră emisă de Universitatea ,,Taras Șevcenco” din 
or.Tiraspol pe care se va aplica apostila RM și se angajează să ia măsurile 

necesare întru realizarea înțelegerii date. 

114. 2017.11.25 (Educație): Decizia protocolară cu privire la 
asigurarea funcționării școlilor moldovenești cu predare în grafia latină, 
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semnată de reprezentanții politici, 7 puncte, s-a agreat echivalarea plăților 

pentru serviciile comunale la nivelul celor aplicate altor instituții de 

învățământ din regiune, stabilirea unor plăți minime pentru chiria 

clădirilor, încheierea contractelor de locațiune pe un termen de 10 ani cu 

posibilitatea prelungirii, transmiterea în folosință a terenurilor din 

proximitate, asigurarea liberei circulații a cadrelor didactice, elevilor și a 

materialelor tehnico-didactice, continuarea dialogului pentru a îmbunătăți 

condițiile de activitate a liceelor/ gimnaziilor. 

115. 2017.11.25 (Telecomunicații): Decizia protocolară cu 

privire la măsurile de organizare a interacțiunii în sfera 
telecomunicațiilor, semnată de reprezentanții politici, 9 puncte DP+9 

puncte anexa, termen de acțiune – 5 ani, stipulează necesitatea 

interconexiunii directe a rețelelor de telefonie fixă, mobilă și Internet cu 

posibilitățile tehnico-juridice asigurate de partea moldovenească și după 

atingerea înțelegerilor dintre operatorii de pe ambele maluri privind 

cesionarea licenței regionale în banda 800 MHz/ LTE și elaborarea 

cadrului normativ necesar, operatorul din regiune se va înregistra conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.815/2005 și va obține licența ce va 

acorda dreptul utilizării resurselor de numerotare, iar din data semnării se 

renunță la pretențiile recirpoce în sfera comunicațiilor. 

 116. 2017.11.25 (Agricultură): Decizia protocolară cu privire la 

unele măsuri de soluționare a problemelor legate de realizarea 

,,Mecanismului din anul 2006” referitor la utilizarea terenurilor agricole, 

amplasate în raionul Dubăsari, după traseul Tiraspol-Camenca, semnată 

de reprezentanții politici, 6 puncte, se restabilește mecanismul agreat 11 

ani în urmă, Tiraspolul anulează ,,dispoziția din 08.04.2014”, se 

actualizează lista proprietarilor de terenuri și în decurs de 2 luni se asigură 

posibilitatea prelucrării acestora, se notifică organele de drept competente 

ale RM pentru a revizui deciziile procesuale de resort, se va continua 

lucrul pentru a perfecționa ,,Mecanismul din 2006”. 

 117. 2017.12.29 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 
protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

până în data de 31.12.2018. 

 118. 2018.02.15 (Securitate alimentară): Decizia protocolară pe 

aspecte privind interacțiunea în domeniul veterinar, carantină și 
protecția plantelor, semnată de reprezentanții politici, 18 puncte, prevede 

o serie de măsuri comune de informare reciprocă pentru a preveni 
răspândirea bolilor infecțioase, cooperarea întru a evalua implementarea 

normelor și standardelor existente, inclusiv ale OIE, schimburi de date 

sectoriale, organizarea măsurilor de vaccinare a animalelor și faunei 

sălbatice, utilizarea nomenclatoarelor unice (preparate veterinare permise 
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pentru utilizare, soiurilor și hibrizilor de plante, mijloacelor de uz 

fitosanitar), evitarea folosirii organismelor modificate genetic pentru 

hrana animalelor de fermă și pentru fabricarea produselor vegetale, 

desfășurarea seminarelor și a meselor rotunde comune. 

 119. 2018.02.28 (Transport): Înscrierea protocolară a 

întrevederii reprezentanților politici în prezența grupurilor de lucru 

pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor, 

semnată de reprezentanții politici, 3 puncte, s-a convenit prelungirea până 

la 01.06.2018 a termenului de definitivare a mecanismului de participare 

în traficul rutier internațional a mijloacelor de transport din regiunea 

transnistreană. 

 120. 2018.04.24 (Transport): Decizia protocolară cu privire la 

participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din 

regiunea transnistreană care nu desfășoară activitate comercială, 

semnată de reprezentanții politici, 21 puncte DP (4 pag.)+4 anexe (34 

pag.), determină mecanismul ce se referă la autoturismele și remorcile 

atașate la acestea, motociclete, mopede și biciclete cu motor auxiliar ce 

pot fi admise în circulația internațională dacă dispun de plăci și certificate 

de înmatriculare de model neutru, agreat și însoțite de autocolantul ,,MD” 

eliberate în punctele de înmatriculare din or.Tiraspol și or.Râbnița 

(funcționale din 01 septembrie 2018), înregistrarea are loc benevol și 

după principiul ,,ghișeului unic”, se descriu regulile de interacțiune, 

scheme tehnologice, seturi de documente necesare pentru a fi prezentate 

și categoriile persoanelor fizice și juridice beneficiare, modul de 

gestionare a bazelor de date, reguli de transmitere a autovehiculelor date 

în căutare, se dispune informarea Secretarului general al ONU despre 

mostrele certificatelor și plăcilor de model neutru pentra a oferi 

posibilitatea implicării lor în traficul extern. 

 Anexa nr.1 conține descrierea tehnică a modelului convenit al 

certificatului de înmatriculare pentru autovehiculele din regiunea 

transnistreană, format, dimensiuni, culoare, câmpuri informaționale, 

tehnologii și elemente de protecție. 

 Anexa nr.2 expune schema tehnologică de organizare a activității 

în punctele de înmatriculare a mijloacelor de transport, inclusiv orarul de 

activitate al acestora, componența numerică și împuternicirile 

personalului implicat, procedura de prestare a serviciilor și de 

înmatriculare a autovehiculelor, setul de acte necesar, cerințe minime 

pentru asigurarea securității informațional-tehnologice, modele de cereri. 
 Anexa nr.3 specifică procedura de interacțiune a structurilor 

vamale în vederea înregistrării autovehiculelor în punctele de 

înmatriculare, introduse din data intrării în acțiune a Deciziei protocolare 

din 24.04.2018, inclusiv se stipulează că partea transnistreană va iniția 
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examinarea posibilității de a modifica plățile cu carater vamal și fiscal 

aplicate în privința unităților de transport importate. 

 Anexa nr.4 precizează procedura de interacțiune în cazul stabilirii 

în momentul înmatriculării că mijloacele de transport din regiune sunt 

date în căutare internațională și regulile de restituire a acestora 

proprietarilor legali. 

 121. 2018.06.28 (Telecomunicații): Foaia de parcurs privind 
implementarea prevederilor Deciziei protocolare cu privire la 

organizarea interacțiunii în sfera telecomunicațiilor din 25 noiembrie 

2017, semnată de conducătorii grupurilor de lucru sectoriale, 5 puncte, 

specifică sarcini de completare printr-un Addendum a deciziei 

protocolare, modificare a cadrului normativ, licențiere și autorizare a 

activității Interdnestrcom de către autoritățile competente ale RM, 

delimitare a frecvențelor în banda 800 MHz, asigurare a protecției datelor 

personale și a accesului la rețele. 

 122. 2019.06.03 ((Poștă și comunicații): Acordul adițional nr.4 la 

contractul nr.67/12 din 15.04.2010 privind transportarea trimiterilor 

poștale între ,,Poșta Moldovei” și ,,Poșta Transnistriei”, semnat de 

conducătorii operatorilor poștali de pe ambele maluri ale Nistrului, se 

prelungește termenul de acțiune până la 31 decembrie 2019 și se stabilește 

modul de compensare a cheltuielilor legate de vămuirea publicațiilor 

periodice destinate pentru regiunea transnistreană. 

123. 2019.06.04 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 

protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

până în data de 31.12.2019. 

124. 2019.12.27 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 

protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

până în data de 30.06.2020. 

125. 2020.06.26 (Feroviar): Protocol adițional la Decizia 
protocolară din 30.03.2012, semnat de Prim-ministrul RM și liderul de la 

Tiraspol, 2 puncte, se prelungește termenul de acțiune al mecanismului 

până în data de 31.12.2020. 

126. 2020.07.09 (Ecologie): Procesul-verbal al ședinței 

experților din domeniul ecologiei, semnat de conducătorii grupurilor de 

lucru de profil, 8 puncte, care se referă la intenția desfășurării mai multor 

acțiuni comune cum ar fi: popularea cu puiet de pește a r.Nistru, lacului 
de acumulare de la Dubăsari și a brațului Turunciuc, interacțiunea în 

domeniul piscicol, sincronizarea perioadelor de prohibiție a pescuitului în 

r.Nistru, implementarea Protocolul de cooperare în domeniul 

reglementării pescuitului şi utilizării raționale a resurselor biologice 
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acvatice ale râului Nistru din 15.06.2016, realizarea deversărilor 

ecologice pe r.Nistru, modalități de utilizare a resurselor acvatice, 

inventarierea fondului forestier, elaborarea cadastrului funciar. 

127. 2020.09.30 (Transport): Protocol adițional cu privire la 
modificarea și completarea anexei nr.1 la Decizia protocolară cu privire 

la participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din 

regiunea transnistreană care nu desfășoară activitate comercială, semnat 

de conducătorii grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto 

și infrastructurii drumurilor, 2 puncte, stipulează extinderea mecanismului 

de înmatriculare cu plăci de model neutru și asupra remorcilor la 

autovehiculele ce sunt obiect de reglementare al Deciziei protocolare. 

 

VIII. Declarații, rapoarte, rezumate din cadrul 
reuniunilor Consiliului de Miniștri al CSCE/ OSCE și a 
întrevederilor la nivel înalt. 

 

1. 1993.11.30-12.01: Reuniunea nr.4 de la Roma, deciziile 

Consiliului pe aspecte regionale, 3 puncte pe Secțiunea 3. Moldova, este 

exprimată îngrijorarea în legătură cu lipsa progreselor în căutarea soluției 

politice la problema transnistreană ceea ce stopează stabilizarea situației 

și dezvoltarea democrației în RM, se lansează apelul activizării 

neîntârziate a negocierilor pentru a oferi un statut special regiunii în 

contextul independenței, suveranității și integrității teritoriale a RM și a 

obține o soluționare comprehensivă, a menține contactele CSCE-părți 

pentru a se facilita urgentarea procesului de reglementare, a fortifica 

încrederea și a reglementa problema lingvistică, se solicită atingerea în 

timpul apropiat a unor progrese pentru retragerea integrală de pe teritoriul 

RM a a armatei a 14-a a FR, fără condiționări cu alte chestiuni, cu 

acordarea posibilității Misiunii CSCE de a monitoriza negocierile, a 

participa la ședințele CUC și a se deplasa liber prin Zona de Securitate, s-

a dispus că Misiunea CSCE va depune eforturi pentru respectarea plenară 

a drepturilor omului și a ordinii de drept, inclusiv pe cazuri distincte, cum 

ar fi de exemplu cauza ,,grupului Ilașcu”. 

2. 1994.11.24: Documentul de la Viena privind promovarea 
măsurilor de întărire a încrederii și securității, în anexa I se prevede 

extinderea aplicabilității măsurilor de promovare a încrederii și securității 

și pe teritoriul RM conform Documentului de la Viena din 1992. 

3. 1994.12.05: Summit-ul nr.4 al șefilor de state/ guverne 

participante, Documentul de la Budapesta, deciziile pe aspecte regionale, 

3 puncte pe Secțiunea 3. Moldova, se salută semnarea Acordului RM-FR 

din 21.10.1994 cu privire la retragerea trupelor ruse și se face apelul de a 

implementa neîntârziat acest acord cu suportul Misiunii CSCE din 
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Moldova care va supraveghea atent evoluțiile și va participa activ în 

căutarea soluției politice durabile pentru problema transnistreană, cu 

respectarea suveranității și integrității teritoriale a RM, se saluta 

angajamentul retragerii de pe teritoriul RM a armatei a 14-a a FR și 

identificării unei reglementări politice ca două procese paralele ce nu pot 

pune impedimente unul altuia. 

5. 1995.12.07-08: Reuniunea nr.5 de la Budapesta, în Rezumatul 
Președinției în exercițiu s-au dedicat 2 propoziții în care se enunță că 

recenta decizie a OSCE aprobată pe Moldova și cu referire la acordul 

RM-FR despre retragerea trupelor din partea estică a RM este un pas 

important ce trebuie să conducă la transparentizarea procesului de 

retragere în toate aspectele, creând premise favorabile pentru 

multașteptata reglementare politică. 

6. 1996.12.03: Summit-ul nr.5 al șefilor de state/ guverne 

participante, Declarația întrevederii la nivel înalt de la Lisabona, 27 

puncte, în pct.21 se menționează necesitatea unei voințe politice reale 

pentru atingerea unei soluții axate pe suveranitatea și integritatea 

teritorială a RM, fiind lansat apelul de a mări eforturile întru a atinge acest 

scop, s-au exprimat îngrijorări deoarece nu s-a avansat în realizarea 

Acordului RM-FR din 21.10.1994 cu privire la retragerea trupelor ruse, s-

a confirmat angajamentul OSCE de a urmări cu atenție acest proces, a 

acorda suport în conlucrare cu mediatorii FR și Ucraina. 

7. 1997.12.18-19: Reuniunea nr.6 de la Copenhaga, Raportul 

Președinției în exercițiu pe Moldova, 11 aliniate, se opinează că semnarea 

Memorandumului cu privire la bazele normalizării relațiilor dintre 

Republica Moldova și Transnistria din 08.05.1997 este un pas important 

către o reglementare durabilă în baza suveranității și integrității teritoriale 

a RM, se exprimă speranța că menținerea contactelor permanente părți-

mediatori vor conduce la realizarea unor progrese concrete, s-a 

concluzionat că în pofida semnării Acordului moldo-rus din 21.10.1994, 

dar și a reflectării unor deziderate în documentul de la Lisabona, aspectele 

proprietății militare sunt departe de realizare, fiind constată prezența 

forțelor militare ale FR și deși în 1997 au fost retrase 40% din personal, 

rămâne depozitată o cantitate semnificativă de tehnică militar, 

echipamente și muniții, se mizează pe continuarea și finalizarea 

procesului de retragere a trupelor militare ruse conform angajamentelor 

luate la nivel înalt, fiind evidențiată necesitată elaborării unui orar în acest 

sens, sporirii transparenței pentru a fortifica încrederea și a asigura o mai 
mare stabilitate în regiune. 

8. 1998.12.02-03: Reuniunea nr.7 de la Oslo, Decizia în privința 

RM, 16 aliniate, se face apelul de a reanima negocierile și de a activiza 

dialogul din perspectiva statutului special al regiunii ce va întări 
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independența, suveranitatea și integritatea teritorială a RM, cu realizarea 

măsurilor de fortificare a încrederii și a securității prevăzute în 

documentele de la Odesa din 20.03.1998, delimitarea împuternicirilor 

conform celor agreate în Memorandumul și Declarația comună din 

08.05.1997, punerea în aplicare a unor proiecte concrete în sfera 

ecologică, economică și a culturii, se accentuează rolul pozitiv al forțelor 

de pacificare în asigurarea stabilității regionale, se apelează la îndeplinirea 

obligațiilor ce țin de retragerea și distrugerea elementelor militare 

amplasate în RM, în special a tehnicii și a munițiilor ce periclitează 

mediul ambiant, elaborarea în decurs de 6 luni a unui orar de evacuare a 

armamentelor, tehnicii militare, munițiilor și altor echipamente, 

definitivarea protocoalelor la Acordul RM-FR din 21.10.1994, reluarea 

activității Comisiei comune moldo-ruse pe probleme militare și analiza 

rolului potențial al OSCE în asigurarea transparenței în raport cu procesul 

de retragere a formațiunilor militare ale FR. 

9. 1999.11.18-19: Summit-ul nr.6 al șefilor de state/ guverne 

participante, Declarația întrevederii la nivel înalt de la Istanbul, 48 

puncte, în pct.18 și 19 se salută pașii făcuți în negocieri, dar se constată 

lipsa pașilor tangibili pe problema centrală – determinarea statutului 

regiunii în limitele suveranității și integrității teritoriale a RM, se pledează 

pentru continuarea și dezvoltarea procesului de negocieri cu apelul către 

Tiraspol de a releva voința politică necesară pentru reglementarea și 

eliminarea consecințelor conflictului, se reamintesc deciziile 

întrevederilor la nivel înalt de la Budapesta și Lisabona privind retragerea 

trupelor militare ale FR, se salută progresele marcate în evacuarea și 

distrugerea unor articole militare depozitate în regiune și se îndeamnă de 

a lichida munițiile netransportabile, se salută angajamentul FR de a 

finaliza retragerea forțelor de pe teritoriul RM până la finele lui 2002, se 

evocă că o misiune internațională de evaluare este dispusă imediat să se 

deplaseze pentru a analiza problema retragerii și distrugerii munițiilor și 

echipamentelor cu oferirea indicațiilor de resort Consiliului permanent 

întru extinderea mandatului Misiunii OSCE în Moldova, cu asigurarea 

transparenței procesului, coordonării asistenței tehnico-financiare și 

acordul de a institui un fond internațional de suport financiar benevol sub 

egida OSCE. 

10. 2000.11.27-28: Reuniunea nr.8 de la Viena, Raportul 
Președinției în exercițiu pe Moldova, 2 aliniate, se remarcă îngrijorarea în 

legătură cu lipsa progreselor privind retragerea forțelor FR, căreia i s-a 
solicitat să respecte plenar deciziile întrevederii de la Istanbul privind 

orarul de evacuare a tehnicii și armamentului interzise prin Tratatul cu 

privire la Forțele Armate Convenționale în Europa (FACE) până în 2002, 

s-au salutat angajamentele statelor-membre de a face contribuții în fondul 
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voluntar al OSCE special creat în acest scop, s-a reconfirmat necesitatea 

întreprinderii unei misiuni de evaluare pentru distrugerea munițiilor uzate 

și periculoase, s-a lansat apelul către FR de a folosi influența sa asupra 

Tiraspolului pentru a elimina pașnic barierele în calea retragerii și a fi 

întreprinsă o misiune de evaluare, s-a exprimat regretul în legătură cu 

lipsa progresului în reglementarea transnistreană, s-a adresat apelul către 

Tiraspol în special de a manifesta voința politică necesară pentru o soluție 

axată pe suveranitatea și integritatea teritorială a RM, s-a dispus 

elaborarea unor recomandări de către un grup de lucru privind complexul 

unic măsuri restrictive și de stimulare menite să faciliteze reglementarea 

politică, s-a confirmat predispunerea OSCE de a lua măsuri de stabilizare 

în acest sens, coordonate cu ambele părți. 

11. 2001.12.03-04: Reuniunea nr.9 de la București, Decizia în 

privința RM, 3 aliniate, se confirmă că reglementarea politică 

atotcuprinzătoare trebuie să fie asigurată în temeiul suveranității și 

integrității teritoriale a RM cu atingerea unui progres concret în 2002, se 

lansează apelul către Tiraspol să reia necondiționat și în formatul existent 

dialogul pe chestiunea statutului conform propunerilor recente ale 

mediatorilor, se accentuează abordarea în negocieri a temei consolidării 

controlului de frontieră și vamal, se salută executarea înainte de timp de 

către FR a obligațiilor de retragere și utilizare până la finele lui 2001 a 

tehnicii și armamentului interzise prin Tratatul FACE, opinându-se că 

aceasta trebuie să servească ca un model de cooperare constructivă și 

productivă și în soluționarea altor probleme, se specifică că se așteaptă și 

îndeplinirea altor angajamente aprobate în 1999 la Istanbul, cu pregătirea 

pentru retragerea sau distrugerea munițiilor ce aparțin FR, în condiții de 

transparență deplină, se exprimă recunoștința statelor-membre pentru 

contribuțiile depuse în fondul benevol al OSCE și se invită de a fi vărsate 

și alte contribuții inițiale sau adiționale. 

12. 2002.12.06-07: Reuniunea nr.10 de la Porto, Declarația în 

privința RM, 6 aliniate, se exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu 

lipsa progresului în procesul de reglementare politică atotcuprinzătoare 

care trebuie să fie asigurat în baza suveranității și integrității teritoriale a 

RM, se salută inițiativa cu genericul ,,Documentul de la Kiev” luat ca 

punct de pornire în negocieri pentru statutul regiunii, se evocă regretul că 

partea transnistreană blochează procesul de negocieri și se salută 

disponibilitatea tuturor părților respective de a contribui la o reglementare 

politică solidă, se salută eforturile FR de a realiza obligațiile convenite în 
1999 la Istanbul, cu remarca că în 2002 a fost atins un anumit progres în 

retragerea/utilizarea unor cantități de muniții și de tehnică militară ce 

aparține FR, dar și îngrijorarea față de tergiversarea realizării depline și 

transparente a acestei sarcini, rezultate parțial din faptul că Tiraspolul în 
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permanență creează dificultăți și impedimente inadmisibile, se aduce 

apreciere contribuțiilor statelor-membre în fondul benevol astfel ca OSCE 

să faciliteze executarea obligațiilor de către FR, care s-a angajat să 

finalizeze procesul retragerii până la 31.12.2003 în prezența condițiilor 

necesare, se încurajează luarea de măsuri politice și alocarea de 

contribuții inițiale sau suplimentare în fondul benevol cu prezentarea 

rapoartelor permanente ale Misiunii OSCE în Moldova. 

13. 2003.12.01-02: Reuniunea nr.11 de la Maastricht, Declarația 

delegației moldovenești, 9 aliniate, se exprimă regretul în privința 

imposibilității aprobării unor declarații referitoare la RM, care era în 

măsură să reflecte progresul atins în procesul de reglementare și de 

îndeplinire a obligațiilor de la Istanbul, or, o asemenea decizie accelera 

soluționarea acestor probleme, s-a enunțat convingerea că reglementarea 

conflictului obligatoriu se va baza pe respectarea suveranității și 

integrității teritoriale a RM conducând spre formarea unui stat democratic 

viabil, scop ce poate fi realizat cu mediatorii din negocieri, UE, SUA și 

Comisia de la Veneția, instituirea unei misiuni multinaționale de 

fortificare a păcii cu mandat din partea OSCE este necesară pentru 

menținerea unei asemenea reglementări politice, retragerea plenară și 

necondiționată a trupelor FR de pe teritoriul RM va asigura un climat 

favorabil pentru soluționarea conflictului și trebuie să fie îndeplinită fără 

rețineri ulterioare, s-a remarcat un angajament puternic de a obține 

realizarea acestor obiective în anul 2004. 

14. 2004.12.06-07: Reuniunea nr.12 de la Sofia, Declarația 

delegației moldovenești, 9 aliniate, se exprimă regretul în legătură cu 

neaprobarea declarației Consiliului deși RM a participat constructiv și a 

depus aportul său în căutarea consensului pe problemele aflate în dispută, 

se constată lipsa unei voințe politice necesare pentru convenirea unui 

document comprehensiv de reglementare, autoritățile constituționale ale 

RM enunță că niciodată nu au fost de acord cu prezența trupelor FR pe 

teritoriul RM și este îngrijorătoare lipsă voinței politice ferme de a încheia 

necondiționat retragerea în termeni maximal restrânși, se consideră 

importantă desfășurarea unei evaluări internaționale a stocurilor de arme 

ale FR, inclusiv a celor ce aparțin formațiunilor militare ilegale din estul 

țării, se accentuează necesitatea găsirii unei reglementări politice a 

conflictului cu un statut al raionelor de est ca parte inerentă a suveranității 

și integrității teritoriale, cu apelul implicării largi în proces a comunității 

internaționale, în particular a UE și SUA, se regretă imposibilitatea 
aprobării declarației privind stabilitatea și securitatea RM, care 

semnificativ înlesnea procesul de reglementare și mobiliza eforturile 

tuturor partenerilor într-o măsură mai sporită, iar principiile din această 

declarație vor servi continuării cursului de integrare europeană, o 
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investiție importantă în reglementare ar fi stabilirea controlului 

corespunzător asupra frontierei moldo-ucrainene și asigurarea securității 

acesteia, se salută inițiativa OSCE referitor la operațiunea de monitorizare 

vamală și de frontieră și participarea ulterioară a UE în soluționarea 

chestiunilor de frontieră, se declară atașamentul RM pentru cooperarea cu 

toate statele-membre ale OSCE și reformarea organizației întru a optimiza 

capacitatea de a realiza deciziile comune, or, autoritatea OSCE și 

încrederea față de aceasta depind de voința politică a tuturor membrilor cu 

o participare constructivă în acest proces. 

15. 2005.12.0-06: Reuniunea nr.13 de la Ljubljana, Declarația 
delegației moldovenești, 11 aliniate, se exprimă regretul în legătură cu 

neaprobarea declarației Consiliului deși RM a muncit constructiv și 

orientată spre rezultate întru atingerea consensului, însă din cauza poziției 

unei țări al treilea an consecutiv lipsește documenul politic final, RM e 

determinată să găsească o soluție axată pe suveranitatea și integritatea 

teritorială, prin democratizarea și demilitarizarea regiunii și stabilirea 

statutului juridic special în componența RM, documentele aprobate de 

Parlamentul RM pe 10 iunie și Legea RM din 22 iulie 2005 determină 

limitele pentru reglementarea problemei transnistrene, participarea UE și 

SUA în procesul de negocieri e neobișnuit de important pentru atingerea 

unei decizii corecte și argumentate a acestei probleme regionale de 

securitate, se îndeamnă discutarea măsurilor destabilizatoare ale regimului 

de la Tiraspol împotriva populației din Zona de Securitate, necesitatea 

transformării actualei operațiuni de pacificare într-o misiune 

internațională de observatori militari și civili, cu mandat OSCE, 

reprezintă un imperativ vital, RM apreciază înalt dislocarea de către UE la 

frontiera moldo-ucraineană a unei misiuni de asistență în asigurarea 

regimului de frontieră, facilitând procesul de reglementare politică, se 

exprimă îngrijorarea legată de reținerea organizării inspecției 

internaționale la depozitele de muniții ale FR, monitorizarea complexului 

militar-industrial în raioanele de est ale RM necesită a fi urgentată, se 

regretă profund faptul că FR nu a îndeplinit obligațiile sale de la Istanbul 

și se apelează insistent către FR de a relua neîntârziat și de a încheia 

retragerea forțelor și munițiilor sale conform deciziilor de la Istanbul, iar 

realizarea deplină a acestor decizii va facilita intrarea în vigoare a 

Tratatului FACE adaptat. 

16. 2006.12.04-05: Reuniunea nr.14 de la Bruxelles, Declarația 

delegației moldovenești, 8 aliniate, se reiterează mesajele de regret 
privind lipsa al 4-lea an consecutiv a unei declarații pe RM și se exprimă 

speranța că aceasta nu va deveni o tradiție, RM are intenția fermă de a 

obține o reglementare politică exclusiv prin mijloace pașnice și cu un 

statut special pentru regiune, în baza suveranității și integrității sale 
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teritoriale, realizarea între toți participanții procesului de negocieri a 

înțelegerii despre principiile-cheie ale reglementării – element central în 

soluționarea rapidă, finală și durabilă a problemei, RM este pregătită 

pentru relansarea negocierilor în formatul ,,5+2”, se exprimă recunoștință 

UE și SUA pentru rolul acestora în evoluarea pozitivă a evenimentelor în 

sfera reglementării și a contextului regional, se aprobă activitatea Misiunii 

UE de asistență la frontiera moldo-ucraineană și se expune speranța că 

acest mandat va fi prelungit, se apelează de a transforma cât de curând 

posibil forțele de pacificare existente în Zona de Securitate cu înlocuirea 

lor cu forțe noi multinaționale sub mandat internațional, se reconfirmă 

poziția referitor la retragerea deplină, accelerată și necondiționată de pe 

teritoriul RM a forțelor militare ale FR conform angajamentelor de la 

Istanbul din 1999 pentru a oferi RM baza necesară de a ratifica Tratatul 

FACE adaptat, se enunță că acțiunile unilaterale și destabilizatoare ale 

regimului autoritar de la Tiraspol împotriva locuitorilor pașnici din Zona 

de Securitate reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale 

omului și necesită a fi condamnate de către toți, se invită toate părțile 

interesate să acorde suport în democratizarea regiunii, iar către Tiraspol se 

face adresarea de a elimina barierele între cele două maluri ale Nistrului 

în calea liberei circulații a persoanelor și a mărfurilor și de a începe 

procesul de demilitarizare în contextul măsurilor de întărire a încrederii și 

securității. 

17. 2007.11.29-30: Reuniunea nr.15 de la Bruxelles, Declarația 

delegației moldovenești, 7 aliniate, din nou se accentueză regretul urmare 

a neaprobării al 5-lea an consecutiv a declarației Consiliului Ministerial 

pe RM cu mențiunea că e o consecință a poziției unui stat ceea ce a făcut 

imposibilă stimularea încrederii și facilitarea progresului în reglementarea 

politică, se reconfirmă intenția fermă de a obține o reglementare politică 

definitivă bazată pe deplina respectare a suveranității și integrității 

teritoriale a RM, iar întru avansarea procesului toți partenerii interesați, în 

special structurile transnistrene, sunt chemați să reia negocierile în 

formatul ,,5+2” fără careva precondiții, cu țelul final de a determina 

statutul juridic special al regiunii, se opinează că a venit timpul ca toți 

partenerii interesați să se implice activ în discuții pe tema transformării 

actualei operațiuni de pacificare într-o misiune civilă multinațională 

împuternicită cu un mandat internațional, se regretă lipsa progreselor în 

anul 2017 în raport cu retragerea trupelor ruse de pe teritoriul RM și se 

reamintește despre importanța excepțională a realizării angajamentelor 
din 1999, aprobate la nivel înalt la Istanbul, cu exprimarea convingerii că 

doar un progres tangibil în implementarea obligațiunilor restante de la 

Istanbul va contribui la promovarea de mai departe a procesului de 

reglementare, se declară repetat că retragerea deplină, rapidă și 
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necondiționată de pe teritoriul RM a contingentelor militare ale FR vor 

asigura baza necesară pentru ratificarea de către Parlamentul RM a 

Tratatului FACE ajustat. 

18. 2008.12.04-05: Reuniunea nr.16 de la Helsinki, Declarația 
delegației moldovenești, 8 aliniate, se formulează aceleași mesaje de 

regret și intenție ca în perioada 2003-2007 în legătură cu lipsa unei 

declarații a Consiliului de Miniștri pentru RM al 6-lea an la rând și de 

reglementare politică finală cu respectarea suveranității și integrității 

teritoriale a RM, se aduc mulțumiri UE și SUA pentru rolul acestora în 

mișcările pozitive spre reglementarea conflictului și în contextul larg 

regional, în mod distinct se remarcă cu satisfacție activitatea Misiunii UE 

de asistență la frontieră pentru RM și Ucraina și dezideratul prelungirii 

acesteia, se reia apelul către toți partenerii interesați de a participa activ în 

discuțiile privind transformarea contingentelor militare în Zona de 

Securitate într-o misiune civilă multinațională încadrată într-un mandat 

internațional, se reafirmă poziția retragerii depline, operative și fără 

precondiții a tuturor forțelor militare și a munițiilor FR de pe teritoriul 

RM conform angajamentelor de la summit-urile OSCE pentru a se asigura 

temeiul necesar ca RM să ratifice formula ajustată a Tratatului FACE, 

sunt invitați toți partenerii interesați să sprijine democratizarea regiunii 

transnistrene și sunt chemate structurile transnistrene să înlăture toate 

impedimentele în calea liberei circulații a oamenilor și a mărfurilor între 

ambele maluri ale Nistrului și de a începe procesul de demilitarizare în 

contextul măsurilor de întărire a încrederii și securității. 

19. 2009.12.01-02: Reuniunea nr.17 de la Atena, Declarația 
delegației moldovenești, 6 aliniate, se regretă că deja al 7-lea an nu se 

aprobă declarația pe RM deși delegația RM a muncit în mod constructiv 

și cu focusarea pe atingerea rezultatelor de consens pe asemenea 

documente importante, se evocă intenția că grație interacțiunii viitoare a 

tuturor statelor-participante va fi posibilă atingerea înțelegerii referitoare 

la pașii meniți să reinsufle încrederea și să reimpulsioneze negocierile pe 

reglementarea conflictelor în spațiul OSCE și în primul rând a conflictului 

transnistrean, se declară că RM se alătură declarației Danemarcei din 

numele grupului de state referitor la necesitatea ratificării Tratatului 

adaptat FACE și conexiunea acestui proces cu neîndeplinirea de către FR 

a angajamentelor existente față de RM și Georgia. 

20. 2010.12.01-02: Summit-ul nr.7 al șefilor de state/ guverne 

participante, Declarația comemorativă de la Astana ,,Către o comunitate 
de securitate”, se formulează mai multe declarații de interpretare din 

partea UE, României și RM, în declarația RM, 12 puncte, se accentuează 

că documentul summit-ului nu răspunde așteptărilor de mai bine de 10 ani 

în urmă, în pofida eforturilor enorme din partea majorității delegațiilor nu 
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s-a reușit definitivarea unei declarații politice de substanță și perspectiva 

unui plan de acțiuni, se fixează că documentul aprobat nu ține cont, în 

mod adecvat, de unele îngrijorări fundamentale în sfera securității, se 

enunță că conflictele de durată, inclusiv cel transnistrean, precum și 

menținerea prezenței trupelor militare străine pe teritoriile statelor 

independente și în lipsa consimțământului părții primitoare trebuie să 

intre în prioritățile de bază ale OSCE, se exprimă disponibilitatea deplină 

a delegației RM de a continua activ și constructiv să participe la eforturile 

de a ajunge la o foaie de parcurs de compromis, se reiterează elementele-

cheie ale abordării RM, și anume: relansarea imediată și necondiționată a 

negocierilor oficiale în formatul ,,5+2” în vederea atingerii unei 

reglementări politice viabile a conflictului transnistrean, care să asigure 

suveranitatea și integritatea teritorială a RM, realizarea continuă a unor 

măsuri atotcuprinzătoare de întărire a încrederii, inclusiv libera circulație 

a persoanelor, mărfurilor și serviciilor, reluarea și finalizarea retragerii 

trupelor și a tehnicii militare ale FR din RM conform obligațiilor aprobate 

la Istanbul, modificarea mecanismului de pacificare actual într-o misiune 

civilă multinațională cu mandat internațional corespunzător. 

În declarația UE se confirmă atașamentul față de procesul de 

reglementare în formatul ,,5+2” în calitate de unic format de drept pentru 

negocieri, se apelează de a reîncepe neîntârziat și fără precondiții 

negocierile oficiale în formatul ,,5+2” pentru a atinge o reglementare 

politică solidă în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a 

RM, se susțin măsurile de întărire a încrederii și securității, direcționate 

spre sporirea transparenței și stabilității și spre facilitarea realizării 

diminuărilor anterior convenite în domeniul militar, conform obiectivelor, 

declarațiilor și obligațiilor asumate în cadrul OSCE. 

În declarația României se notează că conflictul transnistrean 

continuă să fie o provocare pentru securitatea în spațiul OSCE, se susține 

relansarea neîntârziată și necondiționată a negocierilor oficiale în formatul 

,,5+2” pentru a obține o reglementare corectă și durabilă cu respectarea 

integrității teritoriale, independenței și suveranității RM, se opinează la 

întrevederea la nivel înalt de la Istanbul (1999) au fost prezente motive 

mai nobile de a atinge soluționarea conflictelor prelungite comparativ cu 

cele prezente acum, iar ceea ce se observă pe parcursul ultimilor 8 ani vis-

a-vis de imposibilitatea formulării declarațiilor politice la nivel de 

Consiliu denotă lipsa voinței politice. 

21. 2011.12.06-07: Reuniunea nr.18 de la Vilnius, Raportul 
reuniunii Consiliului de Miniștri despre realizările obținute pe perioada 

Președinției în exercițiu a Lituaniei în OSCE, 1 aliniat pe RM, se 

menționează că Președinția în exercițiu a insistat asupra relansării 

negocierilor oficiale în formatul ,,5+2” cu scopul de a obține progrese în 
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procesul de reglementare transnistreană, se enumeră evenimentele din 

cursul anului 2011 (8-10 februarie – vizita Reprezentantului Special în 

RM, menținerea contactelor permanente cu mediatorii și observatorii, 14-

15 februarie, 04-05 aprilie și 21 iunie – întrevederi neoficiale la Viena și 

Moscova în formatul ,,5+2”, 3 întrevederi neformale între Prim-ministrul 

RM și liderul de la Tiraspol, 09 septembrie – aprobarea la Bad 

Reichenhall a regulilor de activitate a grupurilor de lucru sectoriale, 22 

septembrie – participanții Conferinței permanente au convenit la Moscova 

reluarea după o pauză de 6 ani a negocierilor oficiale în formatul ,,5+2”, 

care au avut loc la Vilnius în perioada 30 noiembrie-01 decembrie 2011), 

se regretă că în pofida realizărilor din 2011 nu s-a reușit adoptarea unei 

declarații separate a Consiliului și sunt îndemnate părțile și mediatorii să 

profite de oportunitățile oferite de reluarea negocierilor oficiale. 

Aceleași regrete privind lipsa unei declarații distincte pe RM au 

fost enunțate de UE și SUA cu precizarea că e din cauza obiecțiilor unui 

stat-participant pe marginea declarațiilor regionale ce vizează conflictele 

regionale din Georgia și RM. 

22. 2012.12.06-07: Reuniunea nr.19 de la Dublin, Declarația cu 
privire la negocierile în procesul de reglementare transnistreană în 

formatul ,,5+2”, 8 aliniate, miniștrii de externe ai statelor-participante 

declară din nou suportul ferm pentru o reglementare atotcuprinzătoare, 

corectă și viabilă prin intermediul negocierilor, în baza suveranității și 

integrității teritoriale a RM și cu un statut special pentru regiune în 

măsură să garanteze respectarea drepturilor omului, drepturilor politice și 

social-economice ale populației, se salută organizarea în 2012 a 5 runde 

oficiale în formatul ,,5+2” după relansarea acestora la Vilnius și 

aprobarea Principiilor și procedurilor de desfășurare a negocierilor, 

precum și a agendei procesului de negocieri, se exprimă satisfacție că 

renovarea negocierilor în ,,5+2” a fost însoțită de dinamizarea activității 

în grupurile de lucru sectoriale și a contactelor directe între părți, grație 

cărora s-a reușit obținerea rezultatelor concrete în interesele locuitorilor, 

după exemplul reluării transportului feroviar de mărfuri prin regiunea 

transnistreană, se recunoaște rolul ajutător în procesul de reglementare pe 

care îl joacă societatea civilă și mijloacele de informare în masă ale 

părților, părțile sunt îndemnate să dubleze eforturile la toate nivelurile 

pentru convenirea și realizarea măsurilor de întărire a încrederii și să 

demonstreze bunăvoință în soluționarea problemelor rămase, inclusiv prin 

eliminarea barierelor în calea liberei circulații a oamenilor, bunurilor și 
serviciilor, mediatorii și obsevatorii sunt chemați să sporească eforturilor 

lor de coordonare și să utilizeze pe deplin potențialul acestora întru 

facilitarea progresului în procesul de reglementare. 
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În Declarația delegației moldovenești se accentuează necesitatea 

inițierii discuțiilor pe marginea principiilor-cadru de reglementare finală, 

ceea ce reprezintă un obiectiv central al negocierilor în formatul ,,5+2” și 

se regretă că această formulare nu s-a regăsit în Declarația Consiliului, se 

specifică că contextul politic în care se dezvoltă procesul de reglementare 

e mult mai complex și multe subiecte exced formatul ,,5+2”, or, o 

imagine de ansamblu include subiecte de durată ce trezesc îngrijorări, 

cum ar fi retragerea trupelor FR de pe teritoriul RM, necesitatea tot mai 

mare de a transforma mecanismul actual de menținere a păcii într-o 

misiune civilă multinațională cu mandat internațional și ca și anterior se 

mizează pe atingerea unor progrese pe această dimensiune în conformitate 

cu normele, principiile și obligațiile asumate în OSCE. 

23. 2013.12.05-06: Reuniunea nr.20 de la Kiev, Declarația 

Miniștrilor cu privire la activitatea Conferinţei permanente pe probleme 

politice în procesul de reglementare transnistreană în formatul ,,5+2”, 

11 aliniate, cu referință la Declarația din 07.12.2012 se reiterează 

hotărârea fermă de a obține o reglementare atotcuprinzătoare, corectă și 

viabilă prin intermediul negocierilor, bazată pe suveranitatea și 

integritatea teritorială a RM și pe un statut special pentru regiune în 

măsură să garanteze respectarea drepturilor omului, drepturilor politice și 

social-economice ale populației, se salută munca constructivă efectuată în 

anul curent de către formatul ,,5+2” și rolul important jucat de OSCE în 

acest proces, sunt chemați toți participanții la negocieri să depună eforturi 

pentru atingerea deciziilor de compromis, se exprimă satisfacția că 

activitatea Conferinței permanente s-a sincronizat cu contactele directe și 

permanente dintre părți, inclusiv la nivel politic și se apelează la 

continuarea diversificării acestor contacte, se reconfirmă importanța 

consolidării încrederii între locuitorii ambelor maluri ale Nistrului în 

calitate de element-cheie al reglementării atotcuprinzătoare, se salută 

progresele atinse în anul 2013, în particular în sfera asigurării liberei 

circulații și protecției mediului ambiant, în soluționarea aspectelor de 

securitate ale locuitorilor din or.Râbnița și or.Rezina și prelungirea 

termenului de acțiune al înțelegerilor cu privire la transportul feroviar de 

mărfuri prin regiunea transnistreană, sunt îndemnate părțile să facă uz de 

toate posibilitățile pentru desfășurarea comerțului și investițiilor, se 

accentuează necesitatea atingerii unui progres tangibil pe cele trei coșuri 

de pe agenda coordonată a procesului de negocieri, părțile sunt chemate 

să sporească eforturile pentru realizarea măsurilor de consolidare a 
încrederii și securității și să se abțină de la acțiuni unilaterale în măsură să 

înrăutățească situația securității regionale, se apelează ca părțile să 

dezvolte progresul atins după relansarea formatului ,,5+2” pentru a 

soluționa problemele nerezolvate, inclusiv eliminarea barierelor în calea 
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liberei circulații și implementarea în volum deplin a deciziilor convenite 

în negocieri, mediatorii și obsevatorii sunt chemați să multiplice eforturile 

lor de coordonare și să utilizeze pe deplin potențialul acestora întru 

avansarea pe calea reglementării atotcuprinzătoare a conflictului 

transnistrean. 

Declarația delegației moldovenești pe lângă reiterarea mesajelor 

din declarația din 07.12.2012 punctează că răspunsul comunității 

internaționale vis-a-vis de reglementarea problemei transnistrene combate 

retorica Tiraspolului, abținerea de la acțiuni unilaterale este un apel în 

timpul util deoarece încă mai prezintă îngrijorări evenimentele în jurul 

școlilor cu predare în grafie latină din regiume, se evidențiază 

posibilitatea formării unei zone de comerț aprofundat și atotcuprinzător 

RM-UE în contextul asigurării liberei circulații, dezvoltării comerțului și 

investițiilor, este necesară acordarea suportului Misiunii OSCE care este 

supusă unor presiuni tot mai mari din partea structurilor transnistrene. 
24. 2014.12.04-05: Reuniunea nr.21 de la Basel, Declarația 

Miniștrilor cu privire la negocierile în procesul de reglementare 

transnistreană în formatul ,,5+2”, 9 aliniate, cu referință la Declarația din 

06.12.2013 se reiterează hotărârea fermă de a obține o reglementare 

atotcuprinzătoare și pașnică, cu respectarea suveranității și integrității 

teritoriale a RM și cu un statut special pentru regiune, garantând pe deplin 

respectarea drepturilor omului, drepturilor politice și social-economice ale 

populației, se salută activitatea continuă a Conferinței permanente și rolul 

important jucat de OSCE în acest proces, se accentuează necesitatea 

obținerii progreselor sesizabile în negocieri pe toate cele trei coșuri ale 

agendei coordonate a procesului de negocieri, importanța intensificării 

întrevederilor reprezentanților politici ai părților în anul 2015 și se 

recomandă organizarea întrunirilor la nivel înalt, dar și de a spori 

regularitatea și eficiența procesului convenind la început de an orarul 

negocierilor pentru întreg anul în curs, se propune părților se 

îndeplinească măsurile coordonate și existente de întărire a încrederii și să 

elaboreze măsurile viitoare în cadrul procesului de negocieri în beneficiul 

locuitorilor, insistent sunt îndemnate părțile de a se reține de la acțiuni 

unilaterale care pot destabiliza situația în regiune, mediatorii și 

obsevatorii sunt chemați să multiplice eforturile lor de coordonare și să 

utilizeze integral potențialul său în interesul avansării pe calea 

reglementării atotcuprinzătoare a conflictului transnistrean. 

25. 2015.12.03-04: Reuniunea nr.22 de la Belgrad, Declarația 
Miniștrilor cu privire la negocierile în procesul de reglementare 

transnistreană în formatul ,,5+2”, 9 aliniate, cu referință la Declarația din 

05.12.2014 se reiterează hotărârea fermă de a obține o reglementare 

atotcuprinzătoare și pașnică, în baza suveranității și integrității teritoriale 
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a RM și cu un statut special pentru regiune, garantând pe deplin 

respectarea drepturilor omului, drepturilor politice și social-economice ale 

populației, se accentuează necesitatea avansării în activitatea Conferinței 

permanente ca mecanism unic de atingere a unei reglementări 

atotcuprinzătoare și durabile, precum și rolul important al OSCE în 

susținerea procesului respectiv, părțile trebuie să conducă acest lucru 

neîncetat și trebuie să fie înfățișate de reprezentanți politici pe deplin 

împuterniciți, se relevă necesitatea atingerii unor progrese vizibile în 

negocieri pe toate cele trei coșuri ale agendei coordonate a procesului de 

negocieri, se salută desfășurarea în 2015 a două întrevederi ale conducerii 

părților soldate cu rezultate și se încurajează de a promova și mai departe 

acest proces, se enunță satisfacția în legătură cu disponibilitatea 

reprezentanților politici de a avea întâlniri periodice și sunt încurajate 

părțile să asigure o continuitate și o eficiență mai mare a procesului prin 

convenirea la început de an a orarului rundelor oficiale în formatul ,,5+2” 

pentru întregul an, se propune părților se realizeze măsurile coordonate și 

existente de întărire a încrederii și să elaboreze măsurile viitoare în cadrul 

procesului de negocieri în beneficiul locuitorilor, insistent sunt îndemnate 

părțile de a se abține de la acțiuni unilaterale ce pot destabiliza situația în 

regiune, mediatorii și obsevatorii sunt chemați să dubleze eforturile de 

coordonare și să utilizeze în deplină măsură potențialul lor în interesul 

avansării pe calea reglementării atotcuprinzătoare a conflictului 

transnistrean. 

25. 2016.12.08-09: Reuniunea nr.23 de la Hamburg, Declarația 

Miniștrilor cu privire la negocierile în procesul de reglementare 
transnistreană în formatul ,,5+2”, 10 puncte, cu referință la declarațiile 

precedente se reamintește despre hotărârea fermă de a atinge o 

reglementare atotcuprinzătoare, pașnică și durabilă, având ca temei 

suveranitatea și integritatea teritorială a RM în limitele frontierelor sale 

internațional recunoscute și cu un statut special pentru regiune, cu garanții 

plenare privind respectarea drepturilor omului, drepturilor politice și 

social-economice ale populației, se accentuează necesitatea avansării în 

activitatea Conferinței permanente ca mecanism unic de atingere a unei 

reglementări atotcuprinzătoare și durabile, precum și rolul important al 

OSCE în susținerea procesului respectiv, părțile sunt chemate să participe 

constructiv, regulat, și orientat spre rezultate concrete în formatul ,,5+2” 

cu implicarea reprezentanților politici pe deplin împuterniciți întru a 

realiza progrese tangibile pe toate cele trei coșuri ale agendei coordonate 
a procesului de negocieri, se salută relansarea negocierilor în formatul 

,,5+2” cu semnarea Protocolului de la Berlin (02-03.06.2016), precum și 

pașii țintiți spre rezultate specifice, părțile sunt îndemnate să asigure 

continuitatea și să sporească eficiența procesului derulat la nivelul 
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grupurilor de lucru sectoriale și a reprezentanților politici pentru 

promovarea procesului de reglementare și realizarea celorlalte prevederi 

fixate în Protocolul de la Berlin, se face apel către părți să participe sub 

egida Președinției Austriei în OSCE în cadrul formatelor existente de 

negocieri conform criteriilor internațional convenite, se salută abordarea 

proactivă și uniformă a mediatorilor și observatorilor în contextul 

interacțiunii din anul 2016, mediatorii și obsevatorii sunt chemați să-și 

coordoneze în continuare eforturile și să-și mobilizeze potențialul colectiv 

întru promovarea reglementării atotcuprinzătoare a conflictului 

transnistrean. 

26. 2017.12.07-08: Reuniunea nr.24 de la Viena, Declarația 

Miniștrilor cu privire la negocierile în procesul de reglementare 

transnistreană în formatul ,,5+2”, 10 puncte, cu referință la declarațiile 

precedente se declară repetat decizia fermă de a atinge o reglementare 

atotcuprinzătoare, pașnică și durabilă, în temeiul suveranității și 

integrității teritoriale a RM în limita frontierelor sale recunoscute la nivel 

internațional și cu un statut special pentru regiune, în măsură să garanteze 

integral respectarea drepturilor omului, drepturilor politice și social-

economice ale populației, se reamintește de abordarea bazată pe rezultate 

concrete și se salută convenirea de către părți a înțelegerilor pe cinci 

probleme prioritare (apostilarea diplomelor de studii, telecomunicațiile, 

activitatea școlilor cu predare în grafie latină, utilizarea terenurilor 

agricole din raionul Dubăsari, deschiderea podului dintre satele Gura 

Bâcului și Bâcioc) ce au contribuit la un progres esențial în negocieri, se 

salută angajamentele fixate în Protocolul rundei în formatul ,,5+2” de la 

Viena (27-28.11.2017) și termenii de identificare a soluțiilor pe alte 

probleme prioritare din Protocolul de la Berlin, părțile sunt îndemnate să 

continue activitatea la toate nivelele pentru a obține progrese palpabile în 

toate cele trei coșuri ale agendei coordonate a procesului de negocieri, se 

relevă însemnătatea Conferinței permanente ca mecanism unic pentru 

atingerea unei reglementări atotcuprinzătoare și durabile și rolul important 

al OSCE întru sprijinirea acestui proces, se face apel către părți să 

participe sub egida Președinției Italiei în OSCE în cadrul formatelor 

existente de negocieri conform criteriilor internațional convenite, se salută 

voința politică a părților de a continua soluționarea problemelor istorice, 

precum și abordarea proactivă și uniformă a mediatorilor și observatorilor 

în contextul activității din anul 2017, mediatorii și obsevatorii sunt 

chemați să-și coordoneze în continuare eforturile și să-și mobilizeze 
potențialul colectiv în interesele promovării reglementării 

atotcuprinzătoare a conflictului transnistrean. 

27. 2018.12.06-07: Reuniunea nr.25 de la Milano, Declarația 
Miniștrilor cu privire la negocierile în procesul de reglementare 
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transnistreană în formatul ,,5+2”, 10 puncte, cu referință la declarațiile 

precedente se declară repetat decizia fermă de a atinge o reglementare 

atotcuprinzătoare, pașnică și durabilă, în baza suveranității și integrității 

teritoriale a RM în limita frontierelor sale recunoscute la nivel 

internațional și cu un statut special pentru regiune, în măsură să garanteze 

integral respectarea drepturilor omului, drepturilor politice și social-

economice ale populației, se readuce aminte despre abordarea axată pe 

rezultate concrete și se apreciază progresele marcate de părți pe 4 din cele 

5 înțelegeri atinse pe probleme prioritare (apostilarea diplomelor de 

studii, activitatea școlilor cu predare în grafie latină, utilizarea terenurilor 

agricole din raionul Dubăsari, deschiderea podului dintre satele Gura 

Bâcului și Bâcioc), pe marginea înțelegerii semnate în aprilie 2018 

privind participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din 

regiunea transnistreană și pentru înaintarea substanțială în implementarea 

înțelegerii pe telecomunicații din 2017, se salută angajamentul părților de 

a continua lucrul în vederea realizării tuturor înțelegerilor indicate în 

protocoalele rundelor formatului 5+2” de la Berlin, Viena și Roma, 

contribuind astfel la crearea unei baze solide pentru promovarea 

procesului de reglementare, părțile sunt chemate să continue activitatea la 

toate nivelurile în vederea atingerii progresului tangibil în negocieri pe 

toate cele trei coșuri ale agendei coordonate a procesului de negocieri cu 

axarea pe rezultatele deja obținute în anul în curs în sfera social-

economică și dezvoltarea acestora și în alte domenii, se relevă importanța 

Conferinței permanente în calitate de mecanism unic pentru atingerea 

reglementării atotcuprinzătoare și durabile, se reamintește că atașamentul 

părților pe abordarea focusată pe rezultate concrete are o semnificație-

cheie pentru activitatea ritmică la toate nivelurile procesului de negocieri 

și se reconfirmă rolul marcant al OSCE în susținerea acestui proces, se 

face apel către părți de a participa sub egida Președinției Slovaciei în 

OSCE în cadrul formatelor existente de negocieri și conform criteriilor/ 

parametrilor internațional conveniți, se salută intențiile, rolul conducător 

și voința politică a părților ce a direcționat spre soluționarea unui șir de 

probleme istorice, precum și abordarea proactivă și uniformă a 

mediatorilor și observatorilor în contextul activității din anul 2018, 

mediatorii și obsevatorii sunt chemați să-și coordoneze în continuare 

eforturile și să-și mobilizeze potențialul colectiv întru avansarea 

reglementării atotcuprinzătoare a conflictului transnistrean. 

28. 2019.12.05-06: Reuniunea nr.26 de la Bratislava, Declarația 
Miniștrilor cu privire la negocierile în procesul de reglementare 

transnistreană în formatul ,,5+2”, 10 puncte, cu referință la declarațiile 

precedente se reiterează hotărârea fermă de a atinge o reglementare 

atotcuprinzătoare, pașnică și durabilă, bazată pe suveranitatea și 
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integritatea teritorială a RM în limita frontierelor sale internațional 

recunoscute și cu un statut special pentru regiune, în măsură să garanteze 

integral respectarea drepturilor omului, drepturilor politice și social-

economice ale populației, se subliniază necesitatea de a continua procesul 

de reglementare orientat către rezultate, se apelează către părți să se 

angajeze corespunzător sub egida Președinției Albaniei în OSCE, sunt 

felicitate părțile pentru continua consolidare a realizărilor obținute pe 

marginea problemelor prioritare și se apreciază angajamentul lor de a 

realiza plenar înțelegerile stipulate în protocoalele rundelor formatului 

5+2” de la Berlin, Viena și Roma, contribuind astfel la instituirea unei 

baze solide pentru promovarea procesului de reglementare, se salută pașii 

întreprinși de părți pentru a facilita circulația nestingherită a oficialilor, 

părțile sunt încurajate să dezvolte noi inițiative de măsuri de întărire a 

încrederii, părțile sunt îndemnate să continue lucrul la toate nivelurile 

procesului de negocieri, într-o manieră ritmică pentru a realiza un progres 

tangibil pe toate cele trei coșuri din agenda convenită a procesului de 

negocieri, se subliniază importanța Conferinței permanente ca unic 

mecanism în măsură să atingă o reglementare cuprinzătoare și durabilă, 

precum și se reafirmă rolul semnificativ al OSCE în susținerea acestui 

proces, se aplaudă angajamentul, rolul conducător și voința politică a 

părților care a dus la rezolvarea unor probleme de lungă durată, precum și 

abordarea unificată și activă a mediatorilor și observatorilor manifestată 

în cursul activităților de pe parcursul anului 2019, inclusiv cu 

desfășurarea unei noi conferințe bavareze privind măsurile de consolidare 

a încrederii, mediatorii și obsevatorii sunt încurajați să continue 

coordonarea eforturilor sale și să facă uz de potențialul lor colectiv întru 

promovarea unei reglementări atotcuprinzătoare a conflictului 

transnistrean. 
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IX. Textele traduse ale unor documente. 
 

ACORDUL 

cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din 

regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

 

 Federația Rusă și Republica Moldova 

 năzuind spre încetarea totală și cît mai grabnică a focului și spre 

reglementarea prin mijloace pașnice a conflictului armat din raioanele 

nistrene; 

 reafirmându-și atașamentul față de principiile Statutului ONU și 

Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa; 

 salutând înțelegerea de principiu realizată la 3 iulie 1992 între 

Președintele Republicii Moldova și Președintele Federației Ruse, au convenit 

următoarele: 

Articolul 1 

 1. Din momentul semnării Acordului, părțile în conflict își asumă 

angajamentul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru încetarea totală 

a focului, precum și a oricăror acțiuni armate, una împotriva celeilalte. 

 2. Odată cu încetarea focului, părțile în conflict procedează la 

retragerea unităților forțelor lor armate și a celorlalte formațiuni, a tehnicii de 

luptă și armamentului, urmând să încheie acest proces în decurs de șapte zile. 

Scopul unei asemenea dezangajări este crearea unei zone de securitate între 

părțile în conflict. Coordonatele concrete ale zonei vor fi stabilite printr-un 

protocol special al părților angajate în realizarea prezentului Acord. 

Articolul 2 

 1. În scopul asigurării controlului asupra realizării măsurilor 

prevăzute în articolul l, precum și al asigurării regimului de securitate în zona 

menționată, se instituie o Comisie unificată de control, formată din 

reprezentanți ai celor trei părți angajate în reglementare. Comisia folosește în 

activitatea sa grupuri de observatori militari create în concordanță cu toate 

înțelegerile anterioare, inclusiv cvadripartite. Comisia de control procedează 

la îndeplinirea sarcinilor ce-i incumbă conform prezentului Acord, în termen 

de șapte zile din momentul semnării Acordului. 

 2. Fiecare din părțile angajate în activitatea Comisiei își numesc 

reprezentanții săi în componența acesteia. Locul de reședință al Comisiei de 

control este orașul Bender. 

 3. În scopul realizării măsurilor sus-menționate, Comisiei de control 

îi sunt atribuite contingente militare create pe bază de voluntariat și 

reprezentând părțile angajate în îndeplinirea prezentului Acord. Amplasarea 

acestor contingente și folosirea lor pentru asigurarea regimului de încetare a 

focului și a securității în zona de conflict se înfăptuiesc în conformitate cu 

deciziile Comisiei de control, adoptate pe bază de consens. Componența 
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numerică, statutul, condițiile de introducere în zona de conflict și de retragere 

a contingentelor militare se stabilesc printr-un protocol separat. 

 4. În cazul nerespectării condițiilor prezentului Acord, Comisia de 

control investighează circumstanțele în care s-au produs încălcările și ia de 

urgență măsurile cuvenite pentru restabilirea păcii și ordinii de drept, precum 

și pentru neadmiterea unor asemenea încălcări pe viitor. 

 5. Activitatea Comisiei de control și a forțelor atribuite acesteia este 

finanțată de toate părțile, pe bază de cote. 

Articolul 3 

 Orașul Bender, ca loc de reședință a Comisiei de control și avându-

se în vedere complexitatea deosebită a situației este declarat raion cu regim 

sporit de securitate, care se asigură de către contingentele militare ale părților 

angajate în realizarea prezentului Acord. 

 Comisia de control asigură menținerea ordinii de drept în or.Bender 

în interacțiune cu subunitățile de poliție și de miliție, acestea având efective 

limitate. 

 Activitatea economico-administrativă este asigurată în or.Bender de 

către organele existente de autoadministrare din oraș, iar în caz de necesitate 

împreună cu Comisia de control. 

Articolul 4 

 Unitățile Armatei a 14-a a Forțelor Armate ale Federației Ruse, 

dislocate în Republica Moldova, vor respecta cu strictețe neutralitatea. Cele 

două părți în conflict își asumă obligația de a respecta neutralitatea și de a se 

abține de la orice acțiuni ilicite față de patrimoniul militar, față de militarii 

acestei armate și membrii familiilor lor. 

 Problemele privind statutul armatei, procedura și termenele retragerii 

ei pe etape vor fi soluționate în cadrul tratativelor dintre Federația Rusă și 

Republica Moldova. 

Articolul 5 

 1. Părțile în conflict consideră inadmisibilă aplicarea oricăror 

sancțiuni sau blocade. În acest context, vor fi înlăturate imediat orice 

obstacole din calea circulației mărfurilor, serviciilor și oamenilor, precum și 

vor fi luate măsurile cuvenite în vederea anulării stării de urgență pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

 2. Părțile în conflict vor proceda imediat la negocieri în vederea 

reglementării problemelor legate de revenirea refugiaților la locurile de 

baștină, acordarea de ajutor populației din raioanele care au avut de suferit și 

refacerea obiectivelor economice și a caselor de locuit. Federația Rusă va 

acorda sprijinul necesar în acest sens. 

 3. Părțile în conflict vor întreprinde toate măsurile pentru accesul 

neîngrădit al ajutoarelor umanitare internaționale în zona de reglementare. 

Articolul 6 
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 Pentru difuzarea informației obiective despre situația din zona de 

reglementare, părțile creează pe lângă Comisia de control un centru de presă 

comun. 

Articolul 7 

 Părțile pornesc de la premisa că măsurile prevăzute în prezentul 

Acord constituie o importantă parte componentă a procesului de reglementare 

a conflictului prin mijloace pașnice și politice. 

Articolul 8 

 Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării. 

 Acțiunea prezentului Acord este suspendată prin acordul comun al 

părților sau în cazul în care una din părțile contractante îl denunță, fapt care 

implică încetarea activității Comisiei de control și a contingentelor militare 

atribuite acesteia. 

 Semnat în or.Moscova în data de 21 iulie 1992. 

 

Pentru Republica Moldova                  Pentru Federația Rusă 

Mircea SNEGUR                                 Boris ELȚÎN 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

STATUTUL  

Comisiei Unificate de Control 

(Anexa nr.3 la Procesul-verbal nr.3  

al ședinței CUC din 29.07.1992) 

 

 Comisia Unificată de Control (CUC) se creează în vederea asigurării 

controlului asupra respectării regimului de încetare a focului, realizării 

înțelegerilor privind retragerea unităților forțelor armate și altor formațiuni, 

tehnicii militare și armamentului, creării unei zone de securitate între părțile 

în conflict. 

 1. CUC este un organ care funcționează permanent și este compus 

din reprezentanții a trei părți, care participă în reglementarea conflictului 

armat. CUC își încetează activitatea în conformitate cu prevederile art.8 din 

Acordul cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat 

din regiunea transnistreană. 

 2. În componența CUC intră câte 6 reprezentanți de la fiecare parte: 

 - reprezentantul special, împuternicit să efectueze coordonarea 

aspectelor politice ale procesului de reglementare; 

 - reprezentantul Ministerului Apărării/ organului de conducere 

militară; 

 - reprezentantul Ministerului/ departamentului/ afacerilor interne; 

 - reprezentantul organului ce asigură securitatea statului; 

 - reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe (de relații externe); 

 - reprezentantul organelor administrației de stat și publice/ la 

discreția părții. 
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 CUC atrage în soluționarea sarcinilor atribuite acesteia numărul 

necesar de experți/ la discreția părților/ și exercită conducerea contingentelor 

militare ale forțelor de menținere a păcii și a observatorilor militari. 

 3. Sarcinile și funcțiile de bază ale CUC sunt următoarele: 

 a) elaborarea și realizarea măsurilor de separare a forțelor armate și a 

formațiunilor implicate în conflict, privind crearea zonei de securitate; 

 b) verificarea la fața locului a respectării regimului de încetare a 

focului și de separare a părților aflate în conflict; 

 c) asigurarea punerii în aplicare de către părțile aflate în conflict a 

măsurilor anterioare celor legate de introducerea în zona de securitate a 

contingentelor armate, retragerea trupelor active pe liniile convenite, 

deminarea câmpurilor de mine, eliminarea contrucțiilor defensive; 

 d) coordonarea activității grupurilor de observatori militari, create în 

conformitate cu înțelegerea cvadrilaterală dintre miniștrii afacerilor externe ai 

Republicii Moldova, Federației Ruse, României și Ucrainei din 16 și 17 

aprilie 1992, și a interacțiunii acestora cu contingentele forțelor de menținere 

a păcii; 

 e) întreprinderea măsurilor necesare pentru restabilirea păcii în zona 

de securitate în cazul încălcării înțelegerilor privind reglementarea 

conflictului armat; 

 f) menținerea păcii și a ordinii publice în localitățile amplasate în 

zona de securitate 

 h) prezentarea rapoartelor operative către conducerea părților 

implicată în procesul de reglementare; 

 i) difuzarea prin centrul de presă a informațiilor despre situația din 

zona de securitate; 

 j) îndeplinirea altor instrucțiuni ale conducerii părților. 

 4. Copreședinții, cu atragerea numărului necesar de membri în CUC 

și a experților sunt în drept să aprobe deciziile de resort ce corespund 

sarcinilor și funcțiilor Comisiei de control. 

 5. Deciziile privind dislocarea contingentelor militare și utilizarea 

acestora în vederea asigurării păcii și ordinii publice în zona de securitate se 

aprobă pe bază de consens. 

 Documentele, concluziile și recomandările CUC la fel se aprobă prin 

consens. 

 6. În caz de necesitate și în coordonare cu autoritățile publice de 

nivel înalt CUC poate utiliza, prin intermediul forțelor contingentelor militare 

și a observatorilor, dreptul de a introduce și de a anula în anumite localități 

regimul sporit de securitate, care presupune: 

 - întărirea pazei și a ordinii publice la obiectivele care asigură 

mijloacele de existență a populației și funcționarea economiei; 

 - introducerea regimului special de intrare-ieșire a persoanelor; 

 - aplicarea în raport cu anumiți cetățeni, a interdicției de a părăsi, 

pentru o perioadă de timp determinată, o localitate concretă, expulzarea în 
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afara localității cu regim sporit de securitate a celor care încalcă ordinea de 

drept; 

 - interzicerea organizării grevelor, întâlnirilor, mitingurilor, 

marșurilor stradale, manifestațiilor și a altor evenimente publice; 

 - stabilirea controlului asupra mijloacelor de informare în masă, 

restricționarea sau interzicerea utilizării tehnicii de multiplicare, precum și a 

aparatelor de transmisie radio și TV, confiscarea echipamentelor de 

amplificare a sunetului; 

 - introducerea regulilor speciale de utilizare a comunicațiilor; 

 - restricționarea circulației mijloacelor de transport și inspectarea 

acestora; 

 - instituirea stării de asediu; 

 - prevenirea creării și defășurarea activității grupurilor de formațiuni 

înarmate de cetățeni; 

 - verificarea actelor în locurile aglomerate cu un număr mare de 

persoane, efectuarea controlului bunurilor personale și a mijloacelor de 

transport. 

 CUC asigură menținerea păcii și a ordinii publice în conlucrare cu 

subdiviziunile de poliție și miliție ale părților. 

 7. CUC este obligată să manifeste o atitudine imparțială și obiectivă 

în privința evaluării situației create în zona de conflict, să aprecieze evoluția 

evenimentelor în baza propriilor constatări, precum și a datelor și 

informațiilor exacte și verificate, care la solicitare se furnizează de organele 

competente. 

   8. Membrii CUC dispun de dreptul la libera circulație în zona de 

securitate și pe teritoriile adiacente pentru exercitarea controlului asupra 

încetării focului și dezarmării părților, pentru soluționarea altor sarcini ce îi 

revin. 

 9. Părțile implicate în conflict asigură deplina securitate a membrilor 

CUC, acces nestingherit la locurile ce urmează a fi supuse controlului, 

colaborează cu CUC și contribuie la luarea măsurilor necesare pentru 

restabilirea păcii și ordinii publice. 

 10. Prin activitatea sa CUC este chemată să stimuleze dialogul 

politic între participanții conflictului întru a accelera reglementarea acestuia 

prin mijloace pașnice și politice. 

 11. Asupra membrilor CUC și experților se extind facilitățile 

prevăzute pentru forțele mixte de instituire a păcii și de menținere a ordinii 

publice, create în conformitate cu Acordul cu privire la principiile de 

reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană. 

 Anexă: Lista membrilor CUC (18 persoane): 

 Din partea Federației Ruse: Jurbenco Vladimir, Dzâbov Musa, Titov 

Andrei, Bosov Vitalii, Semionov Anatolii, Krâlov Veaceslav. 

 Din partea Republicii Moldova: Chirtoacă Nicolai, Druță Mihai, 

Ceban Igor, Catan Victor, Solonenco Ion, Larin Grigorii. 
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 Din partea regiunii transnistrene: Râleacov Vladimir, Matveev 

Nicolai, Harcenco Vladimir, Nesterenco Victor, Gorbov Vladimir, Porojan 

Alexandr. 

 

Semnat                       Semnat                         Semnat 

Râleacov Vladimir     Chirtoacă Nicolai        Jurbenco Vladimir 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REGULAMENTUL PROVIZORIU 

privind principiile de bază ale creării și activității grupurilor de 

observatori militari și a contingentelor militare destinate să înceteze 

conflictul armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

 (Anexa nr.2 la Procesul-verbal nr.2  

al ședinței CUC din 29.07.1992) 

 

Articolul 1 

Grupurile de observatori militari și contingentele militare ale 

părților, care participă în reglementarea conflictului se creează în 

conformitate cu Acordul cu privire la principiile de reglementare paşnică a 

conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, semnat 

la 21 iulie 1992 în or. Moscova de către Președintele R. Moldova M. Snegur 

și Președintele Federației Ruse B. Elțîn. Acesta este destinat să restabilească 

pacea și să mențină ordinea de drept în zona conflictului armat, să creeze 

premise pentru rezolvarea acestuia prin mijloace politice și pașnice. 

Articolul 2 

Observatorii militari și contingentele militare se introduc în Zona de 

Securitate în scopul asigurării regimului de încetare a focului și garantării 

retragerii pe liniile convenite a trupelor active, tehnicii militare și a 

armamentelor. 

Acestea sunt însărcinate să asigure controlul asupra situației din 

localitățile adiacente raioanelor de conflict, ale căror coordonate specifice, 

precum și a zonei de securitate, sunt determinate de un protocol special al 

părților participante la punerea în aplicare a acordului. 

Articolul 3 

Contingentele militare și observatorii militari se subordonează 

Comandamentului Militar Unificat, compus din reprezentanții ministerelor 

apărării ale părților semnatare ale Acordului și conducerea militară a regiunii 

transnistrene. 

În cazul încălcării condițiilor de încetare a focului de către 

formațiuni necontrolate, deciziile de punere în aplicare a contingentelor  

militare și a observatorilor militari se aprobă de către Comisia Unificată de 

Control pe bază de consens. 

Grupurile de observatori militari, create în conformitate cu 

înțelegerile cvadrilaterale ale miniștrilor afacerilor externe ai Republicii 
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Moldova, Federației Ruse, României și Ucrainei, fiind ghidate de statutul 

unic aprobat pentru ele și subordonate propriilor structuri de conducere, 

coordonează acțiunile sale cu Comandamentul Militar Unificat, preventiv 

coordonând cu Comisia Unificată de Control. 

Articolul 4 

Contingentele militare și observatorii militari soluționează 

următoarele sarcini: 

- asigură regimul integral de încetare a focului, suprimă în mod 

hotărât activitatea și desființează orice formațiuni armate necontrolate de 

părți, în mod ferm previn toate conflictele de grup, inclusiv cele armate; 

- desfășoară măsuri de introducere și de menținere a regimului sporit 

de securitate în zona de reglementare, iar în caz de necesitate și în localitățile 

adiacente acesteia: 

- exercită controlul asupra îndeplinirii înțelegerilor referitoare la 

retragerea tehnicii și a armelor militare grele, precum și a forței active pe 

pozițiile și liniile agreate de părți; 

- împiedică pătrunderea în Zona de Securitate și în localitățile 

adiacente acesteia a grupurilor armate și a altor formațiuni necontrolate, 

capabile să destabilizeze situația prin acțiunile lor; 

- nu permit transportarea și scoaterea din Zona de Securitate, în lipsa 

permisiunii corespunzătoare, a armelor, tehnicii militare și a altei proprietăți 

militare, precum și a substanțelor otrăvitoare și explozive, a altor mijloace 

care pot fi utilizate în scopuri teroriste și diversioniste, precum și pentru 

desfășurarea acțiunilor militare; 

- asigură trecerea și ieșirea din Zona de Securitate, în locurile 

determinate, a persoanelor, mijloacelor de transport și a mărfurilor, iar în caz 

de necesitate restricționează circulația vehiculelor în această zonă și din 

localitățile adiacente acesteia, efectuează inspectarea lor; 

- acordă suport organelor de drept în asigurarea și menținerea ordinii 

publice și în combaterea criminalității în Zona de Securitate și în localitățile 

adiacente acesteia. 

Articolul 5 

În Zona de Securitate și în localitățile adiacente acesteia, 

coordonatele căreia sunt determinate printr-un Protocol separat, contingentele 

militare și observatorii militari dispun de dreptul de a: 

- desfășura detașamente militare (patrule, unități de gardă, posturi de 

supraveghere, ambuscade ș.a.), a bloca circulația pe drumuri, a instala 

bariere), a se deplasa în orice parte a localității, fără a provoca pagube caselor 

locuibile, clădirilor, grădinilor, culturilor, drumurilor și altor construcții; 

- urmări, reține, iar în caz de opunere a rezistenței armate, să 

lichideze formațiunile banditești, grupurile și persoanele care nu se 

îndeplinesc și nu se supun cerințelor regimului stării de urgență în Zona de 

Securitate. Urmărirea și desfășurarea acțiunilor militare cu elementele 

criminale în afara Zonei de Securitate și a localităților adiacente acesteia, 
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coordonatele căreia sunt determinate printr-un Protocol separat, va avea loc în 

coordonare cu Comisia Unificată de Control, iar în cazuri ce nu suportă 

amânare cu înștiințarea obligatorie a acesteia; 

- efectua operațiuni de luptă cu armele și tehnica de luptă aflată în 

dotarea subunităților de infanterie motorizată, precum și cu utilizarea 

elicoptetelor de model Mi-24 din cadrul escadrilei de elicoptere, în 

conformitate cu ordinul Comandamentului Militar Unificat; 

- verifica actele de identitate ale cetățenilor cu privire la dreptul de 

intrare, ieșire, deplasare, precum și de a verifica persoanele, mărfurile și 

mijloacele de transport; 

 - reține persoanele care încalcă regulile stabilite pe perioada stării de 

urgență în Zona de Securitate, cu livrarea și transmiterea ulterioară către 

organele de drept, corespunzător: Râbnița-Rezina, Criuleni-Dubăsari, 

Grigoriopol-Vadul-lui-Vodă, Căușeni-Bender. 

Articolul 6 

Statele de personal și structura organizatorică a contingentelor 

militare și a observatorilor militari se aprobă de către Comisia Unificată de 

Control. 

Locurile de dislocare a contingentelor militare și a grupurilor de 

observatori militari se stabilesc de către Comisia Unificată de Control, 

reieșind din necesitatea asigurării regimului de încetare a focului în Zona de 

Securitate. 

Articolul 7 

Contingentele militare și observatorii militari în activitatea sa 

cotidiană se conduc de cerințele prezentului Regulament, deciziile Comisiei 

Unificate de Control, ordinele și dispozițiile Comandamentului Militar 

Unificat. 

Articolul 8 

Membrii contingentelor militare și grupurile de observatori militari 

în activitatea sa cotidiană sunt obligați să manifeste amabilitate și 

corectitudine maximă în raport cu populația locală, să se abțină de la orice 

acțiuni și declarații care sunt incompatibile cu statutul și menirea acestora. Ei 

cad sub jurisdicția exclusivă a statelor lor, inclusiv în partea ce ține de orice 

infracțiuni care pot fi comise de aceștia. 

Articolul 9 

Contingentele militare și observatorii militari dispun de uniformă, 

însemne, steag și simboluri unice, aprobate de către Comisia Unificată de 

Control și valabile pe toată perioada exercitării de către aceștia a funcțiilor 

prevăzute de prezentul Regulament, cu excepția observatorilor militari din 

cadrul comisiei mixte cvadripartite.  

Semnul de apartenență stabilit la contingentul militar și la 

observatori se aplică pe mijloacele transport, punctele de control și de 

asigurare a trecerii, altă tehnică și construcții ce aparțin acestor contingente. 
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Articolul 10 

Comisia Unificată de Control asigură elaborarea și eliberarea 

fiecărui membru a contingentelor militare și observatorilor militari a 

carnetelor de identitate de model unic și cu o fotografie, număr de serie, grad 

militar, prenume, nume și patronimic. 

Articolul 11 

Comisia Unificată de Control, contingentele militare și observatorii 

militari au dreptul de a utiliza la propria lor discreție stații radio fixe și 

portabile în vederea asigurării unei comunicări eficiente și sigure. 

Pe lângă comunicațiile radio, aceștia dispun de dreptul prioritar de a 

comunica prin telefon, telegraf, releu radio și alte comunicații necesare pentru 

îndeplinirea obligațiilor nemijlocite. 

Articolul 12 

Cazarea membrilor Comisiei Unificate de Control, contingentelor 

militare și a observatorilor militari, crearea condițiilor necesare de trai 

cotidian și de activitate se asigură de Guvernul Republicii Moldova în comun 

cu organele de autoadministrare din regiunea transnistreană. 

Finanțarea acestor activități se realizează în conformitate cu punctul 

6 al articolului 2 din Acordul cu privire la principiile de reglementare paşnică 

a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. 

Articolul 13 

Comisia Unificată de Control, Comandamentul Militar Unificat 

întreprind toate măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și disciplinei în 

rândul personalului din cadrul contingentelor militare și a observatorilor 

militari. 

Cu acordul părților care participă în activitatea comisiei militare, pot 

fi create unități de poliție (miliție) militară pentru a asigura ordinea de drept 

în zona de activitate a contingentelor militare și a observatorilor militari. 

Articolul 14 

Contingentele militare și grupurile de observatori militari sunt 

recrutate de la părți, în mod benevol, din rândul militarilor și a cetățenilor fără 

antecedente penale, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, care au desfășurat 

serviciul militar și nu au participat la operațiuni în timpul conflictului armat 

din regiunea transnistreană a Republicii Moldova și sunt apți după starea 

sănătăţii. 

Persoanele care și-au exprimat dorința de a se alătura contingentelor 

militare vor prezenta comisiei de selecție a fiecărei părți, următoarele 

documente: cererea, actul de identitate, livretul militar sau cartea de identitate 

a militarului, caracteristica sau recomandarea de la locul de serviciu sau de 

muncă, încheierea comisiei medicale de forma stabilită. 

Observatorii militari sunt selectați exclusiv din rândul plutonierilor 

majori și a ofițerilor de carieră din cadrul forțelor armate, inclusiv din rândul 

celor trecuți în rezervă. 
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Articolul 15 

Persoanele recunoscute ca fiind apte pentru serviciu în contingentele 

militare și în calitate de observatori militari încheie un contract cu 

comandamentul fiecăreia dintre părți pe un termen de două luni, cu dreptul de 

a-l prelungi, după caz. Durata serviciului este calculată de la data emiterii 

ordinului de înscriere a militarului în unitatea militară. Acestuia i se păstrează 

toate facilitățile prevăzute în deciciile organelor puterii executive 

corespunzătoare.  

Articolul 16 

Acțiunea contractului încetează din data expirării acestuia, în 

legătură cu încălcarea condițiilor contractuale, urmare a stării de sănătate, din 

motive familiale, prin necorespunderea serviciului, în rezultatul reducerii 

statelor de personal, în legătură cu o încălcare privind comiterea unei 

infracțiuni. 

În cazul rezilierii anticipate a contractului la inițiativa 

comandamentului, fără un motiv întemeiat, precum și urmare a reducerii 

statelor de personal sau a unei boli, militarilor din cadrul contingentelor 

militare și observatorilor militari li se achită o indemnizație de eliberare în 

mărimea unui salariu lunar. Dacă conctractul este reziliat înainte de termen 

din vina militarului, fără un motiv întemeiat, atunci acestuia nu i se plătește 

indemnizația de eliberare. 

Serviciul în cadrul contingentelor militare este calculat în stagiul de 

muncă neîntrerupt în coraportul de 1:3. 

Articolul 17 

Personalul contingentelor militare și observatorii militari sunt 

obligați: 

- să respecte cerințele prezentului Regulament și ordinea stabilită în 

Zona de Securitate; 

- să apere curajos și cu pricepere pacea în zona de separare a părților, 

să apere viața și demnitatea personală a cetățenilor și proprietatea acestora; 

- să îndeplinească toate ordinele și dispozițiile Comandamentului 

Militar Unificat, precum și ale comandanților și ale șefilor nemijlociți. 

Articolul 18 

Supravegherea legalității activității contingentelor militare și a 

observatorilor militari ese efectuează de către organele Procuraturii. 

 

Semnat                       Semnat                         Semnat 

Râleacov Vladimir     Chirtoacă Nicolai        Jurbenco Vladimir 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprob                                                                Aprob                                                                                                  
Mircea SNEGUR                                                Igor SMIRNOV 

 

PROTOCOL 
privind prima etapă a relațiilor din sistemul monetar-creditar 

 

Întru asigurarea unui liber schimb de mărfuri și servicii între agenții 
economici și persoanele fizice din Moldova și Transnistria, conducătorii 
sistemelor bancare din Moldova și Transnistria propun următoarele: 

1. În Transnistria se legiferează utilizarea paralelă a leului în calitate 
de mijloc de plată în non-numerar, se permite persoanelor juridice cu orice 
forme de proprietate deschiderea punctelor de schimb lei-cupoane și cupoane-
lei. Cursul se stabilește în baza cererii și ofertei de pe piață. 

Banca Națională a Moldovei asigură aprovizionarea cu lei în 
numerar, la cererile băncilor din Transnistria, în limita non-numerarului în lei 
de pe conturile acestora. 

2. Transnistria întreprinde măsuri pentru a echilibra cursul de pe 
piață a cuponului în non-numerar și numerar. 

3. În sfera financiar-creditară se introduc cerințe sporite de rezerve și 
normative economice sporite de supraveghere bancară până la stabilizarea 
financiară în Transnistria. 

4. Moldova și Transnistria asigură schimbul de mărfuri, servicii și 
active la prețuri libere. 

5. Transnistria aduce legislația financiar-economică în conformitate 
cu standardele internaționale în vigoare. 

6. Moldova și Transnistria desfășoară schimb de raportări în 
privința: indicatorilor macroeconomici standard (inclusiv prețurile, salariul și 
volumul producției); imaginii financiar-creditare de ansamblu în sistemul 
bancar, bugetului, operațiunilor economice externe, listei complete a 
angajamentelor pe datoriile externe (inclusiv oferirea garanțiilor și plățile 
externe), ș.a. 

7. În sectorul extern: coordonează regimul cursului de schimb, 
actelor normative și a tarifelor externe. 

8. Datoriile pe obligațiile de credit ale Moldovei și Transnistriei și 
plata procentelor pentru acestea se sting de sinestătăor la data de 1 iulie 1995. 

Creditele primite de Moldova după integrarea financiar-creditară 
deplină cu Transnistria se repartizează proporțional PB (produsului brut) între 
Moldova și Transnistria. 

9. După semnarea de către conducători a condițiilor integrării 
financiar-creditare de la prima etapă se pune în sarcina conducătorilor 
sistemelor financiare și bancare din Republica Moldova și Transnistria de a 
elabora măsuri concrete pe marginea acestei probleme. 

 

Pentru Republica Moldova                        Pentru Transnistria            
           Leonid TALMACI                      Veaceslav ZAGRIADSCHII     

5 iulie 1995 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
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MEMORANDUM  

cu privire la bazele normalizării relațiilor  

dintre Republica Moldova și Transnistria 

 

 Conducerea Republicii Moldova și a Transnistriei, denumite în 

continuare părți; 

 reieșind din necesitatea reglementării prompte și complete a relațiilor 

dintre Republica Moldova și Transnistria, exclusiv prin mijloace pașnice și 

politice; 

 confirmând atașamentul față de principiile ONU, OSCE și normele 

universal recunoscute ale dreptului internațional, precum și față de 

înțelegerile anterior convenite între Republica Moldova și Transnistria; 

 conștientizând responsabilitatea pentru asigurarea păcii civice, 

concordiei interetnice, întărirea stabilității și securității în această regiune a 

Europei, 

 acordând o atenție prioritară realizării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, indiferent de apartenența națională, credință, 

convingeri politice, locul de trai și alte diferențe; 

 considerând că unificarea resurselor spirituale și materiale ale 

acestora va accelera soluționarea problemelor comune de ordin social-

economic și va trasa perspectiva construirii cu eforturi comune a unei 

societăți moderne prospere; 

 cu medierea din partea Federației Ruse, Ucrainei și Misiunii OSCE, 

au convenit următoarele: 

 1. Părțile își confirmă angajamentul de a evita în relațiile reciproce 

utilizarea forței sau a amenințării cu forța. Orice neînțelegeri se vor soluționa 

exclusiv prin mijloace pașnice, prin intermediul negocierilor și consultărilor, 

cu asistența și medierea din partea Federației Ruse și Ucrainei, în calitate de 

state-garant pentru implementarea înțelegerilor convenite, OSCE și cu 

asistența din partea CSI. 

 2. Părțile vor continua să stabilească relații juridico-statale. 

 Documentul care va determina aceste raporturi, statutul 

Transnistriei, va avea la bază principiile deciziilor coordonate în comun, 

inclusiv delimitarea și delegarea împuternicirilor și asigurarea garanțiilor 

reciproce. 

 La elaborarea acestui document părțile vor purcede imediat după 

semnarea prezentului Memorandum, cu luarea în considerare a tuturor 

înțelegerilor principiale anterior convenite, inclusiv a celor agreate în data de 

17 iunie 1996. 

 3. Transnistria ia parte la înfăptuirea politicii externe a Republicii 

Moldova – subiect al dreptului internațional, pe aspecte ce îi vizează 

interesele acesteia. Decizia pe aceste probleme se aprobă cu acordul părților. 
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 Transnistria dispune de dreptul de a stabili și de a menține de 

sinestătător contacte internaționale în domeniul economic, tehnico-științific și 

cultural, precum și în alte domenii – cu acordul părților. 

 4. Părțile se adresează către Federația Rusă, Ucraina și OSCE, cu 

cererea de a continua eforturile de mediere întru atingerea unei normalizări 

solide și atotcuprinzătoare a relațiilor dintre Republica Moldova și 

Transnistria. 

 5. Republica Moldova și Transnistria devin garanții reciproci ai 

realizării plenare și necondiționate a înțelegerilor referitoare la relațiile dintre 

acestea. 

 6. Părțile salută declarația Federației Ruse și a Ucrainei despre 

disponibilitatea lor de a deveni state-garant ale respectării prevederilor 

statutului Transnistriei, determinat în documentele respective, și a 

înțelegerilor fixate în prezentul Memorandum. 

 7. Părțile se adresează către OSCE cu rugămintea de a continua să 

faciliteze respectarea înțelegerilor dintre acestea. 

 8. Părțile declară necesitatea elaborării mecanismului de garanții de 

către toți participanții la procesul de negocieri. 

 9. Părțile confirmă că acțiunile de menținere a păcii, desfășurate în 

Zona de Securitate de către Forțele Mixte de Pacificare în conformitate cu 

Acordul dintre președinții Republicii Moldova și Federației Ruse din 21 iulie 

1992 ,,Cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat 

din regiunea transnistreană a Republicii Moldova” vor continua. 

 10. În cazul încălcării înțelegerilor convenite părțile sunt în drept să 

se adreseze garanților în vederea desfășurării consultărilor pentru a aproba 

măsuri de normalizare a situației. 

 11. Părțile își construiesc relațiile în cadrul statului comun, în 

frontierele RSSM din ianuarie 1990. 

 

      Pentru Republica Moldova                 Pentru Transnistria            

      Petru LUCINSCHI                             Igor SMIRNOV                                                                                                                                                                              

 

Din partea statelor-garant: 

 

         Pentru Federația Rusă                      Pentru Ucraina                                                                  

            Boris ELȚIN                                    Leonid KUCIMA                                                                

 

În prezența Președintelui în exercițiu al OSCE 

Niels Helveg PETERSEN 

 

Or.Moscova 

8 mai 1997 
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ACORDUL 

cu privire la măsurile de încredere și dezvoltarea contactelor între 

Republica Moldova și Transnistria 

 

 Conducerea Republicii Moldova și a Transnistriei, denumite în 

continuare părți; 

reieșind din prevederile statuate în Memorandumul cu privire la 

bazele normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria din 08 

mai 1997 și în declarațiile Președinților Federației Ruse și Ucrainei, 

aspirând să apropie o soluționare pe scară largă a conflictului, 

în vederea creării unei ambianțe favorabile pentru restabilirea 

înțelegerii reciproce, facilitării contactelor dintre oameni, 

au convenit neîntârziat să desfășoare următoarele măsuri: 

Prima: În termen de două luni vor reduce componența numerică a 

forțelor de menținere a păcii din partea Republicii Moldova și a regiunii 

transnistrene din Zona de Securitate aproximativ până la 500 de militari de 

fiecare parte în comun cu echipamentele militare și armamentul din dotare. 

A doua: În coordonare cu Comandamentul Militar Întrunit vor 

reduce numărul de puncte staționare de control și de posturi ale Forțelor 

Mixte de Pacificare, substituindu-le cu patrulările mobile. 

A treia. Comisia Unificată de Control (CUC) în decurs de o lună va 

prezenta o analiză despre mersul implementării Acordului cu privire la 

principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din 21 iulie 1992 în 

vederea planificării măsurilor de asigurare a realizării integrale a prevederilor 

acestuia și diminuării confruntării militare în Zona de Securitate, cu luarea în 

considerare a demilitarizării etapizate. 

Reieșind din această perspectivă părțile susțin propunerea cu privire 

la trimiterea în Zona de Securitate a pacificatorilor ucraineni (în prezent – 

observatorilor). 

A patra. Comisia cu privire la coordonarea și asigurarea procesului 

de negocieri va elabora în termen de două luni propuneri coordonate privind 

reducerea etapizată a numărului de posturi de grăniceri dintre Republica 

Moldova și Transnistria și alte măsuri în vederea creării unui regim favorabil 

pentru circulația persoanelor, mărfurilor și serviciilor. 

A cincea. Se va da în exploatare începând cu 01 mai curent podul 

rutier peste râul Nistru în apropiere de orașul Dubăsari, cu determinarea în 

cadrul CUC a mecanismului de asigurare a măsurilor de securitate necesare. 

Se vor crea condițiile necesare pentru desfășurarea lucrărilor de 

reabilitare și de punere în funcțiune rapidă a podului rutier din apropierea 

localității Gura Bâcului. 

A șasea. Părțile vor contribui activ la retragerea rapidă a a 

surplusului de proprietăți militare ruse din Transnistria. Ele salută 

disponibilitatea Ucrainei de a asigura tranzitul prin teritoriul său a acestei 

proprietăți. 
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A șaptea. Părțile în termen de o lună vor crea un grup comun de 

lucru pentru elaborarea unui program complex de combatere a traficului 

ilegal de droguri și arme, pecum și a criminalității organizate. 

A opta. Părțile se vor abține de la pași care conduc spre o 

confruntare propagandistică și informațională, vor reflecta în mod obiectiv 

mersul procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană. 

A noua. Părțile vor crea programe comune pentru susținerea 

proiectelor investiționale, restabilirea întreprinderilor industriale, obiectivelor 

energetice, lichidarea consecințelor dezastrelor naturale, asigurarea securității 

ecologice. 

A zecea. Părțile confirmă angajamentul de a respecta cu strictețe și 

de a proteja nemijlocit drepturile și libertățile omului, în conformitate cu 

principiile și normele dreptului internațional. 

Federația Rusă și Ucraina în calitate de state-garant declară 

disponibilitatea de a contribui în orice mod la realizarea prezentului Acord. 

Părțile apreciază înalt activitatea de mediere, desfășurată de către 

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa pe problemele ce țin de 

reglementarea transnistreană. 

 

Pentru Republica Moldova                 Pentru Transnistria            

      Petru LUCINSCHI                             Igor SMIRNOV                                                                  

                                                                                                         Din partea 

statelor-garant: 

 

         Pentru Federația Rusă                      Pentru Ucraina                                                                  

         Victor CERNOMÎRDIN                  Leonid KUCIMA                                                                

 

În prezența Șefului Misiunii OSCE în Moldova 

John EVANS 

 

Or.Odesa 

20 martie 1998 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

ACORDUL 

de colaborare dintre Parlamentul RM  

și Consiliul Suprem al Transnistriei 

 

Parlamentul Republicii Moldova și Consiliul Suprem al 

Transnistriei, denumite în continuare părți, aspirând spre o reglementare 

rapidă și definitivă a relațiilor reciproce dintre Republica Moldova și 

Transnistria, au convenit următoarele: 

Articolul 1 
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Reieșind din prevederile Memorandumului cu privire la bazele 

normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria, părțile vor 

desfășura întrevederi consultative în mod regulat în vederea convenirii și 

elaborării direcțiilor generale ale procesului legislativ, problemelor și 

subiectelor ce urmează a fi supuse reglementării legislative coordonate. 

Articolul 2 

Părțile vor remite una alteia planuri de activitate legislativă și actele 

legislative aprobate. 

Articolul 3 

Părțile vor contribui la desfășurarea întrevederilor de lucru, 

conferințelor comune, seminarelor, simpozioanleor științifice pe probleme de 

creație legislativă. 

Articolul 4 

Părțile se obligă să efectueze un schimb extins de materiale generale, 

analitice, statistice și de alte materiale utilizate la elaborarea proiectelor de 

acte legislative. 

Articolul 5 

Părțile asigură realizarea punctului 3 din Memorandumul cu privire 

la bazele normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria în 

aspectele ce vizează relațiile interparlamentare. 

Articolul 6 

Părțile vor depune eforturi în vederea identificării unei opțiuni 

acceptabile din punct de vedere al intereselor părților și a normelor dreptului 

internațional de asigurare a participării reprezentanților Consiliului Suprem al 

Transnistriei în activitatea organizațiilor parlamentare internaționale, conform 

Statutului acestora. 

Articolul 7 

În vederea realizării prezentului Acord părțile formează comisii de 

cooperare parlamentară, precum și grupuri de lucru permanente pe aspecte 

concrete de interacțiune. 

Articolul 8 

Părțile consideră necesar de stabilit controlul parlamentar asupra 

mersului procesului de negocieri dintre conducerea Republicii Moldova și 

Transnistriei 

Articolul 9 

În vederea efectuării operative a unui schimb plenar și obiectiv de 

informații în sfera dreptului părțile vor lua parte la crearea unui sistem de 

telecomunicații dintre Parlamentul Republicii Moldova și Consiliul Suprem 

al Transnistriei. 

Articolul 10 

Fiecare parte poate interveni cu propuneri de modificare și 

completare a prezentului Acord, cu remiterea notificării scrise 

corespunzătoare celeilalte părți. Modificările și completările se operează cu 

acceptul părților. 
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Articolul 11 

Acordul este elaborat în două exemplare în limba rusă, având forță 

juridică similară. 

 

Președintele Consiliului        Președintele Parlamentului  

Suprem al Transnistriei         Republicii Moldova 

Grigorii Maracuța                  Dumitru Diacov 

 

14 martie 2000 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDINUL NR.32 

al Comandamentului Militar Unificat al Forţelor Mixte de Pacificare cu 

privire la componența și modul de aplicare a grupurilor de reacționare 

operativă ale CMU a FMP 

 

30 noiembrie 2001                                                         or.Bender 

 

Pentru îndeplinirea unor sarcini apărute spontan de menținere a 

păcii, legalității și ordinii în Zona de Securitate. 

ORDONĂM: 

1. În componența contingentelor militare ale Forțelor Mixte de 

Pacificare (batalioane, companii distincte cu puști motorizate (infanterie 

motorizată), comenduirea militară a or.Bender) se vor întreține grupurile de 

reacționare operativă (GRO), în continuare - grupuri. 

2. Grupurile desemnate vor fi menținute într-o pregătire de luptă 

deplină și de executare imediată a sarcinilor conform destinației. 

3. Grupurile de contingente militare ale părților se subordonează 

Șefilor Militari Superiori ai acestora, iar în desfășurarea serviciului intern 

către comandanții de batalioane (companii) care le distribuie uniformele (în 

cazul aflării lor în statele de personal ale batalioanelor și companiilor), 

precum și comandantului în momentul aflării lor pe teritoriul comenduirii. 

4. În componența grupurilor se includ: 

- șeful grupului - 1 (ofițer sau plutonier major); 

- șefii subgrupurilor nr.1 și nr.2 - 2 (sergenți); 

- țintașii - 6-9 (sergenți, soldați); 

- șoferul-țintaș - 1 (sergent, soldat); 

- operator radiotelefonic al țintașului - 1 (sergent, soldat); 

- instructor medical - 1 (sergent, soldat); 

În total: 12-16 persoane. 

Forma vestimentară a personalului – de câmp, în funcție de anotimp. 

Armament - automat (de model AK-74 și AKM), muniții – câte 120 

(în depozite) pentru fiecare unitate de armă. 

Mod de transportare - camion. 
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Stații radio de putere mică (de model P-161, 159) - 2 seturi. 

Trusă medicală – pentru acordarea de asistență medicală primară - 1.  

5. Componența grupului are următoarele semne de identificare: 

- pe mâneca stângă un bandaj de culoare albă, de mărimea 10x25 

cm, cu aplicarea pe centru, cu vopsea neagră a unui cerc cu diametrul de 90 

mm și cu grosimea liniei de 10 mm, cu inițialele ,,ОГ” (GO) în interior, 45 

mm înălțimea, 18 mm lățimea, 7 mm grosimea liniei; 

- pe mijloacele de transport speciale va fi prezent drapelul alb, de 

mărimea 1x1,5 m, cu inscripția ,,MC” (FP) de culoare neagră, 40 cm 

înălțimea, 25 cm lățimea, 6 cm grosimea liniei. 

6. Grupurile se aplică în caz de: 

- provocări militare în Zona de Securitate sau pe teritoriile adiacente 

acesteia; 

- depistare în Zona de Securitate sau pe teritoriile adiacente acesteia 

a formațiunilor armate necontrolate de părți; 

- atac prin surprindere asupra unui sau mai multor posturi de control 

și de asigurare a trecerii, unor sau mai multor unități ale Forțelor Mixte de 

Pacificare, într-una sau mai multe părți ale Zonei de Securitate; 

- apariția unei calamități naturale sau a altor situații excepționale 

într-una sau mai multe părți ale Zonei de Securitate. 

7. În procesul de aducere a unităților Forțelor Mixte de Pacificare la 

cele mai înalte nivele de pregătire de luptă, în vederea sporirii forțelor și a 

mijloacelor, se vor forma ,,4” +5 grupuri de rezervă de reacționare operativă 

în componența și echiparea conform pct.1-7 din prezentul ordin. 

În cazul îndeplinirii sarcinilor puse în fața grupurilor de reacționare 

operativă de către uniățile (comenduirea) Forțelor Mixte de Pacificare fără 

introducerea acestora în cel mai înalt (intermediar) nivel de pregătire de luptă, 

se formează în termenii prevăzuți de prezentul ordin grupurile de rezervă de 

reacționare operativă și se mențin acestea în pregătirea de acțiune conform 

cerințelor prezentului ordin. 

Interacțiunea între grupurile de reacționare operativă (în cazul 

aplicării lor concomitente) cu posturile de control și de asigurare a trecerii și 

cu organele de menținere a ordinii de drept se desfășoară conform ,,Planului 

de interacțiune a GRO a CM a FMP în Zona de Securitate”, anexa nr.1. 

În toate cazurile de acționare comună a mai multor grupuri de 

reacționare operativă la o sarcină unică, conducerea lor generală se pune 

seama șefului GRO din partea Forțelor de Menținere a Păcii a Federației 

Ruse. 

8. Dreptul de punere în aplicare a grupurilor se oferă: 

- în cazul apariției situațiilor de conflict în Zona de Securitate - CMU 

al FMP; 

- în situațiile excepționale (ce nu suportă amânare) – șefului Sediului 

comun al FMP cu raportarea imediată CMU; 
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În cazul pierderii coordonării (comunicării) cu CMU (șeful Sediului 

comun), prevenirii tulburărilor apărute spontan cu aplicarea armelor 

(armamentelor, substanțelor explozive și otrăvitoare etc) dreptul de a utiliza 

aplicarea unităților GRO ale FMP se acordă: 

- în partea de nord și cea centrală a Zonei de Securitate – 

comandantului militar al or.Dubăsari; 

- în or.Bender - comandantului militar al or.Bender (GRO a 

comenduirii operative), cu raportarea imediată CMU (șefului Sediului 

comun). 

În toate cazurile de aplicare a grupurilor de reacționare operativă, 

CMU va raporta imediat Comisiei Unificate de Control (între ședințele 

Comisiei – copreședinților CUC ai părților). 

9. Pregătirea efectivelor din cadrul grupurilor se efectuează de către 

comandanții de batalioane (companiilor distincte) ale Forțelor de Pacificare în 

raport cu sarcinile executate de acestea, în diferire condiții, ziua și noaptea. 

Antrenamentele GRO se desfășoară: 

- săptămânal, pentru ofițerii sediilor Forțelor de Pacificare ale 

părților, la decizia șefilor militari superiori; 

- lunar, pentru șefii militari superiori (șefii sediilor) părților, GRO 

ale contingentelor sale militare. 

10. Acțiunile grupului se asigură prin: 

- crearea unei rezerve intangibile de combustibil pentru fiecare GRO 

(1/1 bopm FR, 1 bpm FR, CM or.Bender, 1,3 bim FP RM, 2 biro FP RM, 1, 

2, 3 bpm FP TN) reieșind din calculul efectuării unui parcurs de 300 km a 

autovehiculului; 

- aprovizionarea cu combustibil a surselor de alimentare de rezervă a 

NC ,,Dolbiojnik” pentru  1/1 bopm FP FR reieșind din calculul a 5 ore de 

lucru. Combustibilul indicat până la 01.12.01 se va distribui comandanților, 

din partea cărora sunt echipate GRO, sursele de alimentare de rezervă se vor 

depozita în punctele de dislocare permanentă și se vor elibera la ordinul CMU 

sau a șefului sediului operațional al FMP. 

11. Verificarea pregătirii grupurilor o vor efectua: 

- șefii militari superiori sau persoanele ce acționează din numele 

acestora – GRO a CM al FP ale acestora; 

- șeful Sediului operațional – GRO a CM al FMP (FR, RM, TN) în 

prezența grupei observatorilor militari a celor 4 părți. 

12. Este interzisă utilizarea grupurilor de reacționare operativă (GRO 

de rezervă) cu abaterea de la destinația acestora (cu excepția atragerii lor la 

exerciții de pregătire militară în punctele de dislocare permanentă). 

13. Administrarea grupurilor se va realiza cu SO al FMP (prin NC 

,,Kolițo”) și cu sediile unităților contingentelor militare ale părților (noduri de 

comunicare), anexa nr.2. 

Sporirea sistemului de management în cursul interacțiunii GRO cu 

posturile de control și de asigurare a trecerii și cu organele de drept se va 
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realiza în direcția undelor radio GRO-posturi, prin semnale stabilite, conform 

,,Planului de interacțiune a GRO ale CM al FMP”. 

În vederea menținerii sistemului de comunicare și de pregătire la 

nivel înalt, asigurării funcționalității continue și înntrerupte în unitățile CM al 

FMP din partea cărora sunt dotate GRO, se va întreține o rezervă de mijloace 

de comunicare reieșind din calculul 2 stații radio de model R-159, 161. 

În scopul diminuării contrapunerii și ascunderii intenției de acțiuni 

ale GRO, conducerea lor se va realiza prin radio, cu emiterea de semnale 

scurte, utilizând tabele de expresii abreviate, anexa nr.4. 

Se interzice chemarea corespondenților cu text deschis. În cursul 

schimburilor de mesaje radio se vor utiliza tabelele cu indicativele codificate 

ale funcțiilor persoanelor, anexa nr.5. 

În cazul pierderii coordonării (comunicării) cu SO al FMP, 

conducerea cu acțiunile grupului se va pune în sarcina: 

- în partea de nord și cea centrală a Zonei de Securitate – 

comandantului militar al or.Dubăsari; 

- în partea de sud a Zonei de Securitate – comandantului batalionului 

FP ale FR. 

14. Ordinul se va aduce la cunoștința efectivelor CM al FMP în 

partea ce ține de aceștia și sub semnătură comandanților de batalioane/ 

companii distrincte (șefilor de sedii) ale FMP. 

15. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina 

șefului Sediului operațional. 

5 anexe 

 

Șefii militari superiori ai contingentelor militare ale Forțelor de 

Menținere a Păcii: 

 

FR colonel   A.Rezvatkin      RM colonel    F.Grușevschii 

TN general-maior Iu.Matveev 

 

Șeful militar superior al grupului de observatori  

militari din partea Ucrainei 

colonel   M.Koverjenco 

 

Șeful Sediului operațional al Forțelor Mixte de Pacificare 

colonel  A.Kuzimenko 

------------------------------------------------------------------------------ 
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PRINCIPIILE DE COOPERARE 

în Zona de Securitate între Misiunea OSCE 

 şi Comisia Unificată de Control  

 

Ținând cont de: 

- mandatul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în 

Europa (OSCЕ) din Republica Moldova, aprobat prin decizia Comitetului 

Înalţilor Funcţionari (CIF) din 28 aprilie 1993, care determină că scopul 

Misiunii este de a facilita atingerea unei reglementări politice 

atotcuprinzătoare și durabile a conflictului în toate aspectele sale, în baza 

principiilor și angajamentelor OSCE și care prevede cooperarea și menținerea 

interacțiunii Misiunii cu mecanismele multilaterale existente, create pentru 

reglementarea conflictului; 

- decizia Comisiei Unificate de Control (CUC) din 09 iunie 1993, 

care confirmă disponibilitatea Comisiei de a colabora cu Misiunea OSCE în 

cadrul competenței sale; 

- practica existentă și rezultatele pozitive ale cooperării dintre 

Misiunea OSCE și CUC în temeiul acordului, semnat între acestea în data de 

20 iulie 1994; 

- au fost convenite următoarele principii de cooperare între Misiunea 

OSCE și CUC: 

1. CUC contribuie la îndeplinirea mandatului Misiunii OSCE în 

partea ce se referă la Zona de Securitate. 

2. Misiunea OSCE în corespundere cu mandatul său realizează 

următoarele sarcini: 

- contribuie la crearea unei baze politice cuprinzătoare pentru dialog, 

negocieri și acordarea asistenței părților în conflict în desfășurarea 

negocierilor privind obținerea unei reglementări politice durabile; 

- colectează și prezintă informația, inclusiv și pentru CUC despre 

situația din Zona de Securitate, inclusiv despre starea militară, investighează 

incidente concrete, motivele acestora și posibilele consecințe juridice, 

prezintă recomandări despre acțiunile ulterioare în vederea prevenirii 

incidentelor pe viitor; 

- furnizează servicii de consultanță și oferă experți, inclusiv și pentru 

CUC, pe asemenea aspecte ale reglementării politice cum ar fi realizarea 

eficientă a normelor de drept internațional și a altor angajamente 

internaționale în privința drepturilor omului, precum și elaborează alte 

mecanisme necesare atingerea scopului final al reglementării conflictului; 

- asigură o prezență vizibilă a OSCE în Zona de Securitate pentru a 

stabili contacte cu toate părțile în conflict și procesul de reglementare, 

autoritățile publice oficiale de la diferite niveluri și populația locală. 

3. Misiunea OSCE acordă suport CUC în stabilirea contactelor cu 

organizațiile internaționale și naționale ale statelor terțe în vederea 

soluționării problemelor ce apar în procesul desfășurării operațiunii de 
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pacificare și în cazurile care vizează interesele locuitorilor ce domiciliază în 

Zona de Securitate. 

4. În vederea realizării sarcinilor menționate, membrii Misiunii 

OSCE pot să se deplaseze liber în Zona de Securiate, iar la notificarea 

prealabilă a CUC, dispun de dreptul de: 

- a vizita posturile trilaterale de control-trecere și alte posturi ale 

forțelor mixte de pacificare (FMP); 

- a vizita unitățile militare ce fac parte din FMP, a stabili contacte cu 

personalul militar al FMP; 

- a vizita alte obiective, aflate în Zona de Securitate și care nu aparțin 

FMP, după primirea acceptului CUC sau a instituției corespunzătoare a 

părților cărora le aparțin. 

 5. Conform prezentării în scris din partea șefului Misiunii OSCE la 

ședințele CUC participă reprezentanții Misiunii, care în coordonare cu CUC 

pot lua parte la discutarea subiectelor de pe ordinea de zi a ședinței, precum și 

participa la alte evenimente ale CUC, neprevăzute în prezentul document, în 

cazul în care CUC va aproba decizia de resort în acest sens. 

 6. Misiunea OSCE și CUC efectuează un schimb reciproc de 

informații documentare privind desfășurarea activității de menținere a păcii și 

problemele legate de interacțiunea lor. 

 7. În cazul necesității asigurării măsurilor suplimentare de securitate, 

CUC, la solicitarea Misiunii OSCE sau la inițiativa sa poate oferi posibilitatea 

însoțirii membrilor Misiunii în Zona de Securitate de către observatorii 

militari ai părților, membrii CUC sau reprezentanții acestora. În același timp, 

Misiunea OSCE își rezervă dreptul, pe propria răspundere,  

de a refuza în orice moment oportunitatea dată. 

 8. Prezentul document este valabil în decurs de șase luni din data 

semnării, la expirarea termenului de acțiune a documentului, acesta se 

prelungește automat pentru următoarea perioadă de șase luni dacă niciuna din 

părțile în CUC sau Misiunea OSCE nu vor interveni cu alte propuneri, fapt ce 

se reflectă în procesul-verbal al CUC. Părțile în CUC și Misiunea OSCE 

dispun de dreptul, pe parcursul ultimelor două luni până la expirarea 

termenului de acțiune a prezentului document să intervină cu propuneri de 

completare a acestuia. Documentul aprobat anterior este valabil până la 

aprobarea, semnarea și intrarea în acțiune a noului document stabilit de CUC. 

 Semnat în data de 04 martie 2004, în 4 exemplare. 

 

Șeful Misiunii OSCE în Moldova        William HILL 

 

Din partea Federației Ruse          Din partea Republicii Moldova 

Oleg ASTAHOV                         Ion SOLONENCO 

  

 Din partea regiunii transnistrene Vladimir BODNAR 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROTOCOLUL 

cu privire la drepturile și obligațiile observatorilor 

 în procesul de negocieri 

(aprobat la runda de la Odesa a formatului ,,5+2”,  

26-27 septembrie 2005) 

 

1. Observatorii dispun de dreptul de a participa la ședințele de lucru 

oficiale de la toate nivelurile procesului de negocieri. 

2. Observatorii dispun de dreptul la vot și la expunerea poziției în 

timpul ședințelor procesului de negocieri. 

3. Observatorii dispun de dreptul de a pune întrebări și de a răspunde 

la întrebări. 

4. În timpul ședințelor, părțile dispun de dreptul de a se adresa 

observatorilor cu întrebări și de a solicita acordarea expertizei din partea 

acestora. 

5. Observatorii nu semnează documentele aprobate în cadrul 

procesului de negocieri. 

6. Observatorii nu iau parte la aprobarea deciziilor pe marginea 

problemelor din procesul de negocieri. 

7. Observatorii dispun de dreptul de a comenta chestiunile legate de 

procesul de negocieri. 

8. Observatorii nu convoacă ședințele în cadrul procesului de 

negocieri. 

9. Observatorii dispun de dreptul de a interveni cu inițiative de 

convocare a ședințelor în cadrul procesului de negocieri. 

10. Observatorii dispun de dreptul de a purta consultări separate cu 

fiecare dintre părțile procesului de negocieri, precum și cu mediatorii. 

11. Observatorii dispun de dreptul de a propune organizarea de 

întrevederi și seminare care pot contribui la soluționarea problemelor 

discutate în cadrul procesului de negocieri. 

12. Observatorii nu prezidează ședințele din cadrul procesului de 

negocieri. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprob                                                                Aprob                                                                                                  

Vladimir FILAT                                                Igor SMIRNOV 

                                                                                    

REGULAMENTUL COMUN 

al grupurilor de experţi (lucru) pentru consolidarea măsurilor de 

încredere şi dezvoltarea interacțiunii 

 

 1. Activitatea grupurilor de experţi (lucru) (în continuare – grupuri) 

este coordonată de reprezentanții politici privind reglementarea transnistreană 

din partea Republicii Moldova și Transnistriei (în continuare – reprezentanții 

politici). 
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 Reprezentanții politici pot participa la întrevederile grupurilor și/sau 

delega la acestea reprezentanții săi, prin înțelegere reciprocă. 

 2. Grupurile se ocupă de elaborarea propunerilor și a soluțiilor la 

problemele ce persistă în domeniile respective. 

 3. Grupurile se formează din reprezentanți competenți ai structurilor 

de profil corespunzătoare, cu atragerea la necesitate și a altor specialiști. 

 4. Conducătorii grupurilor se numesc în conformitate cu procedurile 

în vigoare ale părților și dipsun de același statut în procesul de semnare 

documentelor de lucru. Adjuncții conducătorilor de grupuri se numesc 

conform procedurilor stabilite de părți. 

 5. Conducătorii grupurilor sunt responsabili de efectuarea 

contactelor, se informează personal și reciproc pe marginea tuturor 

problemelor ce țin de activitatea grupurilor, inclusiv referitor la formarea 

ordinii de zi și notificarea prealabilă a celeilalte părți, de regulă, nu mai târziu 

de o săptămână de la data întrevederii planificate. 

 6. Întrevederile grupurilor au loc nu mai rar de o dată la două luni. 

Data și locul următoarei întrevederi se determină în cursul întrevederii 

ordinare și se fixează în procesul-verbal. 

 În caz de necesitate una dintre părți este în drept să inițieze 

desfășurarea întrevederii extraordinare. 

 7. Președinția în cadrul întrevederilor este asigurată consecutiv de 

către conducătorii grupurilor. În absența conducătorului de grup ședința este 

prezidată de adjunctul acestuia. 

 8. Deciziile aprobate la ședințele grupurilor se formalizează în 

procese-verbale care sunt semnate de conducătorii grupurilor. Grupurile 

aprobă decizii în limitele competenței acestora. 

 Elaborarea proiectului procesului-verbal al ședinței grupului se 

efectuează de către partea care a prezidat, în decurs de trei zile din data 

desfășurării ședinței. Proiectul procesului-verbal elaborat se remite celeilalte 

părți pentru coordonare. Procesul de coordonare trebuie să fie definitivat în 

decurs de șapte zile. 

 Procesele-verbale semnate se transmit spre examinare și aprobarea 

deciziilor necesare de către conducerea părților. 

 9. Reprezentanții mediatorilor și observatorilor în procesul de 

reglementare transnistreană pot asista la întrevederile grupurilor, informând 

în prealabil partea primitoare. Partea primitoare informează în prealabil 

mediatorii și observatorii despre ședințele grupurilor ce sunt preconizate nu 

mai târziu de o săptămână din data întrevederii planificate. 

 10. Prezentul Regulament este semnat în limba rusă, în două 

exemplare, fiecare dintre acestea se păstrează la reprezentanții politici. 

 11. Prezentul Regulament intră în vigoare din data semnării de către 

reprezentanții politici și aprobării de către conducerea părților. 
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Reprezentantul politic privind reglementarea  

transnistreană din partea Republicii Moldova         

           Eugen CARPOV, 09.09.2011      

                                                                  

 Reprezentantul politic privind reglementarea  

transnistreană din partea Transnistriei 

              Vladimir IASTREBCIAK, 09.09.2011 

 

 

18 aprilie 2012 

 

Agenda oficială a procesului de negocieri 

(aprobată la runda de la Viena a formatului ,,5+2”,  

17-18 aprilie 2012) 

 

Temele care necesită a fi acoperite se vor distribui în diferite coșuri. 

În activitatea pe fiecare coș vor fi luate în considerare documentele și 

înțelegerile anterior semnate de părți. Activitatea continuă în cadrul 

grupurilor de lucru existente și ulterioare va aduce o contribuție în negocierile 

pentru fiecare din coșul corespunzător. Chestiunea referitoare la garanțiile 

realizării înțelegerilor convenite la fel va fi o parte componentă în cadrul 

fiecărui coș. 

 Coșurile includ, printre altele și în ordine aleatorie următoarele:  

• Probleme social-economice: 

- libera circulație a populației, mărfurilor, serviciilor și capitalului, 

inclusiv procedurile vamale și telecomunicațiile; 

- subiecte financiare, bancare și fiscale; 

- proprietate; 

- transport și infrastructură; 

- cooperare în domeniul culturii, inclusiv a educației; 

- agricultură și protecția mediului ambiant; 

- ocrotirea sănătății; 

- alte măsuri de întărire a încrederii. 

• Aspecte generale de drept, umanitare și drepturile omului: 

- respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; 

- stimularea dialogului la toate nivelele societății, inclusiv activitatea 

societății civile și contactele interumane; 

- libertatea mijloacelor de informare în masă; 

- subiecte generale de drept, inclusiv probleme legate cu înțelegerile 

anterior convenite; 

- alte măsuri de întărire a încrederii. 

• Reglementarea atotcuprinzătoare, inclusiv aspecte instituționale, 

politice și de securitate. 

---------------------------------------------------------------------------------------------  



96 

18 aprilie 2012 

 

Principiile şi procedurile de desfășurare a negocierilor în cadrul 

„Conferinţei permanente pe probleme politice 

în procesul de reglementare transnistreană” 

(aprobate la runda de la Viena a formatului ,,5+2”,  

17-18 aprilie 2012) 

 

 I. Elementele de bază 

 1. Fundamentul organizatorico-juridic al „Conferinţei permanente pe 

probleme politice în procesul de reglementare transnistreană”, care 

funcționează în formatul ,,5+2” (în continuare - ,,Conferință permanentă”) 

este documentul de la Bratislava din 20 februarie 2002 cu genericul ,,Despre 

organizarea procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană”, cu 

completările din 27 septembrie 2005 și alte completări ulterioare. Scopul și 

obiectivele Conferinței permanente, așa cum este stabilit în acel document, 

constau în ,,elaborarea, coordonarea și fixarea în forma unor înțelegeri scrise 

pentru raportarea în vederea aprobării de către conducerea politică a Părților a 

parametrilor concreți ai documentului final cu privire la reglementarea 

atotcuprinzătoare a problemei transnistrene. În același timp se prevede 

posibilitatea încheierii unor înțelegeri parțiale, intermediare și provizorii în 

așa fel încât acestea treptat să se integreze în documentul final menționat 

supra. 

 2. Participanții la ,,Conferința permanentă” sunt: părțile – Republica 

Moldova și Transnistria, mediatorii – Federația Rusă, Ucraina și OSCE, 

precum și observatorii – Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. 

 3. Purtând responsabilitatea principală pentru atingerea unei 

reglementări definitive a problemei transnistrene, părțile vor ține cont de 

abordările mediatorilor și observatorilor. 

 II. Principii 

 1. Participanții se vor abține de la înaintarea precondițiilor. 

 2. La examinarea aspectelor referitoare la reglementarea problemei 

transnistrene, părțile vor manifesta bunăvoință și vor purta un dialog 

consecutiv și constructiv. 

 3. În corespundere cu practica stabilită, negocierile în cadrul 

Conferinței permanente se vor desfășura în baza egalității și respectului 

reciproc dintre participanți, cu luarea în considerare a statutului lor actual, 

fixat în Protocolul întrevederii dintre mediatorii din partea Ucrainei, 

Federației Ruse și OSCE și reprezentanții Republicii Moldova și Transnistriei 

(or.Odesa, 26-27 septembrie 2005) și în anexa la acesta ,,Drepturile și 

obligațiile observatorilor în procesul de negocieri”. Acestea garantează 

dreptul fiecărei părți de a înainta orice propunere sau de a pune în discuție 

orice problemă pe care aceasta o consideră a fi importantă pentru procesul de 

negocieri. Această prevedere nu reprezintă un precedent pentru reglementare 
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sau un temei pentru evaluarea de către orice parte a statutului existent al 

părților în momentul respectiv. 

 4. La elaborarea oricărui document distinct, se aplică principiul-

cadru ,,nimic nu este convenit atâta timp cât nu s-a convenit totul”. 

 5. Părțile vor implementa cu bună-credință înțelegerile convenite. 

 III. Proceduri 

 1. Ședințele Conferinței permanente au loc, de regulă, nu mai rar de 

șase ori pe an. 

2. Reprezentanții participanților la Conferința permanentă sunt 

desemnați conform procedurilor interne ale fiecărui participant. Participanții 

sunt notificați despre schimbarea reprezentanților. 

3. Recepționând propunerile din partea părților, mediatorilor și 

observatorilor, Președinția în exercițiu a OSCE remite participanților 

proiectul agendei următoarei reuniuni a Conferinței permanente, nu mai 

târziu de două săptămâni până în data desfășurării ședinței. 

4. Conferința permanentă elaborează documente coordonate pe 

probleme esențiale ce urmează a fi semnate în modul stabilit. În cazul în care 

la ședința Conferinței permanente nu sunt atinse înțelegeri concrete, 

Președinția în exercițiu a OSCE efectuează o generalizare. 

5. La elaborarea înțelegerilor în orice domeniu sunt luate în 

considerație înțelegerile și documentele anterior semnate de către părți. 

6. După semnarea în modul stabilit de către participanții Conferinței 

permanente, documentul se transmite conducerii părților în vederea aprobării 

în conformitate cu procedurile existente. În cazul în care documentul nu va fi 

aprobat sau va fi necesară operarea de modificări în text, nimic din acest 

document neaprobat nu se va considera a fi convenit și toate subiectele se vor 

supune negocierilor repetate. 

7. În înțelegerile convenite în mod obligatoriu se vor determina 

mecanismele ce vor asigura realizarea acestora. 

8. Grupurile de experți (lucru) pentru întărirea măsurilor de încredere 

și dezvoltarea interacțiunii reprezintă un element indispensabil al procesului 

de negocieri și vor funcționa în conformitate cu Regulamentul de activitate al 

acestora. 

 

 

PROTOCOLUL 

reuniunii oficiale a Conferinței permanente pe probleme politice în 

procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană 

 

 2-3 iunie 2016, Berlin 
 

 În perioada 2-3 iunie 2016, în or.Berlin a avut loc reuniunea 

Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de negocieri privind 

reglementarea transnistreană. 
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 În rezultatul vizitei mediatorilor și observatorilor din perioada 5-6 

aprilie 2016, care a impulsionat procesul de negocieri pe o serie de probleme 

nesoluționate, participanții la runda de negocieri în formatul ,,5+2” au 

discutat starea curentă a acestor probleme și au convenit modalitățile concrete 

de a se mișca înainte. 

 Părțile și-au reconfirmat disponibilitatea de a continua întrevederile 

regulate la nivelul grupurilor de experți (lucru) și a reprezentanților politici 

până la conferința din Bavaria din luna iulie, în vederea atingerii următoarelor 

înțelegeri concrete: 

 1. Pe problema apostilării diplomelor eliberate în Transnistria, părțile 

au convenit să continue lucrul având la bază recomandările experților 

europeni din anul 2004. 

 2. Pe problema utilizării automobilelor cu plăcuțe de înmatriculare 

eliberate în Transnistria în vederea participării în traficul rutier international, 

părțile au convenit să continue lucrul având la bază încheierea tehnică 

EUBAM din anul 2005. 

 3. Pe problema telecomunicațiilor părțile au căzut de acord să 

continue lucrul și să pregătească soluția corespunzătoare. 

 4. Pe problema ecologiei, în corespundere cu decizia protocolară 

semnată în cadrul conferinței bavareze din octombrie 2015, până în data de 

15 iunie 2016, părțile vor pregăti și vor semna protocoalele de interacțiune în 

domeniul meteorologiei și ocrotirii resurselor naturale în bazinul r.Nistru. 

 5. Pe problema cauzelor penale părțile au exprimat disponibilitatea 

de a obține o avansare tangibilă și s-au obligat în continuare să desfășoare 

întrevederi regulate și tematice, inclusiv pe problema de combatere a 

criminalității. Efectuarea schimbului de liste actualizate pe cauzele penale 

existente va reprezenta un pas important în consolidarea încrederii înspre 

elaborarea unei soluții definitive de compromis pe această problemă, inclusiv 

asigurarea trecerii nestingherite a persoanelor oficiale ale ambelor părți. 

 6. Pe problema garanțiilor de implementare a înțelegerilor atinse în 

cadrul procesului de negocieri, părțile și-au reconfirmat atașamentul față de 

documentul din anul 2012 cu privire la principiile și procedurile de 

desfășurare a negocierilor în cadrul ,,Conferinței permanente...” și au 

exprimat disponibilitatea de a continua lucrul în vederea perfecționării 

mecanismului de implementare a înțelegerilor convenite. 

 7. Părțile și-au reconfirmat angajamentele anterior asumate de a 

soluționa toate problemele, exclusiv la masa de negocieri, cu suportul și 

intermedierea din partea OSCE, Federației Ruse și Ucrainei. 
 

    Republica Moldova                                         Transnistria  

    Gheorghe BĂLAN                                    Vitalii IGNATIEV 
 

Federația Rusă                            OSCE                                   Ucraina 

 Serghei GUBAREV            Michael SCANLAN             Valerii JOVTENCO 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROTOCOLUL 

reuniunii oficiale a Conferinței permanente pe probleme politice în 

procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană 

 

 27-28 noiembrie 2017, Viena 
 

 În perioada 27-28 noiembrie 2017, în or.Viena a avut loc reuniunea 

Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de negocieri privind 

reglementarea transnistreană. 

 Participanții la reuniune au avut un schimb aprofundat de opinii pe 

marginea problemelor enunțate în Protocolul de la Berlin al întrevederii în 

formatul ,,5+2” din 2-3 iulie 2016, precum și pe marginea altor probleme de 

actualitate din cadrul procesului de negocieri. 

 În acest context participanții la întrevedere au remarcat progresul 

atins în dialogul dintre Părți, în particular, înțelegerile semnate privind 

aplicarea apostilei pe documentele de studii eliberate în Transnistria, 

organizarea interacțiunii în domeniul telecomunicațiilor, asigurarea 

funcționării școlilor moldovenești cu predare în grafie latină, utilizarea 

terenurilor agricole din raionul Dubăsari, precum și deschiderea podului peste 

râul Nistru dintre satele Gura Bâcului și Bâcioc. 

 Părțile au convenit să depună eforturi pentru soluționarea altor 

probleme prioritare din cadrul procesului de negocieri, fixate în ,,Protocolul 

de la Berlin”. 

 Părțile au confirmat disponibilitatea de a coordona și semna până la 

finele lunii februarie 2018 înțelegerea privind mecanismul de participare în 

traficul rutier internațional a mijloacelor de transport din Transnistria. 

 Părțile au mai convenit să atingă în decursul anului 2018 rezultate 

practice în realizarea punctelor 5 și 6 din ,,Protocolul de la Berlin”. 

 Părțile își asumă angajamentul să ia ca bază realizările pozitive și să 

desfășoare lucrul de mai departe pentru soluționarea problemelor din sfera 

social-economică și umanitară, în interesele oamenilor. 

 Participanții la reuniune s-au expus în favoarea unui lucru ritmic la 

toate nivelele procesului de negocieri. 

 Părțile și-au reconfirmat angajamentele anterior asumate de a 

soluționa toate problemele, exclusiv la masa de negocieri, cu suportul și 

intermedierea din partea OSCE, Federației Ruse și Ucrainei. 
 

    Republica Moldova                                         Transnistria  

    Gheorghe BĂLAN                                    Vitalii IGNATIEV 
 

Federația Rusă                        OSCE                               Ucraina 

 Serghei GUBAREV        Michael SCANLAN       Viktor KRYZHANIVSKY 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROTOCOLUL 

reuniunii oficiale a Conferinței permanente pe probleme politice în 

procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană 

 

29-30 mai 2018, Roma 
 

 1. În perioada 29-30 mai 2017, în or.Roma a avut loc reuniunea 

Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de negocieri privind 

reglementarea transnistreană. 

 2. Participanții la reuniune au examinat și au evaluat implementarea 

prevederilor Protocolului întrevederii de la Viena în formatul ,,5+2” din 27-

28 noiembrie 2017, precum și mersul realizării înțelegerilor semnate în 

noiembrie 2017 și în aprilie 2018. 

 3. Participanții la reuniune au salutat progresul marcat de Părți, 

inclusiv prin încheierea în data de 24 aprilie 2018 a unei înțelegeri complexe 

cu privire la participarea în traficul rutier internațional a mijloacelor de 

transport din Transnistria. 

 4. Participanții la reuniune au salutat includerea de către Părți în 

textul deciziilor protocolare a prevederilor ce determină mecanisme concrete, 

și unde este cazul, parametrii temporari de realizare, și s-au expus ferm 

pentru aplicarea și în continuare a acestei abordări în contextul implementării 

punctului 6 din Protocolul de la Berlin din anul 2016, reflectat, de asemenea, 

și în Protocolul de la Viena din anul 2017. 

 5. Mediatorii și observatorii au apreciat înalt dinamica realizării de 

către Părți a înțelegerilor ce se referă, inclusiv, la evaluarea stării tehnice a 

podului dintre satele Gura Bâcului și Bâcioc în vederea punerii în exploatare 

și funcționalitate integrală a acestuia, apostilarea diplomelor de studii și 

funcționarea școlilor cu predare în grafie latină. Părțile vor continua 

implementarea înțelegerilor menționate. 

 6. Mediatorii și observatorii au salutat angajamentele Părților de a 

finaliza, până la 1 august 2018, realizarea înțelegerii privind utilizarea 

terenurilor agricole din raionul Dubăsari, precum și de a da start din 1 

septembrie 2018 mecanismului de participare în traficul rutier internațional a 

mijloacelor de transport din Transnistria. Mediatorii și observatorii la fel au 

salutat angajamentul asumat de Părți la Roma de a conveni până la finele 

lunii iunie 2018 un ,,roadmap” concret privind realizarea înțelegerii de 

organizare a interacțiunii în domeniul telecomunicațiilor și de a purcede la 

implementarea acestuia în termeni restrânși în strânsă coordonare cu toți 

partenerii implicați. 

 7. Participanții la reuniune au reamintit despre necesitatea realizării 

punctului 8 din Protocolul de la Berlin din 2-3 iunie 2016 și din Protocolul de 

la Viena din 27-28 noiembrie 2017, precum și a punctului 5 din Decizia 

protocolară privind utilizarea terenurilor agricole din raionul Dubăsari și au 

confirmat angajamentele luate în acest context. 
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 8. Părțile au reafirmat angajamentul pentru abordarea axată pe 

rezultat care este una cheie pentru desfășurarea lucrului ritmic la toate 

nivelele procesului de negocieri. Părțile au căzut de acord să continue 

interacțiunea productivă pentru soluționarea altor aspecte problematice 

existente care nu au fost specificate în prezentul Protocol, în interesele 

oamenilor. 

 9. Părțile și-au reconfirmat angajamentele anterior asumate de a 

soluționa toate problemele, exclusiv la masa de negocieri, cu suportul și 

intermedierea din partea OSCE, Federației Ruse și Ucrainei. 

 

Republica Moldova                                         Transnistria  

  Cristina LESNIC                                    Vitalii IGNATIEV 
 

Federația Rusă                        OSCE                               Ucraina 

 Serghei GUBAREV        Michael SCANLAN       Viktor KRYZHANIVSKY 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DECIZIA PROTOCOLARĂ 

privind deschiderea podului de peste râul Nistru din preajma 

localităților Gura Bâcului și Bâcioc 

 

Confirmând interesul reciproc în folosirea traseului internațional de 

automobile M14 cu scopul de a întări potențialul de tranzit și economic, a 

dezvolta infrastructura de transport privată și comercială a comunicării auto, 

Republica Moldova și Transnistria (în continuare - Părți) au convenit asupra 

urmatoarelor:    

1. Părțile au convenit să deschidă din data de 20 noiembrie 2017 

podul de peste râul Nistru din preajma localităților Gura Bâcului și Bâcioc, 

care este traversat de traseul auto M14 cu destinație internațională, și să 

asigure libera circulație pe acest traseu a autovehiculelor, luând în considerare 

indicatorii de deservire tehnică a podului menționat. 

2. Părțile, după semnarea Deciziei protocolare, vor desfășura 

activități comune, dacă va fi necesar și cu implicarea experților internaționali, 

privind evaluarea și determinarea volumului, cheltuielilor și termenelor de  

efectuare a lucrărilor de reparație necesare pentru a asigura securitatea 

circulației mijloacelor de transport. 

3. Părțile împreună vor apela la partenerii internaționali – 

participanții în formatul „5+2”, cu rugămintea acordării suportului financiar 

pentru realizarea lucrărilor de reparație privind restabilirea indicatorilor de 

deservire tehnică a podului menționat și îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

de pe teritoriul Părților, adiacente porțiunii traseului internațional de 

automobile M14, precum, și a porțiunii ce trece pe teritoriul Ucrainei. 
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4. Părțile se vor adresa către Comisia Unificată de Control cu 

rugămintea de a desfășura în cadrul competențelor sale activitățile necesare, 

legate de deschiderea circulației pe podul menționat. 

5. Părțile garantează că podul nu va fi folosit niciodată în scopuri 

militare și confirmă angajamentele luate anterior în acest domeniu. 

Semnat în or. Chișinău, 3 noiembrie 2017, în prezența 

reprezentanților mediatorilor și observatorilor în procesul de negocieri. 

 

Din partea Republicii Moldova                      Din partea Transnistriei  

          Gheorghe BĂLAN                                    Vitalii IGNATIEV 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DECIZIA PROTOCOLARĂ 

cu privire la măsurile de organizare a interacțiunii  

în sfera telecomunicațiilor 

 

Reieșind din necesitatea cooperării reciproc avantajoase și 

dezvoltării interacțiunii în sfera social-economică, luând în considerare 

necesitatea eliminării barierelor ce împiedică soluționarea problemelor din 

domeniul telecomunicațiilor, Republica Moldova și Transnistria (în 

continuare – Părți) au convenit asupra următoarelor: 

 1. Se vor întreprinde toate eforturile necesare pentru interconectarea 

directă a rețelelor de telefonie fixă și mobilă și a Internet-ului. Pentru aceasta, 

partea moldovenească va asigura posibilitățile juridice și tehnice necesare. 

Soluționarea definitivă a acestei probleme va fi posibilă după atingerea 

înțelegerilor între operatorii de comunicații conform pct.6 din Anexă. 

 2. Conducătorii grupurilor de experți (lucru) ale Părților pentru 

telecomunicații și servicii poștale vor elabora și vor prezenta spre semnare 

reprezentanților pe probleme politice mecanismul de organizare a 

interacțiunii în domeniul telecomunicațiilor, care va fi parte componentă (în 

continuare – Anexă) la prezenta Decizie protocolară. 

 3. În cazul apariției divergențelor toate problemele aflate în dispută, 

inclusiv eliminarea deficiențelor tehnice se supun soluționării prin 

intermediul consultărilor în cadrul grupurilor de experți (lucru) ale Părților 

pentru telecomunicații și servicii poștale, cu implicarea operatorilor de 

comunicații ale Părților, sau la nivelul reprezentanților pe probleme politice. 

 4. Reieșind din interesul reciproc de a restabili funcționarea rețelei 

de telefonie, Părțile vor saluta acordarea asistenței internaționale cu caracter 

tehnic și de expertiză. 

 5. După implementarea punctelor 1-4 din prezenta Decizie 

protocolară, Părțile vor relansa interconectarea directă a rețelelor de telefonie 

fixă și mobilă și a Internet-ului. 
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 6. Prezenta Decizie protocolară intră în acțiune din data semnării, iar 

Părțile vor întreprinde în termen toate măsurile organizatorice și tehnice 

necesare pentru implementarea acesteia. 

 7. Măsurile prevăzute de prezenta Decizie protocolară și Anexa la 

aceasta, se realizează în volum deplin fără anumite excepții. 

 8. Din data semnării prezentei Decizii protocolare Părțile renunță de 

la pretențiile reciproce în domeniul telecomunicațiilor. 

 9. Prezenta Decizie protocolară intră în acțiune din data semnării. 

Termenul inițial de acțiune al prezentei Decizii protocolare este stabilit pe o 

perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în cazul 

manifestării acordului părților. 

 

 Semnat în or. Bender, 25 noiembrie 2017 

 

Din partea Republicii Moldova                      Din partea Transnistriei  

          Gheorghe BĂLAN                                    Vitalii IGNATIEV 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DECIZIA PROTOCOLARĂ 

cu privire la asigurarea funcționării școlilor moldovenești 

 cu predare în grafia latină 

 

Republica Moldova și Transnistria (în continuare – Părți), 

ghidate de scopul asigurării dreptului la educație și dorința de 

eliminare a problemelor existente în acest domeniu, 

reieșind din necesiatea de a asigura condiții favorabile pentru 

realizarea procesului educațional în școlile moldovenești cu predare în grafia 

latină, situate în Transnistria (în continuare – școli), 

au convenit asupra următoarelor: 

1. De a stabili pentru școli, tarife pentru toate serviciile comunale, la 

nivelul aplicat tuturor instituțiilor de învățământ general din Transnistria. 

2. De a stabili pentru școli, un nivel minim de plată pentru chiria 

clădirilor. 

3. Contractele de închiriere a spațiilor cu școlile vor fi încheiate 

pentru o perioadă de 10 ani, cu prelungire ulterioară. 

4. De a transfera terenurile pe care se află școlile în folosința lor. 

5. Asigurarea liberei circulații a profesorilor și elevilor la locul lor de 

reședință, muncă și studii. 

6. Asigurarea condițiilor de livrare liberă a manualelor, materialelor 

didactice și alte mijloace necesare pentru implementarea procesului 

educațional în aceste școli. 

7. Părțile vor continua dialogul, cu scopul de a găsi oportunități de a 

îmbunătăți condițiile de desfășurare a activității educaționale a acestor școli. 
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Semnat în orașul Bender, 25 noiembrie 2017, în prezența 

reprezentanților mediatorilor și observatorilor în procesul de negocieri. 

  

Din partea Republicii Moldova                      Din partea Transnistriei  

          Gheorghe BĂLAN                                    Vitalii IGNATIEV 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DECIZIA PROTOCOLARĂ 

cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii  

emise în regiunea transnistreană  

 

Republica Moldova și Transnistria (în continuare – Părți), 

recunoscând importanța realizării dreptului la educație, inclusiv în instituțiile 

de învățământ străine, precum și necesitatea de a crea condiții pentru 

participarea organizațiilor educaționale, a cadrelor didactice și a studenților la 

mobilitatea academică internațională,  

au convenit asupra următoarelor: 

1. Părțile au stabilit forma sigiliului și modelul diplomei neutre, 

eliberate în Transnistria, pe care organul abilitat al Republicii Moldova va 

aplica apostila în conformitate cu Convenția cu privire la suprimarea cerinței 

supralegalizării actelor straine (Haga, 5 octombrie 1961). 

2. Părțile vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a 

prezentei Decizii protocolare și vor asigura apostilarea diplomelor instituției 

de învățământ superior din Transnistria. 

Semnat în orașul Bender, 25 noiembrie 2017, în prezența 

reprezentanților mediatorilor și observatorilor în procesul de negocieri. 

 

Din partea Republicii Moldova                      Din partea Transnistriei  

          Gheorghe BĂLAN                                    Vitalii IGNATIEV 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DECIZIA PROTOCOLARĂ 

cu privire la unele măsuri de soluționare a problemelor legate de 

realizarea ,,Mecanismului din anul 2006” referitor la utilizarea 

terenurilor agricole, amplasate în raionul Dubăsari, după traseul 

Tiraspol-Camenca 

 

Republica Moldova și Transnistria (în continuare – Părți), 

subliniind importanța soluționării întrebărilor problematice asociate 

cu utilizarea terenurilor agricole, situate la nord-est de traseul Tiraspol-

Camenca, 
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recunoscând faptul că, Mecanismul din anul 2006 „Cu privire la 

implementarea înțelegerilor convenite cu privire la perfectarea înregistrării 

temporare a persoanelor juridice și fizice, care prelucrează terenurile agricole 

din satele Doroțcaia, Coșnița, Pohrebea, Pârâta, Cocieri, Vasilievca, 

Molovata Nouă, situate la nord-est de traseul Tiraspol-Camenca” (în 

continuare „Mecanismul din 2006”), este o bază acceptabilă pentru 

interacțiunea dintre părți cu privire la utilizarea acestor terenuri agricole, 

au convenit asupra următoarelor: 

1. Părțile au convenit să considere în calitate de document care 

reglementează utilizarea terenurilor agricole aflate după traseul Tiraspol-

Camenca, „Mecanismul din 2006”, semnat cu participarea reprezentanților 

Federației Ruse, Ucrainei și OSCE. 

2. Partea transnistreană confirmă încetarea acțiunii Dispoziției din 8 

aprilie 2014 „Cu privire la aprobarea unui mecanism special temporar de 

transmitere și utilizare a terenurilor agricole din raionul Dubăsari”. 

3. Partea moldovenească va prezenta administrației raionului 

Dubăsari și orașului Dubăsari informații actualizate, în conformitate cu 

prevederile punctelor 2 și 3 ale „Mecanismului din 2006” de la persoanele 

fizice și juridice, care solicită prelucrarea acestor terenuri agricole. 

4. După primirea informațiilor actualizate în conformitate cu 

cerințele „Mecanismului din anul 2006”, în termen de două luni, partea 

transnistreană va crea condiții pentru a asigura posibilitatea de utilizare a 

terenurilor de către persoanele fizice și juridice respective. 

5. După restabilirea „Mecanismului din anul 2006” și acordarea 

posibilității de utilizare a terenurilor de către persoanele fizice și juridice 

respective, partea moldovenească se angajează să inițieze în fața autorităților 

competente din Republica Moldova, problema revizuirii, în ordinea stabilită 

de lege, a deciziilor pe cauzele penale intentate în privința oficialilor și 

antreprenorilor din Transnistria, inițiate anterior în contextul aptobării și 

punerii în aplicare a documentului menționat în punctul 2 din prezenta 

Decizie protocolară. 

6. Dacă va fi necesar, Părțile vor continua lucrările privind 

actualizarea „Mecanismului din anul 2006” și vor desfășura consultări în 

cadrul grupurilor sectoriale de experți (de lucru) pentru a rezolva eventualele 

divergențe. 

Semnat în orașul Bender, 25 noiembrie 2017, în prezența 

reprezentanților mediatorilor și observatorilor în procesul de negocieri. 

 

Din partea Republicii Moldova                      Din partea Transnistriei  

          Gheorghe BĂLAN                                    Vitalii IGNATIEV 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
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DECIZIA PROTOCOLARĂ 

cu privire la participarea în traficul rutier internațional a 

autovehiculelor din regiunea transnistreană 

 care nu desfășoară activitate comercială 

  
Republica Moldova și Transnistria, în continuare Părți, luând în 

considerare prevederile Convenției de la Viena privind traficul rutier din 8 

noiembrie 1968 și, de asemenea, pentru implementarea prevederilor 

Protocolului reuniunii „Conferinței permanente pentru probleme politice în 

cadrul procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană”, care a 

avut loc la Viena în perioada 27-28 noiembrie 2017, au convenit asupra 

următoarelor. 

1. Părțile vor interacționa strâns pentru crearea condițiilor necesare 

pentru participarea mijloacelor de transport din Transnistria, care nu 

desfășoară activități comerciale, în traficul rutier internațional (pozițiile 

tarifare: 8703 – autoturisme și alte autovehicule, în principal concepute 

pentru transportul persoanelor (cu excepția autovehiculelor de la poziția 

8702), inclusiv autoturismele pentru transportul de pasageri  –  de tipul 

,,break” și de curse, 8711 – motociclete (inclusiv mopede) și biciclete cu 

motor auxiliar instalat, cu sau fără ataș, atașe; 8716 10 – remorci și 

semiremorci de tip rulotă, pentru cazare sau camping), denumite în 

continuare mijloace de transport. 

2. Mijloacele de transport din Transnistria pot participa la traficul 

rutier internațional în cazul în care dețin un certificat de înmatriculare a 

mijlocului de transport, plăcuțe de înmatriculare de model agreat, un 

autocolant (sticker) „MD” plasat în spatele mijlocului de transport, emis la 

Punctele de Înmatriculare a Mijloacelor de Transport (denumite în continuare 

PÎMT) în orașele Tiraspol și Râbnița. 

3. Înregistrarea mijloacelor de transport, în conformitate cu prezenta 

Decizie protocolară, se efectuează în mod voluntar pe principiul „ghișeului 

unic”, care implică furnizarea în comun de către Părți a serviciilor în PÎMT. 

4. Pentru mijloacele de transport, care nu participă la acest 

mecanism, traficul pe drumurile din Republica Moldova cu plăcuțele de 

înmatriculare din Transnistria se va efectua fără restricții în conformitate cu 

înțelegerile anterior convenite în cadrul procesului de negocieri. 

5. Descrierea tehnică și reprezentarea grafică a plăcuțelor de 

înmatriculare și a certificatelor de înmatriculare a mijloacelor de transport 

eliberate de PÎMT, este convenită de Părți și este o anexă la prezenta Decizie 

protocolară (Anexa nr. 1). 

6. Procedura de constituire a PÎMT și interacțiunea Părților în PÎMT, 

lista de documente depuse de către proprietarii mijloacelor de transport în 

timpul înregistrării la PÎMT, modelele de cereri de înregistrare a mijlocului 

de transport, nomenclatorul serviciilor prestate de PÎMT și cerințele 

organizatorice pentru funcționarea PÎMT sunt definite în schema tehnologică 
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anexată, care este parte integrantă din prezenta Decizie protocolară (Anexa 

nr. 2). 

7. În PÎMT își vor desfășura activitatea un număr egal proporțional 

de reprezentanți ai structurilor competente ale Părților, responsabili de 

înregistrarea mijloacelor de transport. Lista de nume ale reprezentanților 

împuterniciți ai Părților la PÎMT este furnizată și actualizată printr-un schimb 

de scrisori prin intermediul platformei reprezentanților pe probleme politice. 

8. Mecanismul de înmatriculare a mijloacelor de transport în PÎMT 

poate fi utilizat de persoanele fizice care sunt proprietarii mijloacelor de 

transport și care dețin: 

– buletine de identitate valabile și domiciliază permanent în 

Transnistria; 

– pașapoarte străine valabile ale statelor membre ONU, care s-au 

născut și domiciliază permanent în Transnistria sau care locuiau în 

Transnistria la data semnării prezentei Decizii protocolare. 

Statutul juridic al persoanelor fizice și faptul domicilierii permanente 

în Transnistria, trebuie să fie confirmat documentar în conformitate cu Anexa 

nr. 2. 

În cazul schimbării circumstanțelor indicate la punctul 8 din prezenta 

Decizie protocolară în privința persoanelor fizice și/sau înstrăinarea 

mijloacelor de transport persoanelor, care nu întrunesc criteriile specificate la 

punctele 8 și 9, se va efectua radierea de la evidență a mijloacelor de transport 

în  PÎMT și perfectarea ulterioară a documentelor corespunzătoare. 

Fiecare dintre Părți are dreptul să ia o decizie motivată, prin care să 

refuze înregistrarea în PÎMT a mijlocului de transport al unei persoane fizice.  

9. Mecanismul de înmatriculare a mijloacelor de transport în PÎMT 

poate fi utilizat de persoanele juridice, create înainte de data semnării 

prezentei Decizii protocolare, care sunt proprietarii mijloacelor de transport și 

care: 

– au adresă juridică permanentă în Transnistria; 

– desfășoară activități economice externe; 

– nu desfășoară activități comerciale cu transport de pasageri. 

Statutul juridic al persoanelor juridice se confirmă documentar în 

conformitate cu Anexa nr. 2. 

Fiecare dintre Părți are dreptul să ia o decizie motivată, prin care să 

refuze înregistrarea în PÎMT a mijlocului de transport al unei persoane 

juridice. 

În cazul schimbării circumstanțelor indicate la punctul 9 din prezenta 

Decizie protocolară în privința persoanelor juridice și/sau înstrăinarea 

mijloacelor de transport persoanelor, care nu întrunesc criteriile specificate la 

punctele 9 și 8, se va efectua radierea de la evidență a mijloacelor de transport 

în  PÎMT și perfectarea ulterioară a documentelor corespunzătoare. 

10. Vor participa în traficul rutier internațional mijloacele de 

transport înregistrate în conformitate cu prezenta Decizie protocolară, 
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conduse de proprietarii sau posesorii acestora, în conformitate cu prevederile 

punctului 8. 

11. Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în PÎMT, care sunt 

localizate și înregistrate în Transnistria, înainte de data semnării prezentei 

Decizii protocolare și care au primit numere transnistrene, nu este necesară 

furnizarea documentelor vamale ale Părților. 

Procedura de interacțiune între Părți la înregistrarea în PÎMT a 

mijloacelor de transport introduse după intrarea în vigoare a prezentei Decizii 

protocolare este definită în Anexa nr. 3. 

12. Părțile vor avea propriile baze de date, utilizând complexul de 

programe tehnice existente, care conțin toate informațiile relevante privind 

mijloacele de transport înregistrate în PÎMT și, dacă este necesar, vor face 

schimb de date. Informațiile privind mijloacele de transport înmatriculate în 

PÎMT vor fi în mod similar accesibile structurilor competente ale Părților, 

prin citirea de o mașină specială a codului de bare de pe certificatul de 

înmatriculare al mijlocului de transport emis în PÎMT. 

13. Procedura de interacțiune între Părți la stabilirea mijloacelor de 

transport aflate în căutare internațională, în momentul înmatriculării la PÎMT, 

și transmiterea lor către proprietarii lor legali, este stabilită printr-o Anexă 

convenită în mod separat, care este parte integrantă din prezenta Decizie 

protocolară (Anexa nr. 4). 

14. Republica Moldova va informa oficial Secretarul General al 

ONU cu privire la modelele certificatului de înmatriculare a mijloacelor de 

transport și ale plăcuței de înmatriculare eliberate în conformitate cu prezenta 

Decizie protocolară, care vor fi valabile pentru utilizare în traficul rutier 

internațional.  

Republica Moldova va informa oficial Secretarul General al ONU cu 

privire la modelul raportului de testare tehnică al mijlocului de transport, 

convenit de Părți în Anexa nr. 2. 

15. După semnarea prezentei Decizii protocolare, Părțile vor iniția 

elaborarea unui mecanism de participare în traficul rutier internațional a 

mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice, care nu sunt 

enumerate la punctul 9. 

16. În cazul încălcării sistematice a prevederilor prezentei Decizii 

protocolare, inclusiv a Anexelor, fiecare Parte are dreptul să înceteze acțiunea  

prevederilor prezentei Decizii protocolare, prin notificarea în formă scrisă a 

celeilalte Părți cu privire la intenția sa, în termen de 14 zile calendaristice. 

17. Părțile vor asigura deplina funcționalitate a PÎMT în orașele 

Tiraspol și Râbnița, până la data de 1 septembrie 2018. 

18. Părțile se adresează participanților internaționali în procesul de 

negocieri cu cererea de acordare a asistenței tehnico-materiale și 

organizatorice în vederea implementării prezentei Decizii protocolare. 
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19. Părțile vor lua toate măsurile necesare, cu caracter normativ, 

organizatoric și tehnic, pentru a pune în aplicare Decizia protocolară până în 

termenul specificat la punctul 17. 

20. Procesul de implementare a prezentei Decizii protocolare, 

operarea de modificări și completări în aceasta, pregătirea Anexelor, se 

realizează de către Părți la nivelul grupurilor de experți (lucru) pentru 

dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor, precum și a 

reprezentanților pe probleme politice. 

21. În cazul apariției unor divergențe în procesul de implementare a 

prezentei Decizii protocolare, aspectele problematice vor fi soluționate prin 

consultările dintre reprezentanții pe probleme politice și/sau în cadrul 

grupurilor de experți (lucru) pentru dezvoltarea transportului auto și 

infrastructurii drumurilor. 

Semnat în orașul Bender, 24 aprilie 2018, în prezența 

reprezentanților mediatorilor și observatorilor în procesul de negocieri. 

 
Din partea Republicii Moldova                      Din partea Transnistriei  

           Cristina LESNIC                                     Vitalii IGNATIEV 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MEMORANDUM 

de înțelegere și cooperare reciprocă între Biroul politici de reintegrare 

al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, Oficiul Ministerului de Stat 

al Georgiei pentru reconciliere și egalitate civică și Ministerul pentru 

teritoriile temporar ocupate şi persoanele intern strămutate al Ucrainei 
 

 Biroul politici de reintegrare al Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova, Oficiul Ministerului de Stat al Georgiei pentru reconciliere și 

egalitate civică și Ministerul pentru teritoriile temporar ocupate şi persoanele 

intern strămutate al Ucrainei (denumiți în continuare Părți), 

 intenționând să consolideze și să continue dezvoltarea cooperării în 

domeniul schimbului de experiență și al celor mai bune practici în contextul 

soluționării conflictelor și consolidării păcii, 

 fiind convinși că, o astfel de cooperare va servi intereselor comune și 

va contribui la îmbunătățirea efectivă a situației în domeniul consolidării 

păcii și al reconcilierii, 

 fiind ghidați de Tratatul de prietenie și colaborare între Republica 

Moldova și Georgia din 28 noiembrie 1997, Tratatul de bună vecinătate, 

prietenie și colaborare între Republica Moldova și Ucraina din 23 octombrie 

1992, Tratatul de prietenie, colaborare și asistență reciprocă dintre Republica 

Georgia și Ucraina din 13 aprilie 1993, Declarația privind abordarea comună 

a relațiilor internaționale și a perspectivelor dezvoltării cooperării, semnată de 

Șeful statului Republica Georgia și de Președintele Ucrainei la 9 ianuarie 

1995, 
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 au convenit asupra celor ce urmează: 

Articolul 1 

 1. Scopul acestui Memorandum este de a institui o Platformă 

Trilaterală Interdepartamentală pentru schimbul de experiență în politicile de 

reintegrare a teritoriilor care nu sunt sub controlul statelor Părți (teritoriile 

temporar ocupate și teritoriul fără control efectiv), de a iniția o cooperare 

regională aprofundată între Părți și de a identifica modalități de sprijin 

reciproc. 

 2. Obiectivul Platformei Trilaterale Interdepartamentale este de a 

organiza măsuri care vizează rezolvarea pașnică a conflictelor, consolidarea 

păcii și reintegrarea teritoriilor temporar ocupate și teritoriului fără control 

efectiv al Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, precum și a locuitorilor 

acestora, bazându-se pe experiența practică a Părților în domeniile respective. 

Articolul 2 

 Părțile își confirmă intenția de a coopera în ceea ce privește 

schimbul de informații, în conformitate cu legislația Părților, de cele mai 

bune practici în rezolvarea conflictelor, consolidarea păcii și reintegrarea, în 

special în domeniul respectării și protecției drepturilor omului, combaterea 

propagandei războiului informațional, comunicarea și angajamentul cu 

locuitorii din teritoriile temporar ocupate și teritoriului fără control efectiv al 

Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, analiza situației și evaluarea 

riscurilor, precum și promovarea schimbului de cunoștințe și abilități 

relevante între Părți. 

Articolul 3 

 1. Părțile sprijină cooperarea în cadrul prevederilor prezentului 

Memorandum. 

 2. Părțile nu sunt responsabile pentru nici o obligație financiară în 

cadrul prevederilor prezentului Memorandum. 

 3. Părțile vor promova cooperarea, în particular prin participarea 

personalului la evenimente și activități comune, care vor lua parte la 

seminare, prelegeri și vizite de studiu, întâlniri bilaterale sau multilaterale etc. 

Articolul 4 

 1. Părțile agreează să desfășoare reuniuni periodice în cadrul 

Platformei Trilaterale Interdepartamentale cu participarea reprezentanților 

Părților. 

 2. Părțile desemnează unități responsabile pentru coordonare și 

schimbul de informații în cadrul Platformei Trilaterale Interdepartamentale: 

 - partea moldovenească - Biroul politici de reintegrare al Cancelariei 

de Stat a Republicii Moldova; 

 - partea georgiană - Departamentul pentru analiza politicilor, 

planificare și relații internaționale al Oficiului Ministrului de Stat al Georgiei 

pentru reconciliere și egalitate civică; 
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 - partea ucraineană - Departamentul pentru soluționarea conflictelor 

și post-conflictelor al Ministerului pentru teritoriile temporar ocupate şi 

persoanele intern strămutate al Ucrainei. 

 3. Adresele unităților responsabile de notificări în cadrul prezentului 

Memorandum sunt: 

 - Biroul politici de reintegrare al Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova: Republica Moldova, MD-2033 Chişinău, Piaţa Marii Adunări 

Naţionale, 1, tel.: +373 22 250-296, + 373 22 250-348, reintegrare@gov.md; 

 - Departamentul pentru analiza politicilor, planificare și relații 

internaționale al Oficiului Ministrului de Stat al Georgiei pentru reconciliere 

și egalitate civică: +995322281248, s.letodiani@smr.gov.ge, 

press@smr.gov.ge; 

 - Departamentul pentru soluționarea conflictelor și post-conflictelor 

al Ministerului pentru teritoriile temporar ocupate şi persoanele intern 

strămutate al Ucrainei: tel.: +38 (044) 536-92-48, 

a.kravchenko@mtot.gov.ua, konfliktolog@mtot.gov.ua. 

Articolul 5 

 1. Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării și poate 

fi modificat prin consimțământul reciproc și exprimat în scris al Părților. 

 2. Fiecare Parte poate rezilia acest Memorandum prin transmiterea 

notificării scrise corespunzătoare celorlalte Părți. Prezentul Memorandum se 

încheie după 3 (trei) luni de la data recepționării notificării corespunzătoare. 

 3. Cu excepția cazului în care Părțile au convenit altfel în formă 

scrisă, rezilierea prezentului Memorandum nu va afecta implementarea 

oricărei activități comune în cadrul prezentului Memorandum, nici nu va 

afecta activitatea care a fost inițiată înainte de rezilierea acestui 

Memorandum. 

 4. Prezentul Memorandum nu este un tratat internațional obligatoriu 

din punct de vedere juridic. 

 Semnat în orașul Tbilisi, la 19 decembrie 2018, în trei exemplare 

originale, fiecare în limba română, georgiană, ucraineană și engleză, toate 

textele fiind egal autentice. În caz de discrepanțe în interpretarea prevederilor 

prezentului Memorandum, textul în limba engleză va prevala.  
 

Pentru Biroul politici de reintegrare  

al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova  

Cristina LESNIC, Viceprim-ministru pentru Reintegrare  
 

Pentru Oficiul Ministerului de Stat al Georgiei pentru reconciliere și 

egalitate civică  

Ketevan TSIKHELASHVILI, Ministru de stat 
 

Pentru Ministerul pentru teritoriile temporar ocupate şi persoanele 

intern strămutate al Ucrainei 

Vadym CHERNYSH, Ministru 
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X. Acte normative ale Republicii Moldova cu privire la 
problematica transnistreană. 

 
Republica Moldova 

PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 173 

din 22-07-2005 

cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al 

localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) 

      Publicat: 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103      

      art Nr : 478 

Călăuzindu-se de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, în scopul 

întăririi unităţii poporului, restabilirii integrităţii teritoriale a statului, creării 

spaţiilor juridic, economic, de apărare, social, vamal, umanitar şi a altor spaţii 

unice, precum şi al asigurării păcii civice, încrederii, înţelegerii reciproce şi 

concordiei în societate, stabilităţii, securităţii şi dezvoltării democratice a 

statului; 

Bazîndu-se pe respectarea supremaţiei legii, a drepturilor omului şi 

minorităţilor naţionale şi fiind convins că reglementarea politică a problemei 

transnistrene poate fi realizată doar în baza unei soluţii paşnice, care 

să excludă acţiunile militare şi alte acţiuni de forţă, precum şi pe principiile 

democratizării şi demilitarizării Transnistriei; 

Sprijinindu-se pe eforturile colective depuse de comunitatea 

internaţională în vederea realizării de către Republica Moldova a reintegrării 

sale teritoriale, a unităţii civice şi a asigurării accesului întregii populaţii 

a ţării la instituţiile democratice în vigoare; 

Luînd în considerare necesitatea de a acorda populaţiei Transnistriei 

asistenţă umanitară, politică, social-economică şi juridică în vederea depăşirii 

urmărilor conflictului, 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. 1. - (1) Întru realizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova, 

sprijinindu-se pe Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 117-XVI 

din 10 iunie 2005, procesul de negocieri cu Transnistria se desfăşoară în 

vederea atingerii scopurilor de democratizare şi de demilitarizare a 

Transnistriei. 
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(2) După îndeplinirea condiţiilor privind demilitarizarea, stipulate în 

Hotărîrea Parlamentului nr. 117-XVI din 10 iunie 2005, în special a celor 

referitoare la onorarea de către Federaţia Rusă a obligaţiilor asumate la 

Summitul OSCE de la Istanbul (1999) privind evacuarea integrală, urgentă şi 

transparentă a trupelor şi armamentului de pe teritoriul Republicii 

Moldova, şi după formarea, în Transnistria, a unui sistem al puterii alese în 

mod democratic, procesul de negocieri se desfăşoară pentru elaborarea în 

comun şi adoptarea Legii organice a Republicii Moldova cu privire la statutul 

juridic special al Transnistriei. 

Art. 2. - Drept bază pentru elaborarea şi adoptarea Legii Republicii 

Moldova cu privire la statutul juridic special al Transnistriei vor servi 

principalele prevederi ale prezentei legi. 

Art. 3. - (1) În componenţa Republicii Moldova se va constitui unitatea 

teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria. 

(2) Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii 

Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţia şi alte legi ale 

Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei. 

(3) Pot intra în componenţa Transnistriei sau ieşi din componenţa ei 

localităţile din stînga Nistrului în baza referendumurilor locale organizate în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

Art. 4. - (1) Organul reprezentativ al Transnistriei este Consiliul Suprem. 

Consiliul Suprem este organul suprem al puterii legislative al Transnistriei cu 

drept de a adopta legi de importanţă locală şi alte acte normative în limita 

competenţei sale. 

(2) Consiliul Suprem este ales în baza unor alegeri libere, transparente şi 

democratice. Pregătirea şi desfăşurarea alegerilor în Consiliul Suprem al 

Transnistriei de legislatura I-a se vor face, cu acordul OSCE, de către 

Comisia Electorală Internaţională sub mandatul OSCE, cu monitorizarea 

Consiliului Europei şi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

Temei pentru desfăşurarea alegerilor libere şi democratice îl constituie 

realizarea condiţiilor privind democratizarea şi demilitarizarea Transnistriei, 

adoptate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 117-XVI din 

10 iunie 2005. 

(3) Consiliul Suprem al Transnistriei adoptă Legea fundamentală a 

Transnistriei. 

(4) Legea fundamentală a Transnistriei, modificările şi completările 

operate în ea nu pot contraveni Constituţiei Republicii Moldova. 

(5) Împuternicirile Consiliului Suprem al Transnistriei, precum şi 

funcţiile organului executiv al Transnistriei se stabilesc în baza procesului de 

negocieri în conformitate cu art. 1 alin. (2) şi art. 4 alin. (2) din prezenta lege. 

Art. 5. - Judecătoriile, organele procuraturii, Direcţia Serviciului de 

Informaţii şi Securitate şi Direcţia Afacerilor Interne ale Transnistriei sînt 
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părţi componente ale sistemului unic de instanţe judecătoreşti şi ale 

sistemului unic de organe de drept ale Republicii Moldova şi îşi 

desfăşoară activitatea de înfăptuire a justiţiei, de asigurare a ordinii de 

drept şi a securităţii statului în baza legislaţiei Republicii Moldova. 

Art. 6. - (1) Transnistria are simbolurile sale, care se aplică deopotrivă cu 

simbolurile Republicii Moldova. 

(2) Limbile oficiale în Transnistria sînt limba moldovenească, în baza 

grafiei latine, limbile ucraineană şi rusă. Republica Moldova 

garantează funcţionarea şi altor limbi pe teritoriul Transnistriei. 

(3) În Transnistria, lucrările de secretariat şi corespondenţa cu 

autorităţile publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, cu 

organizaţiile şi cu instituţiile situate în afara Transnistriei se ţin în limba 

moldovenească, în baza grafiei latine, şi în limba rusă. 

Art. 7. - Transnistria, în persoana puterilor ei legislativă şi executivă şi a 

organelor administraţiei locale, respectă pe teritoriul său Constituţia, alte 

legi şi acte normative ale Republicii Moldova, îndeplineşte programele 

naţionale de dezvoltare social-economică şi culturală. 

Art. 8. - Transnistria soluţionează de sine stătător, în interesul întregii 

populaţii, problemele ce ţin de dezvoltarea juridică, economică şi 

socială date în competenţa ei de Constituţia şi de alte legi ale Republicii 

Moldova şi de legislaţia Transnistriei. 

Art. 9. - Transnistria are dreptul să stabilească şi să întreţină, în modul 

prevăzut de legislaţia Republicii Moldova, relaţii externe în domeniile 

economic, tehnico-ştiinţific şi umanitar. 

Art. 10. - Pămîntul, apele, subsolul, regnul vegetal şi cel animal, alte 

resurse naturale aflate pe teritoriul Transnistriei sînt proprietate a întregului 

popor al Republicii Moldova, constituind, totodată, baza economică a 

Transnistriei. 

Art. 11. - Delimitarea atribuţiilor între autorităţile publice centrale ale 

Republicii Moldova şi autorităţile Transnistriei se va face în baza Legii 

Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al Transnistriei şi în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

Art. 12. - Adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la statutul 

juridic special al Transnistriei va fi însoţită de adoptarea unui sistem de 

garanţii interne care va fi format în baza procesului de negocieri, în 

conformitate cu art. 1 alin. (2) şi art. 4 alin. (2) din prezenta lege. 

Art. 13. - Modificările şi completările la prezenta lege se adoptă cu votul 

a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii 

Moldova. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI   

Marian LUPU 

Chişinău, 22 iulie 2005, nr. 173-XVI. 
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Republica Moldova 

PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 39 

din 02-03-2006 

privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere 

a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile 

din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari 

 

Publicat : 31-03-2006 în Monitorul Oficial Nr. 51-54 art. 215 

 

Versiune în vigoare din 13.01.12 în baza modificărilor prin 

LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal şi ale altor acte 

legislative, prezenta lege stabileşte instituirea unor măsuri suplimentare de 

susţinere de către stat a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile 

din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari, precum şi obligaţiile pe care 

persoanele fizice şi juridice trebuie să şi le asume pentru a beneficia de 

înlesniri. 

Articolul 1. Dispoziţii generale 

(1) Pe teritoriile în hotarele administrativ-teritoriale ale comunelor 

Cocieri (satele Cocieri şi Vasilievca), Corjova (satele Corjova şi Mahala), 

Coşniţa (satele Coşniţa şi Pohrebea), Molovata Nouă (satele Molovata Nouă 

şi Roghi), ale satelor Doroţcaia şi Pîrîta din raionul Dubăsari se creează zona 

de susţinere a dezvoltării social-economice, cu regim preferenţial, denumită 

în continuare zonă economică. 

(2) Zona economică se creează în scopul facilitării activităţii de 

întreprinzător, accelerării ritmurilor de dezvoltare social-economică a 

localităţilor din zona de securitate menţionate la alin.(1), în care climatul 

investiţional şi condiţiile pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător sînt 

mai puţin favorabile decît pe restul teritoriului Republicii Moldova. 

(3) În zona economică aflată sub autoritatea Republicii Moldova, 

pentru stimularea activităţii de întreprinzător, investitorilor locali şi străini se 

acordă regimuri fiscale preferenţiale speciale. 

Articolul 2. Rezidenţii zonei economice 

(1) Rezident al zonei economice poate fi: 

a) orice persoană fizică cu domiciliu în zona economică; 
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b) persoana juridică ce practică activitate de producţie şi/sau 

prestează servicii în zona economică şi are sediu în zona respectivă. 

(2) Faţă de rezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător 

înregistraţi pe teritoriul zonei economice se aplică legislaţia Republicii 

Moldova, cu excepţiile stabilite în prezenta lege. 

Articolul 3. Regimuri preferenţiale ale activităţii de întreprinzător 

(1) Persoanele fizice şi juridice rezidente ale zonei economice au 

dreptul la scutirea integrală de: 

a) impozitul pe venit obţinut din comercializarea mărfurilor produse 

şi serviciilor prestate în zona economică în perioada 2006–2010; 

b) taxa pentru înregistrarea de stat a întreprinderii, precum şi pentru 

operarea modificărilor în actele de constituire; 

c) taxa pentru eliberarea şi reperfectarea licenţelor pentru toate 

genurile de activităţi supuse licenţierii. 

(2) Rezidentul zonei economice are dreptul să se înregistreze 

benevol ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni 

consecutive, a efectuat livrări de mărfuri producţie proprie şi/sau servicii în 

sumă ce depăşeşte 50.000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A., şi este 

obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare 

perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri şi/sau servicii în 

sumă ce depăşeşte 600.000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. 

(se substituie prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32) 

(3) Prin derogare de la prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal, nu 

se reţine în prealabil, ca parte a impozitului pe venit, suma în mărime de 5% 

din plăţile efectuate în folosul rezidentului zonei economice persoană fizică la 

comercializarea mărfurilor produse de către acesta. Persoanele specificate la 

art.90 alin.(1) din Codul fiscal prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial 

şi beneficiarilor acestor plăţi dări de seamă şi informaţii în modul prevăzut la 

art.92 alin.(2)–(4) din Codul fiscal, cu reflectarea în ele a plăţilor efectuate în 

folosul rezidenţilor zonei economice persoane fizice. 

(4) Deţinătorii de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa - 

Tiraspol, în cazul limitării accesului la aceste terenuri, pînă la înlăturarea 

consecinţelor limitării referitor la terenurile menţionate, se scutesc de: 

a) plata impozitului funciar; 

b) plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii; 

c) plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

(5) Deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa - 

Tiraspol, în cazul limitării accesului la aceste terenuri, pînă la înlăturarea 

consecinţelor limitării referitor la terenurile menţionate, li se stabileşte un 

ajutor de şomaj sau alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională. 

Cheltuielile ocazionate de plata ajutorului de şomaj se efectuează în limita 

alocaţiilor prevăzute anual în bugetul asigurărilor sociale de stat la articolul 

de cheltuieli respectiv al Fondului de şomaj. Cheltuielile ocazionate de plata 
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alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională se efectuează în limita 

transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

(6) Cheltuielile, ocazionate de plata impozitului funciar, ale 

deţinătorilor de terenuri situate după traseul Rîbniţa - Tiraspol se efectuează 

în limita transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale. 

(7) Cheltuielile, ocazionate de plata contribuţiilor asigurărilor sociale 

de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală, 

ale deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa- Tiraspol se 

efectuează Tn limita transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor 

sociale de stat şi Tn fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. 

(8) Deţinătorii de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa- 

Tiraspol nu sînt lipsiţi de dreptul de a beneficia de prestatiile de asigurări 

sociale finanţate din bugetul asigurări lor sociale de stat 

  (9) Prin derogare de la anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 

noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, taxa pentru procedurile vamale 

pentru mărfurile produse şi serviciile prestate în zona economică se percepe 

în mărime de 50% din cuantumul taxei stabilite. 

Articolul 4. Dispoziţii finale 

(1) Modificarea regimului fiscal în zona economică este posibilă 

numai prin operarea de modificări în prezenta lege. 

(2) Guvernul, în termen de 2 luni: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în 

concordanţă cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege; 

c) va aproba un regulament cu privire la modul de acordare a comp e 

nsaţiilor şi scutirilor oferite rezidenţilor zonei economice; 

d) va aproba un regulament cu privire la acordarea ajutorului de 

şomaj şi a alocaţiei pentru integrare sau reintegrare profesională rezidenţilor 

zonei economice. 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI       

Marian LUPU 

Chişinău, 2 martie 2006, nr.39-XVI. 

 

 
Republica Moldova 

PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 170 

din 26-07-2018 

cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și 

modificarea unor acte legislative 
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Publicat: 17-08-2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 art. 490 

MODIFICAT 

LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19 

 

În vederea asigurării realizării obiectivului de reintegrare a țării, 

precum și a asigurării accesului în trafic rutier internațional al populației din 

stînga Nistrului și municipiul Bender în condițiile prevederilor Convenției de 

la Viena asupra circulației rutiere din 8 noiembrie 1968, 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 

1163/1997, ale Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000, ale Legii 

cu privire la tariful vamal nr. 1380/1997, ale Legii nr. 1569/2002 cu privire la 

modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii 

Moldova de către persoane fizice și ale Legii Fondului de susținere a 

populației nr. 827/2000: 

1. Mijloacele de transport clasificate la poziția tarifară 8703 și 

remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, motocicletele 

(inclusiv mopedele) și bicicletele cu motor auxiliar, cu sau fără ataș, 

clasificate la poziția tarifară 8711, aflate în proprietatea persoanelor 

menționate la pct. 3 pînă la data de 24 aprilie 2018, avînd plăci cu număr de 

înmatriculare eliberate în unităţile administrativ-teritoriale din stînga 

Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, 

Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în 

municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și 

Cremenciug din raionul Căușeni, indiferent de termenul de exploatare, pot fi 

înmatriculate la subdiviziunile Agenției Servicii Publice, pentru obținerea 

plăcilor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import 

și a plăților suplimentare obligatorii stabilite conform Legii Fondului de 

susținere a populației nr. 827/2000, precum și fără prezentarea obligatorie a 

actelor vamale. 

[Pct.1 modificat prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în 

vigoare 04.01.19] 

2. Mijloacele de transport clasificate la poziția tarifară 8703 și 

remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, motocicletele 

(inclusiv mopedele) și bicicletele cu motor auxiliar, cu sau fără ataș, 

clasificate la poziția tarifară 8711 (în continuare – mijloace de transport), 

introduse după data de 24 aprilie 2018 pe teritoriul unităţilor administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, 

Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul 

Dubăsari), al municipiului Bender sau al localităților Gîsca, Chițcani, 

Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni, de către persoanele 

menționate la pct. 3, avînd plăci cu număr de înmatriculare eliberate în 

unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor 
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Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, 

Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile 

Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni, pot 

fi înmatriculate la subdiviziunile Agenției Servicii Publice, pentru obținerea 

plăcilor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import 

și a plăților suplimentare obligatorii stabilite conform Legii Fondului de 

susținere a populației nr. 827/2000, însă cu prezentarea obligatorie a actelor 

vamale. 

[Pct.2 modificat prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în 

vigoare 04.01.19] 

3. Pot beneficia de facilitățile menționate la pct. 1 și 2: 

1) persoanele fizice care: 

a) dețin acte de identitate valabile, eliberate de autoritățile Republicii 

Moldova (buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletin 

de identitate pentru apatrizi, sau buletin de identitate pentru refugiați, sau 

buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară), și domiciliază 

în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia 

localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, 

Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în 

localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul 

Căușeni; sau 

[Pct.3 subpct.1), lit.a) modificată prin LP321 din 30.11.18, MO1-

5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19] 

b) dețin pașaport al cetățeanului străin valabil, eliberat de autoritățile 

statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, semnatare ale Convenției 

asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care 

Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318/1993, s-au 

născut și domiciliază permanent în unităţile administrativ-teritoriale din 

stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, 

Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul 

Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, 

Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni; sau 

[Pct.3 subpct.1), lit.b) modificată prin LP321 din 30.11.18, MO1-

5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19] 

c) dețin pașaport al cetățeanului străin valabil, eliberat de autoritățile 

statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, semnatare ale Convenției 

asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care 

Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318/1993, și 

domiciliau permanent la data de 24 aprilie 2018 în unităţile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, 

Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul 

Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, 

Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni; 
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[Pct.3 subpct.1), lit.c) modificată prin LP321 din 30.11.18, MO1-

5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19] 

2) persoanele juridice înregistrate la organul înregistrării de stat al 

Republicii Moldova pînă la data de 24 aprilie 2018, care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții:  

a) au sediul în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului 

(cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata 

Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul 

Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug 

din raionul Căușeni; 

[Pct.3 subpct.2), lit.a) modificată prin LP321 din 30.11.18, MO1-

5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19] 

b) desfășoară activitate comercială externă; 

c) nu prestează servicii de transport rutier de mărfuri și de persoane. 

4. În sensul prezentei legi, prin plăci cu număr de înmatriculare 

neutru se înțeleg plăcile cu număr de înmatriculare destinate mijloacelor de 

transport aflate în proprietatea persoanelor menționate la pct. 3, în vederea 

admiterii acestora în traficul rutier internațional. 

5. Persoanele menționate la pct. 3, care dețin în proprietate mijloace 

de transport cu plăci cu număr de înmatriculare eliberate în unităţile 

administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, 

Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din 

raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, 

Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni, pînă la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, au dreptul să înmatriculeze mijloacele de transport la 

subdiviziunile Agenției Servicii Publice, cu sediul în orașele Tiraspol și 

Rîbnița, pentru obținerea plăcilor cu număr de înmatriculare neutru, până la 1 

septembrie 2022. 

[Pct.5 modificat prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în 

vigoare 04.01.19] 

[Pct.5 în redacția LP180 din 11.09.20, MO240/23.09.20 art.527; în 

vigoare 23.09.20] 

6. Înmatricularea mijloacelor de transport menționate la pct. 1 și 2 se 

efectuează în modul stabilit de Guvern, în baza documentelor confirmative ce 

atestă domiciliul persoanei și dreptul de proprietate, însoțite de o declarație pe 

proprie răspundere, scrisă de solicitant, cu privire la veridicitatea 

informațiilor ce se conțin în acestea, în modul stabilit de Agenția Servicii 

Publice și Serviciul Vamal. 

7. Pentru mijloacele de transport declarate prin acțiune și plasate în 

regim vamal de admitere temporară, cu plăci cu număr de înmatriculare 

eliberate în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia 

localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, 

Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în 

localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul 
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Căușeni, obținute pînă la 24 aprilie 2018, regimul vamal de admitere 

temporară se încheie după înmatricularea mijloacelor de transport la 

subdiviziunile Agenției Servicii Publice, cu sediul în orașele Tiraspol și 

Rîbnița, și după obținerea plăcilor cu număr de înmatriculare neutru. 

[Pct.7 modificat prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în 

vigoare 04.01.19] 

8.  Înstrăinarea mijloacelor de transport înmatriculate în temeiul 

prezentei legi către o terță persoană menționată la pct. 3 se realizează cu 

respectarea cerințelor stipulate la pct. 6. 

9. Transmiterea în folosință a mijloacelor de transport cu plăci cu 

număr de înmatriculare neutru se admite doar către persoanele prevăzute la 

pct. 3, în baza contractului de comodat sau de locațiune reglementat de 

legislația Republicii Moldova. 

10. Înstrăinarea mijloacelor de transport înmatriculate în baza 

prezentei legi către alte persoane decît cele prevăzute la pct. 3 sau 

înmatricularea mijloacelor de transport de către persoanele prevăzute la pct. 3 

pentru obținerea plăcilor cu număr de înmatriculare cu inscripțiile respective 

și simbolurile de stat se efectuează sub condiția ca mijlocul de transport să nu 

fie prohibit de a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova și sub condiția 

achitării, de către cumpărător sau persoana care înmatriculează mijlocul de 

transport, a drepturilor de import, în baza legislației în vigoare la momentul 

înstrăinării/înmatriculării, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, și 

a plăților suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului de susținere a 

populației nr. 827/2000. 

Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 

100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Se completează cu articolul 231/1 cu următorul cuprins: 

„Art. 231/1. Conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare 

eliberat în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau 

municipiul Bender ori cu număr de înmatriculare neutru 

Conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare eliberat în 

unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender 

ori cu număr de înmatriculare neutru de către o persoană care are domiciliu în 

altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender 

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale cu 

aplicarea a 5 puncte de penalizare, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 

90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice care desfășoară 

activitate de întreprinzător în Republica Moldova, cu sau fără privarea de 

dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.” 

2. La articolul 423 alineatul (1), după textul „la art.” se introduce 

textul „231/1,”. 

3. La articolul 438 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: 
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„d) are domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga 

Nistrului sau municipiul Bender și conduce un mijloc de transport auto cu 

plăcuță cu număr de înmatriculare neutru sau cu plăcuță cu număr de 

înmatriculare eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stînga 

Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția prevăzută la art. 53 alin. (22) din 

Legea privind siguranța traficului rutier.” 

Art. III. – Articolul 53 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța 

traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

alineatul (2/1) va avea următorul cuprins:  

„(21) Este interzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor 

cu plăcile cu număr de înmatriculare neutru sau cu plăcile cu număr de 

înmatriculare eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stînga 

Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care 

au domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului sau 

municipiul Bender, precum și circulația autovehiculelor cu plăcile cu număr 

de înmatriculare dintr-un stat străin nerecunoscut de Republica Moldova.” 

alineatul (2/2) va avea următorul cuprins:  

„(22) Prin derogare de la alineatul (2/1) se permite circulația pe 

drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare 

neutru sau cu plăcile cu număr de înmatriculare eliberate în unitățile 

administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender în cazul 

conducătorilor de autovehicule care dețin permis de conducere al Republicii 

Moldova, emis în modul stabilit de legislația națională, și domiciliază pe 

teritoriul Republicii Moldova, dacă autovehiculele sînt în proprietatea 

agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului 

și municipiul Bender, înregistrați la organul înregistrării de stat al Republicii 

Moldova, și dacă conducătorii de autovehicule sînt angajați ai acestora.” 

Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2018. 

(2) Guvernul, în termen de o lună de la data publicării prezentei legi 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aproba procedura de 

înmatriculare a mijloacelor de transport ce intră sub incidența prezentei legi. 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI    

Andrian CANDU 

 

Nr. 170. Chişinău, 26 iulie 2018. 

 



123 

 
Republica Moldova 

 

PARLAMENTUL 

HOTĂRÎRE Nr. 117 

din  10.06.2005 

cu privire la iniţiativa Ucrainei în problema reglementării 

 conflictului transnistrean şi la măsurile pentru democratizarea şi 

demilitarizarea zonei transnistrene 

Publicat: 17.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 83-85 art Nr: 385 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 

Articol unic. - Se aprobă Declaraţia cu privire la iniţiativa Ucrainei în 

problema reglementării conflictului transnistrean, Apelul cu privire la 

criteriile de democratizare a zonei transnistrene a Republicii Moldova şi 

Apelul cu privire la principiile şi condiţiile demilitarizării zonei transnistrene, 

expuse în anexele nr.1-3. 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI    

Marian LUPU 

Chişinău, 10 iunie 2005, nr. 117-XVI. 

Anexa nr.1 

DECLARAŢIE 

a Parlamentului Republicii Moldova cu privire la iniţiativa Ucrainei 

în problema reglementării conflictului transnistrean 

 

Calificînd soluţionarea paşnică şi democratică a conflictului 

transnistrean, restabilirea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, 

precum şi realizarea unităţii poporului drept o prioritate incontestabilă a 

dezvoltării interne a ţării, 

Pornind de la înţelegerea importanţei unui larg consens intern şi 

internaţional în problema identificării căilor de reglementare a conflictului 

transnistrean, 

Parlamentul Republicii Moldova salută iniţiativa Preşedintelui Ucrainei 
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Viktor Iuşcenko de a susţine aspiraţiile de reîntregire ale Republicii Moldova 

şi apreciază înalt oferta Ucrainei, considerînd-o drept un pas esenţial pe calea 

consolidării unităţii teritoriale a statului nostru şi eliminării din zona 

transnistreană, cît mai curînd posibil, a unui regim separatist, autoritar şi 

criminal, care constituie o ameninţare evidentă la adresa securităţii regionale. 

Parlamentul Republicii Moldova constată că propunerea avansată de 

Ucraina conţine o abordare nouă şi eficientă a problemei reglementării 

transnistrene - realizarea reglementării prin democratizare. Această abordare 

poate să consolideze eforturile internaţionale ale statelor democratice pentru 

soluţionarea conflictului şi să activizeze societatea civilă din zona 

transnistreană în vederea exercitării de către membrii ei a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului. 

Totodată, Parlamentul Republicii Moldova menţionează că în iniţiativa 

Ucrainei nu şi-au găsit reflectare unele principii ale reglementării, inclusiv 

cele ce ţin de: 

- evacuarea trupelor ruseşti; 

- demilitarizarea, principiile şi condiţiile de democratizare a zonei; 

- instituirea unui control transparent şi legal asupra segmentului 

transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene. 

Parlamentul Republicii Moldova consideră că aceste probleme trebuie 

să-şi găsească rezolvare prin eforturi suplimentare din partea comunităţii 

internaţionale, conjugate cu eforturile energice ale Ucrainei. 

Parlamentul Republicii Moldova constată, de asemenea, că unele aspecte 

ale planului propus pot leza suveranitatea Republicii Moldova şi ridică semne 

de întrebare asupra eficienţei unor elemente ale lui. Între acestea se numără 

ideea participării zonei transnistrene la promovarea politicii externe a 

Republicii Moldova, precum şi aceea de a crea un aşa-zis comitet de 

conciliere. Cu toate acestea, Parlamentul Republicii Moldova îşi exprimă 

speranţa că unele elemente care trezesc îndoieli îşi vor găsi rezolvare în baza 

normelor Constituţiei Republicii Moldova şi ale dreptului internaţional, 

precum şi în cadrul unui dialog constructiv cu noii lideri democraţi din zona 

transnistreană. 

Parlamentul Republicii Moldova consideră că planul reglementării 

conflictului transnistrean propus de Ucraina constituie o dovadă de 

deschidere şi un început pozitiv pentru dezvoltarea unui dialog internaţional 

constructiv asupra acestei probleme la un nivel calitativ nou. 

Parlamentul Republicii Moldova îşi exprimă speranţa că iniţiativa 

Ucrainei va deveni un factor major pentru realizarea reîntregirii statului şi a 

societăţii noastre, precum şi a perspectivelor europene ale ţării. 

Anexa nr.2 

APELUL 

Parlamentului Republicii Moldova cu privire la criteriile de 
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democratizare a zonei transnistrene a Republicii Moldova 

Reafirmîndu-şi ataşamentul faţă de convenţiile internaţionale 

privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 

Avînd în vedere principiile Declaraţiei Parlamentului Republicii 

Moldova cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor 

integrării europene din 24 martie 2005, 

Apreciind restabilirea integrităţii teritoriale a ţării pe cale paşnică şi 

democratică drept cea mai importantă prioritate, care constituie garanţia 

dezvoltării ei stabile şi durabile, 

Considerînd că existenţa unui regim separatist şi autoritar în zona 

transnistreană a Moldovei, care a lipsit populaţia de drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului şi care ignorează deschis standardele şi criteriile 

ONU, OSCE şi ale Consiliului Europei, este intolerabilă într-o Europă 

modernă, 

Ţinînd cont de faptul că acest "conflict îngheţat" constituie un focar de 

instabilitate regională, 

Fiind conştient de faptul că lipsa unui control din partea organelor 

centrale ale puterii de stat ale Republicii Moldova asupra unei părţi a 

teritoriului său şi asupra unui segment al frontierei de stat este incompatibilă 

cu opţiunea europeană a ţării, 

Salutînd iniţiativele Preşedintelui Ucrainei Viktor Iuşcenko orientate spre 

reglementarea definitivă şi durabilă a conflictului transnistrean, 

Subliniind importanţa prevederilor cuprinse în propunerile Ucrainei 

privind necesitatea democratizării zonei transnistrene ca o condiţie 

indispensabilă pentru restabilirea supremaţiei legii în zonă, pentru crearea de 

condiţii care să garanteze drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor, indiferent 

de naţionalitate, convingere şi confesiune, şi, în consecinţă, pentru rezolvarea 

echitabilă şi durabilă a acestui conflict, 

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezentul Apel. 

Desfăşurarea unor alegeri libere şi democratice în zona transnistreană 

este imposibilă în condiţiile nesocotirii normelor Constituţiei Republicii 

Moldova şi standardelor democratice internaţionale, absenţei pluralismului 

politic şi a libertăţii cuvîntului, reprimării oricărei manifestări de atitudini 

diferite de cea impusă cu forţa. 

Parlamentul Republicii Moldova porneşte de la faptul că pentru 

dezrădăcinarea abuzurilor menţionate se impune un proces larg şi complex de 

democratizare a zonei cu un control şi monitorizare din partea comunităţii 

internaţionale, care trebuie să includă între alte măsuri următoarele: 

- lichidarea poliţiei politice (a aşa-zisului Minister al Securităţii Statului), 

care suprimă orice manifestare de libertate şi elimină oponenţii politici ai 

actualului regim separatist, ceea ce face imposibilă pregătirea şi organizarea 

unor alegeri libere şi democratice în corespundere cu standardele OSCE şi ale 
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Consiliului Europei; 

- reformarea aşa-numitei puteri judecătoreşti din zona transnistreană; 

- eliberarea deţinuţilor politici care sînt ţinuţi în mod ilegal în închisorile 

din zona transnistreană, în conformitate cu decizia Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului din 8 iulie 2004; 

- înlăturarea piedicilor pentru libera activitate a partidelor politice din 

Republica Moldova pe teritoriul zonei transnistrene; 

- înlăturarea piedicilor pentru activitatea liberă a mass-media naţionale şi 

locale pe teritoriul zonei transnistrene; 

- înlăturarea piedicilor pentru activitatea liberă a organizaţiilor 

neguvernamentale şi dezvoltarea societăţii civile în zonă ca element 

important al vieţii publice într-un stat democratic; 

- desfăşurarea alegerilor în zona transnistreană a Republicii Moldova sub 

egida exclusivă a unei Comisii Electorale Internaţionale, mandatate de OSCE, 

cu cea mai largă reprezentare în cadrul ei a ţărilor-membre; 

- exercitarea dreptului de participare la procesul electoral în zonă doar în 

baza confirmării cetăţeniei Republicii Moldova; 

- monitorizarea standardelor democratice trebuie efectuată de Comisia 

Electorală Internaţională cu cel puţin cinci luni înainte de data desfăşurării 

alegerilor; 

- monitorizarea internaţională a standardelor democratice în zona 

transnistreană, precum şi organizarea procesului electoral de către Comisia 

Electorală Internaţională nu pot atrage după sine nici un fel de consecinţe 

privind recunoaşterea acestei entităţi în baza dreptului internaţional. 

Parlamentul Republicii Moldova îşi exprimă convingerea că fără 

asigurarea prealabilă a condiţiilor enumerate mai sus este imposibilă 

garantarea drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova din această zonă la 

libera exprimare a voinţei lor ca element-cheie pentru rezolvarea paşnică şi 

democratică a conflictului transnistrean, precum şi face imposibilă crearea 

unor organe reprezentative în zona transnistreană. 

Pornind de la acestea, Parlamentul Republicii Moldova solicită 

Consiliului Europei, OSCE şi Uniunii Europene să se includă activ în 

procesul de democratizare a zonei transnistrene şi speră să găsească susţinere 

din partea acestor instituţii europene în realizarea criteriilor expuse privind 

democratizarea acestei zone ca element fundamental în reglementarea politică 

a conflictului transnistrean. 

Anexa nr.3 

A P E L U L 

Parlamentului Republicii Moldova cu privire la principiile şi 

condiţiile demilitarizării zonei transnistrene 

Reafirmînd ataşamentul Republicii Moldova faţă de respectarea actelor 

internaţionale în domeniul securităţii, controlului asupra armamentului şi 
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dezarmării, 

Pornind de la prevederile Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova 

cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării 

europene din 24 martie 2005 şi, în special, de la principiile privind 

soluţionarea paşnică, democratică şi definitivă a problemei transnistrene, 

Înţelegînd că factorul militar al problemei transnistrene constituie o 

sfidare asupra securităţii naţionale şi regionale, necesitînd o soluţionare 

imediată, 

Parlamentul Republicii Moldova solicită OSCE, UE, CE, SUA, 

Federaţiei Ruse, Ucrainei şi Rom\x01+niei asistenţă pentru înlăturarea 

ameninţărilor reprezentate de factorul militar al conflictului transnistrean pe 

calea demilitarizării zonei prin eforturile conjugate ale comunităţii 

internaţionale. 

Parlamentul, pornind de la prevederile articolului 11 din Constituţia 

Republicii Moldova, reafirmă că teritoriul Republicii Moldova, ca stat neutru, 

nu poate fi folosit pentru dislocarea forţelor armate ale altor state. 

Bazîndu-se pe această prevedere constituţională, precum şi fiind convins 

de interesul deosebit al comunităţii internaţionale pentru soluţionarea cît mai 

grabnică a conflictului transnistrean, Parlamentul Republicii Moldova 

stabileşte următoarele condiţii indispensabile pentru demilitarizarea zonei 

transnistrene: 

1. Federaţia Rusă va încheia, pînă la sfîrşitul anului 2005, retragerea şi 

lichidarea arsenalului militar rus, precum şi retragerea forţelor militare ruse 

de pe teritoriul Republicii Moldova. 

2. Federaţia Rusă şi Republica Moldova vor recunoaşte faptul că unităţile 

militare, dislocate, în temeiul Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992, în zona 

de securitate a Republicii Moldova, şi-au atins scopurile prevăzute, urmînd să 

fie reduse treptat şi retrase în totalitate de pe teritoriul ţării pînă la 31 

decembrie 2006. Concomitent, în termenul menţionat, în urma unui demers al 

Republicii Moldova către OSCE, se va realiza transformarea treptată şi 

deplină a operaţiunii de pacificare existente într-un mecanism internaţional de 

observatori militari şi civili, care va acţiona cu mandatul OSCE, Acordul 

moldo-rus din 21 iulie 1992 pierzîndu-şi actualitatea. Misiunea Internaţională 

de Observatori Militari şi Civili cu mandatul OSCE îşi va desfăşura 

activitatea în Republica Moldova pînă la reglementarea politică deplină a 

conflictului transnistrean. 

3. Republica Moldova îşi asumă obligaţia să propună, în cadrul 

Programului NATO "Parteneriat pentru Pace", şi să realizeze, prin 

intermediul Misiunii Internaţionale de Observatori Militari şi Civili în 

Moldova, dizolvarea formaţiunilor militare din zonă, casarea armamentului şi 

tehnicii militare, precum şi reabilitarea socială şi recalificarea persoanelor 

care fac parte din efectivul aşa-numitelor formaţiuni militare transnistrene. 
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4. La rîndul său, după îndeplinirea de către Federaţia Rusă a obligaţiilor 

asumate, în cadrul Summit-ului OSCE de la Istanbul (1999), privind 

retragerea completă, neîntîrziată şi transparentă a armatei şi a armamentului 

de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv a contingentului şi 

armamentului care cad sub incidenţa Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992, 

Parlamentul Republicii Moldova îşi exprimă disponibilitatea de a ratifica 

Tratatul adaptat cu privire la forţele armate convenţionale în Europa, care 

reprezintă un element fundamental al securităţii europene. 

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezentul apel şi îl comunică 

OSCE, UE, CE, SUA, Rusiei, Ucrainei şi Romăniei, în scopul obţinerii 

sprijinului pentru realizarea eficientă, în varianta propusă, a demilitarizării 

zonei transnistrene a Republicii Moldova, precum şi în vederea conjugării 

eforturilor pentru consolidarea securităţii regionale, a stabilităţii şi a 

dezvoltării democratice durabile în această parte a Europei. 

 
Republica Moldova 

 

PARLAMENTUL 

HOTĂRÎRE Nr. 151 

din 21-06-2013 

 

pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu 

privire la situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului 

transnistrean 

 

Publicat: 25-06-2013 în Monitorul Oficial Nr. 135 art. 430 

 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 

 

Art. 1. – Se aprobă Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu 

privire la situația actuală a procesului de reglementare a diferendului 

transnistrean (se anexează). 

Art. 2. – Drept urmare a audierilor parlamentare din 20 iunie 2013, 

Parlamentul va elabora și va adopta o hotărîre cu privire la acțiunile ce 

urmează a fi întreprinse pentru normalizarea situației în localitățile din stînga 

Nistrului. 

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Președintele Parlamentului                     Igor CORMAN 
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            Nr. 151.Chişinău, 21 iunie 2013. 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          

Igor CORMAN 

Nr. 151.Chişinău, 21 iunie 2013. 

 

DECLARAŢIA 

Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situația actuală 

a procesului de reglementare a diferendului transnistrean 

Exprimînd convingerea că reglementarea problemei transnistrene şi 

soluţionarea tuturor disensiunilor trebuie să aibă loc exclusiv prin metode 

politice şi paşnice, cu respectarea principiilor şi valorilor democratice, 

precum şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale locuitorilor de pe 

ambele maluri ale Nistrului; 

Considerînd că întregului proces de negocieri trebuie să i se imprime 

un caracter permanent, constructiv şi consecvent, inclusiv prin manifestarea 

bunei credinţe a tuturor actorilor implicaţi; 

Luînd în considerare escaladarea artificială a situației din zona de 

securitate, precum și ineficienţa dialogului între participanții la negocieri pe 

marginea unui șir de chestiuni – de la reglementarea politică definitivă a 

problemei transnistrene pînă la depășirea unui întreg spectru de probleme 

practice, 

Parlamentul Republicii Moldova constată următoarele: 

– acţiunile unilaterale, de orice gen și proveniență, inclusiv cele care 

ar veni să legifereze instituirea oricăror frontiere în interiorul teritoriului 

statului suveran Republica Moldova, contribuie la subminarea procesului de 

reglementare, la escaladarea tensiunilor şi sfidarea mecanismelor de 

reglementare existente, la împiedicarea activităţii grupului de observatori 

militari, afectează sistemul existent de pacificare şi procesul de reglementare; 

– eschivarea de la discutarea în cadrul negocierilor politice a 

aspectelor ce ţin de reglementarea cuprinzătoare a conflictului şi evitarea 

abordării problemelor politice şi de securitate deturnează discuţiile pe 

subiecte secundare, care denotă nedorinţa de a identifica o soluţie viabilă în 

măsură să contribuie la elaborarea unui statut juridic special pentru regiunea 

transnistreană. 

Pornind de la prevederile Declaraţiei Consiliului de Miniştri al 

OSCE (Dublin, 7 decembrie 2012) cu privire la negocierile vizînd procesul 

de reglementare a conflictului transnistrean în formatul 5+2, prin care se 

confirmă o dată în plus sprijinul statelor OSCE pentru o reglementare 

cuprinzătoare, echitabilă şi viabilă a conflictului transnistrean cu respectarea 

suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării şi elaborarea statutului juridic 

special al Transnistriei, Parlamentul Republicii Moldova: 

– exprimă ferma convingere că reglementarea conflictului 

transnistrean trebuie să fie înfăptuită exclusiv prin mijloace politice şi 
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paşnice, cu respectarea principiilor şi valorilor democratice, cu asigurarea 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale locuitorilor de pe 

ambele maluri ale Nistrului, şi să conducă în mod implicit la restabilirea 

spaţiului unic economic, vamal, social şi de apărare; 

– reafirmă ataşamentul faţă de necesitatea promovării măsurilor de 

consolidare a încrederii, astfel încît să contribuie la eliminarea oricăror 

suspiciuni şi la soluţionarea problemelor stringente cu care se confruntă 

populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului; 

– cheamă reprezentanţii părților implicate în formatul de negocieri 

5+2 la dialog pe întreg spectrul de probleme legate de asigurarea ordinii 

publice și de securitate, precum și îi îndeamnă să se abţină de la acţiuni care 

ar putea submina încrederea între cele două maluri ale Nistrului şi ar influenţa 

negativ procesul de negocieri; 

– confirmă deschiderea pentru identificarea soluţiilor constructive, 

inclusiv prin dialog multidimensional cu reprezentanții regiunii transnistrene 

în vederea identificării şi realizării în comun a soluţiilor în măsură să 

contribuie la stabilizarea situației curente şi la asigurarea liberei circulaţii a 

persoanelor şi a mărfurilor pe ambele maluri ale Nistrului; 

– adresează un apel către partenerii internaţionali implicaţi în 

procesul de reglementare de a întreprinde eforturi susținute în vederea 

normalizării situaţiei în zona de securitate, de a contribui la consolidarea 

măsurilor de încredere şi la reintegrarea Republicii Moldova; 

– face apel către populația de pe ambele maluri ale Nistrului de a-şi 

păstra calmul și de a nu răspunde la provocări, indiferent de unde ar veni 

acestea; 

– reiterează că autoritățile Republicii Moldova nu vor admite 

escaladarea situației și vor asigura prin metode exclusiv pașnice depășirea 

oricăror disensiuni. 

 
Republica Moldova 

 

PARLAMENTUL 

HOTĂRÎRE Nr. 234 

din 11-10-2013 

 

cu privire la implementarea unor acţiuni de facilitare 

a liberei circulaţii pe teritoriul Republicii Moldova 
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Publicat : 25.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 238-242      

art Nr : 677 Data intrarii in vigoare : 11.10.2013 

 

      Reiterînd Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la 

situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean, 

aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 151 din 21 iunie 2013, 

    subliniind faptul că reglementarea conflictului prin metode exclusiv 

paşnice va contribui la consolidarea stabilităţii în regiune, 

    regretînd existenţa obstacolelor care împiedică libertatea circulaţiei 

persoanelor, mărfurilor şi serviciilor între cele două maluri ale Nistrului, 

    evidenţiind importanţa soluţionării problemelor pe calea dialogului, 

intensificării activităţilor de consolidare a climatului de încredere şi asigurării 

stabilităţii în zona de securitate, inclusiv prin procesul de negocieri politice în 

formatul 5+2, 

    reafirmînd că principalul obiectiv al procesului de reglementare a 

conflictului transnistrean constă în reintegrarea ţării în baza respectării 

suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în hotarele 

recunoscute la nivel internaţional prin identificarea unui statut juridic special 

al Transnistriei în componenţa Republicii Moldova, 

    subliniind importanţa obiectivului de integrare europeană a Republicii 

Moldova, inclusiv prin liberalizarea regimului de vize cu ţările Uniunii 

Europene pentru cetăţenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale 

Nistrului, 

    constatînd că perfecţionarea mecanismelor de evidenţă a fluxurilor 

migraţionale va facilita şederea cetăţenilor străini sosiţi în vizită în Republica 

Moldova şi nu va afecta libertatea circulaţiei locuitorilor regiunii 

transnistrene pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 

    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 

    Art. 1. – Guvernul, în vederea asigurării dreptului la libera circulaţie pe 

întreg teritoriul ţării a persoanelor cu domiciliu în localităţile din stînga 

Nistrului (Transnistria) posesoare ale documentelor de călătorie eliberate de 

autorităţi străine, va examina oportunitatea şi va propune modificarea 

legislaţiei pentru: 

    a) facilitarea procedurii de acordare, cu titlu gratuit, a cetăţeniei Republicii 

Moldova persoanelor care dispun de acest drept; 

    b) asigurarea procedurii de documentare simplificată, gratuită şi benevolă a 

persoanelor domiciliate în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), 

păstrînd integritatea sistemului naţional de documentare; 

    c) excluderea aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea regulilor de şedere 

pe teritoriul Republicii Moldova, prevăzute pentru cetăţenii străini, în raport 

cu posesorii documentelor de călătorie eliberate de autorităţile străine 

domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria). 
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    Art. 2. – Mecanismul provizoriu de gestionare a fluxurilor migraţionale, 

aplicat de către Guvern, va asigura apropierea serviciilor publice de cetăţenii 

străini şi va facilita aflarea pe teritoriul ţării a persoanelor care sosesc în vizită 

în Republica Moldova prin segmentul central al frontierei moldo-ucrainene. 

În acest scop, se va asigura informarea detaliată şi exactă a cetăţenilor străini 

cu privire la amplasarea noilor oficii teritoriale ale Biroului migraţie şi azil, la 

regimul de funcţionare al acestora şi procedurile corespunzătoare de  

înregistrare. 

    Art. 3. – Guvernul va continua dialogul cu statele vecine şi cu Uniunea 

Europeană în vederea ajustării şi perfecţionării mecanismelor de schimb de 

informaţii privind fluxurile migraţionale de cetăţeni străini care traversează 

frontiera de stat a Republicii Moldova. 

    Art. 4. – Guvernul va consolida fondul pentru reintegrarea ţării şi 

dezvoltarea localităţilor din zona de securitate şi va promova măsurile de 

consolidare a încrederii între locuitorii celor două maluri ale Nistrului. 

    Art. 5. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   

    Igor CORMAN 

 

    Nr. 234. Chişinău, 11 octombrie 2013. 

 
Republica Moldova 

 

PARLAMENTUL 

HOTĂRÎRE Nr. 123 

din 10-07-2014 

pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu 

privire la procesele de reintegrare teritorială a ţării în contextul 

parcursului european  

al Republicii Moldova 

 

Publicat: 25-07-2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216 art. 458 

            Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 

 

            Art. 1. – Se aprobă Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu 

privire la procesele de reintegrare teritorială a ţării în contextul parcursului 
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european al Republicii Moldova (se anexează). 

            Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                

Igor CORMAN 

Nr. 123. Chişinău, 10 iulie 2014. 

  

DECLARAŢIA 

Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele 

de reintegrare teritorială a ţării în contextul parcursului 

european al Republicii Moldova 

            Avînd în vedere semnarea la 27 iunie 2014 şi ratificarea la 2 iulie 

2014 a Acordului de Asociere şi crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat 

şi Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 

            Pornind de la faptul că procesele de integrare europeană şi reintegrare 

teritorială reprezintă priorităţi strategice ale Republicii Moldova, 

            Conducîndu-se de obiectivul democratizării continue a societăţii, 

modernizării economiei naţionale, edificării statului de drept şi constatînd că 

procesul de integrare europeană reprezintă forţa motrice a reformelor majore 

legislative, instituţionale şi în domeniul realizării politicilor 

publice, 

            Reiterînd faptul că reglementarea politică a conflictului transnistrean 

prin reintegrarea teritorială a Republicii Moldova reprezintă o prioritate 

naţională şi confirmînd angajamentul autorităţilor moldoveneşti de a promova 

soluţionarea conflictului exclusiv pe calea negocierilor, cu respectarea 

suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, 

            Exprimînd deschidere spre intensificarea legăturilor economice, 

promovarea libertăţii circulaţiei bunurilor, serviciilor şi persoanelor între cele 

două maluri ale Nistrului şi sprijinind necesitatea reconstituirii unui spaţiu 

economic unic, 

            Salutînd rolul crescînd al Uniunii Europene în reglementarea 

conflictului transnistrean materializat în sprijinul politic, susţinerea măsurilor 

de consolidare a încrederii, activitatea misiunii EUBAM, Exprimînd dorinţa 

asigurării unui nivel mai înalt de sinergie între politicile de integrare 

europeană şi cele realizate în domeniul reintegrării teritoriale a ţării, 

Subliniind că crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător 

(ZCLAC) deschide noi oportunităţi de promovare a comerţului extern, 

contribuie la sporirea competitivităţii producţiei autohtone, îmbunătăţeşte 

climatul investiţional, facilitează respectarea unor standarde înalte în sfera 

producţiei, prestării serviciilor, desfăşurării afacerilor, 

            Confirmînd că de la începutul negocierilor cu privire la crearea 

ZCLAC în anul 2012 şi pe tot parcursul acestora autorităţile moldoveneşti au 
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manifestat deschidere deplină oferind informaţii necesare şi asigurînd 

participarea reprezentanţilor regiunii transnistrene la procesul de tratative cu 

Uniunea Europeană, iar ulterior în repetate rînduri au exprimat disponibilitate 

de a interacţiona cu experţii de la Tiraspol pe toate elementele ce vizează 

crearea ZCLAC, 

            Parlamentul Republicii Moldova declară următoarele: 

            1. Încheierea Acordului de Asociere şi crearea ZCLAC între 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană reprezintă o realizare majoră în 

calea modernizării politice şi economice a Republicii Moldova şi afirmării 

ţării noastre în calitate de stat modern, democratic şi prosper. 

            2. Liberalizarea regimului de vize deja asigură libera circulaţie a 

cetăţenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului în Uniunea 

Europeană. Crearea ZCLAC va reprezenta un pas major în asigurarea 

libertăţii circulaţiei bunurilor şi serviciilor între Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană. 

            3. Autorităţile Republicii Moldova vor continua să întreprindă eforturi 

menite să asigure accesul egal al locuitorilor şi comunităţii de afaceri de pe 

ambele maluri ale Nistrului la noile oportunităţi care se deschid odată cu 

ratificarea Acordului de Asociere şi crearea ZCLAC între Republica Moldova 

şi Uniunea Europeană. 

            4. Se reiterează necesitatea continuării dialogului între autorităţile 

statului şi administraţia de la Tiraspol în scopul identificării parametrilor şi 

modalităţilor optime de implementare a prevederilor ce vizează ZCLAC în 

regiunea transnistreană. Soluţiile identificate de comun accord urmează să ia 

în calcul atît interesele economice ale regiunii transnistrene, cît şi 

angajamentele şi standardele legate de crearea ZCLAC. 

            5. Autorităţile statului sînt dispuse să ofere partenerilor de dialog de la 

Tiraspol informaţiile necesare cu privire la eforturile întreprinse la nivel 

executiv şi legislativ în vederea pregătirii către implementare a prevederilor 

acordului ZCLAC. 

            6. În cadrul dialogului urmează să fie convenit accesul la expertiza 

oferită de partenerii europeni şi asistenţa acordată de Uniunea Europeană, cu 

respectarea regulilor şi standardelor de rigoare. 

            7. Autorităţile statului îndeamnă Tiraspolul să demonstreze o abordare 

pragmatică şi nepolitizată faţă de acest proces. Întreprinderile din stînga 

Nistrului trebuie să-şi menţină accesul la pieţele europene. În acest sens, 

decizia Uniunii Europene de a prelungi aplicarea Preferinţelor Comerciale 

Autonome pentru agenţii economici din regiunea transnistreană pînă la finele 

anului 2015 oferă timpul necesar pentru identificarea unor soluţii. 
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Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 662 

din 12-10-1992 

Cu privire la stabilirea perimetrului zonei conflictului armat 

şi perioadei acţiunilor de luptă din zona nistreană a Republicii Moldova 

 

Publicat: 30-10-1992 în Monitorul Parlamentului Nr.10 art. 308 

 

În conformitate cu punctul 2 din hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova din 5 august 1992 nr. 520 "Cu privire la măsurile primordiale de 

protecţie socială a persoanelor, participante la acţiunile militare pentru 

apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, şi acordarea 

ajutorului necesar cetăţenilor şi familiilor, afectate de conflictului militar" 

Guvernului Republicii Moldova hotărăşte: 

1. Se stabileşte data de 2 martie 1992 (ziua eliberării satului 

Cocieri, raionul Dubăsari, de gardişti şi cazaci) - începutul acţiunilor de luptă 

din zona nistreană a Republicii Moldova, iar data de 13 august 1992 (ziua 

dezangajării forţelor implicate în conflict) - sfîrşitul lor. 

2. Zonă a conflictului militar se consideră teritoriul situat pe malul 

drept al rîului Nistru cu lăţimea de 15 km, care mărgineşte la nord cu satele 

Vîşcăuţi şi Susuleni, raionul Orhei, la sud - cu oraşul Căuşeni, satele Talmaz 

şi Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă. În zona nominalizată se includ şi localităţile 

situate pe malul stîng al Nistrului: Cocieri, Corjevo, Coşniţa, Doroţcaia, 

Lunga, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Roghi, raionul Dubăsari, şi oraşul 

Dubăsari. 

 

PRIM-MINISTRU 

 

AL REPUBLICII MOLDOVA                   Andrei SANGHELI 

 

or. Chişinău, 12 octombrie 1992 nr. 662 
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Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 1001 

din 19-09-2001 

cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii 

economici din raioanele de est ale Republicii Moldova 

Publicat: 27-09-2001 în Monitorul Oficial Nr. 116-118 art. 1050 

MODIFICATĂ 

HG226 din 11.04.19, MO139-147/19.04.19 art.258 

 

            În scopul combaterii contrabandei, prevenirii încălcării regulilor 

vamale, controlării şi evidenţierii conforme a tranzacţiilor economice externe, 

precum şi pentru promovarea unei politici vamale corelate cu obligaţiile 

internaţionale ale ţării, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 

            1. Procedura declarării şi vămuirii mărfurilor introduse în/scoase 

de  pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est 

ale Republicii Moldova înregistraţi la Instituția publică „Agenția Servicii 

Publice” se va efectua în funcţie de regimul vamal solicitat, fără 

perceperea drepturilor de import şi a plăţii pentru poluarea mediului, cu 

condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele 

constituţionale. 

            Agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova 

înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat vor efectua procedurile de vămuire 

a mărfurilor, inclusiv a celor accizate, la posturile vamale autorizate de 

Serviciul Vamal. 

            2. Serviciul Vamal: 

            va solicita trimestrial, în baza acordurilor încheiate, organelor vamale 

ale statelor limitrofe informaţii privind exportul/importul mărfurilor şi va 

confrunta datele obţinute cu cele înregistrate în statistica vamală a Republicii 

Moldova. În cazul depistării unor devieri, în urma cărora au fost aduse 

prejudicii statului, agenţilor economici respectivi li se vor aplica 

sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

            va stabili în mod detaliat procedura de perfectare a actelor vamale şi 

de supraveghere a mărfurilor importate/exportate de agenţii economici din 

raioanele de est ale ţării. 

 4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în 

sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Serviciului Vamal. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113839&lang=ro
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5. Prevederile prezentei hotărîri au efect asupra raporturilor juridice 

care au apărut începînd cu 27 septembrie 2001. 

[Pct.5 introdus prin HG226 din 11.04.19, MO139-147/19.04.19 

art.258] 

  

PRIM-MINISTRU 

AL REPUBLICII MOLDOVA                         Vasile TARLEV 

          

Contrasemnată: 

Viceprim-ministru,  

ministrul economiei                                           Andrei CUCU 

Ministrul finanţelor                                            Mihail MANOLI 

Ministrul justiţiei                                                Ion MOREI 

 

Chişinău, 19 septembrie 2001. Nr. 1001. 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 814 

din 02-08-2005 

privind confirmarea garanţiilor principale pentru populaţia 

Transnistriei 

 

Publicat: 05-08-2005 în Monitorul Oficial Nr. 104-106 art. 858 

 

            Întru executarea Legii nr.173-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la 

prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga 

Nistrului (Transnistria), care stabileşte necesitatea acordării de asistenţă 

umanitară, politică, social-economică şi juridică populaţiei Transnistriei în 

vederea depăşirii consecinţelor conflictului, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

            1. Se stabileşte că, în scopul realizării în continuare a politicii 

Guvernului în domeniul reintegrării Republicii Moldova, autorităţile centrale 

de specialitate ale administraţiei publice vor prezenta, pînă la 1 octombrie 

2005, proiecte de legi, proiecte de hotărîri ale Guvernului şi alte propuneri 

privind acordarea de garanţii principale pentru populaţia Transnistriei. 

            Proiectele şi propunerile prezentate trebuie să stabilească următoarele 

garanţii: 



138 

            a) drepturile de proprietate ale persoanelor fizice şi juridice din 

Transnistria la data intrării în vigoare a Legii nr. 173-XVI din 22 iulie 2005 

cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor 

din stînga Nistrului (Transnistria), iar după intrarea în vigoare a Legii privind 

statutul juridic special al Transnistriei – perfectarea actelor ce stabilesc aceste 

drepturi; 

            b) după intrarea în vigoare a Legii privind statutul juridic special al 

Transnistriei- păstrarea nivelului de protecţie socială înregistrat (salariile, 

pensiile, bursele, înlesnirile sociale, indemnizaţiile, sporurile, asistenţa 

medicală şi accesul la alte servicii sociale) pentru toate categoriile de 

populaţie din Transnistria. 

            Totodată, nivelul protecţiei sociale în Transnistria nu poate fi inferior 

celui stabilit de legislaţie pe ansamblul ţării; 

            c) după intrarea în vigoare a Legii privind statutul juridic al 

Transnistriei - menţinerea colaboratorilor aşa-ziselor departamente de forţă 

ale Transnistriei ("miliţia", "vama" şi "serviciul de grăniceri", în afară de 

conducătorii şi colaboratorii aparatului central al aşa-zisului Minister al 

Securităţii de Stat), angajaţilor procuraturii, judecătoriilor, avocaturii, 

notariatului şi altor funcţionari din Transnistria în funcţiile deţinute de ei, 

precum şi accesul la funcţii similare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

            Totodată, acestor categorii de angajaţi li se păstrează vechimea în 

muncă în funcţiile respective. 

            2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Justiţiei (dna V.Iftodi). 

 

            PRIM-MINISTRU                                 Vasile TARLEV 

            Contrasemnează: 

            Ministrul economiei şi comerţului         Valeriu Lazăr 

            Ministrul reintegrării                              Vasile Şova 

            Ministrul justiţiei                                     Victoria Iftodi 

 

            Chişinău, 2 august 2005. Nr. 814. 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 815 

din 02-08-2005 
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cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie 

obiectul activităţii de comerţ exterior 

a agenţilor economici din Transnistria, precum şi furnizarea de către 

aceştia a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 

 

Publicat: 05-08-2005 în Monitorul Oficial Nr. 104-106 art. 859 

            Versiune în vigoare din 20.04.18 în baza modificărilor prin 

            HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369 

            HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398 

 

            Modificările ce se efectuează prin HG327 din 17.04.18, MO126-

132/20.04.18 art.369 au fost deja aplicate prin HG356 din 18.06.18, MO126-

132/20.04.18 art.398 

 

  Întru executarea Legii nr.173-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la 

prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga 

Nistrului (Transnistria), care stabileşte necesitatea acordării de asistenţă 

umanitară, politică, social-economică şi juridică populaţiei Transnistriei în 

vederea depăşirii consecinţelor conflictului, precum şi în legătură cu 

apropiata instituire a controlului internaţional şi a monitorizării segmentului 

transnistrean de frontieră dintre Republica Moldova şi Ucraina şi cu 

adoptarea de către Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a Hotărîrii nr.400 din 26 

mai 2005 şi a dispoziţiilor nr.164-p şi nr.165-p din 26 mai 2005, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

  1. Începînd cu data de 25 ianuarie 2006, Agenţia Servicii Publice va 

ţine evidenţa agenţilor economici din Transnistria care efectuează operaţiuni 

de export-import, prestează servicii de transport auto şi furnizează reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, atribuindu-le codul IDNO şi 

înscriind provizoriu datele în Registrul de Stat al Întreprinderilor şi în 

Registrul de Stat al Organizaţiilor (în continuare - Registru de Stat). 

  2. Pentru înscrierea în Registrul de Stat, agenţii economici menţionaţi 

vor prezenta subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice copiile 

de pe actele de constituire şi certificatele de înregistrare. 

  3. Întru confirmarea luării în evidenţă a agenţilor economici din 

Transnistria, Agenţia Servicii Publice va elibera acestora un extras din 

Registrul de Stat privind înregistrarea provizorie, care va permite furnizarea 

reţelelor şi/sau a serviciilor de comunicaţii electronice în baza autorizării 

generale şi obţinerea unor licenţe pentru genurile de activitate care se 

licenţiază şi perfectarea documentelor necesare efectuării operaţiilor de 

export-import şi servicii de transport auto în organele vamale şi fiscale şi în 

instituţiile financiare din Republica Moldova. 

  4. În vederea obţinerii licenţei pentru activitatea de trafic de mărfuri 
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şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior, agenţii 

economici din Transnistria trebuie să depună la autoritatea de licenţă o cerere 

de modelul stabilit, anexînd la ea extrasul din Registrul de Stat, eliberat de 

Agenţia Servicii Publice. Licenţa se eliberează pe un termen de pînă la 6 luni 

cu posibilitatea primirii unei noi licenţe la expirarea termenului de valabilitate 

a celei precedente, fără achitarea taxei pentru licenţă. 

  5. Declararea mărfurilor, introduse pe sau scoase de pe teritoriul 

vamal al Republicii Moldova de către agenţii economici din Transnistria, se 

face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 

„Cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele 

de Est ale Republicii Moldova” (cu modificările şi completările ulterioare). 

  6. Serviciul Vamal al Republicii Moldova: 

  a) va efectua operaţiunile vamale privind mărfurile de import-export 

introduse în Transnistria şi scoase din Transnistria, înfăptuind în mod 

obligatoriu controlul vamal; 

  b) va stabili punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene pentru 

mărfurile cărora li se aplică acciza și pentru alte categorii de mărfuri 

clasificate, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor al Republicii 

Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi acordurile bilaterale 

încheiate în acest sens cu Ucraina. 

  Substituit prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398 

  9. Organele împuternicite cu eliberarea certificatelor de origine la 

export vor elibera certificatele de origine de forma”C” , "A” , "CT -1” şi 

"EUR.1” pentru agenţii economici din Transnistria cu înregistrare 

permanentă sau temporară la Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova, 

cu respectarea prevederilor acordurilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului, 

angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova şi a legislaţiei 

naţionale în vigoare. 

  10. Agenţia Servicii Publice va primi de la agenţii economici din 

Transnistria, care au depus cereri de înregistrare permanentă conform 

legislaţiei în vigoare, actele de proprietate eliberate în Transnistria pînă la 

intrarea în vigoare a Legii nr.173-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la 

prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga 

Nistrului (Transnistria). Actele în cauză urmează să fie reperfectate la 

organele cadastrale ale Republicii Moldova în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a Legii cu privire la statutul juridic special al Transnistriei. 

            Substituit prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369 

 11. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Serviciului Vamal. 

            Substituit prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398 

 

PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV 
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Contrasemnează: 

Ministrul economiei şi comerţului                    Valeriu Lazăr                                

Ministrul dezvoltăriii nformaţionale                 Vladimir Molojen                                                                  

Ministrul reintegrării                                         Vasile Şova 

Ministrul justiţiei                                               Victoria Iftodi 

 

Chişinău, 2 august 2005. Nr. 815. 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 515 

din 22-06-2010 

cu privire la delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de 

Control 

 

Publicat: 26-06-2010 în Monitorul Oficial Nr. 107 art. 595 

            Versiune în vigoare din 16.11.18 în baza modificărilor prin HG1058 

din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1144 

 

             În scopul asigurării realizării în continuare a prevederilor 

corespunzătoare ale Acordului cu privire la principiile reglementării paşnice a 

conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, semnat la 

21 iulie 1992, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

             1. Se aprobă componenţa nominală a delegaţiei Republicii Moldova 

în Comisia Unificată de Control, conform anexei nr. 1. 

             2. Se stabileşte, că în caz de eliberare a unor membri sau experţi cu 

statut permanent din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul delegaţiei vor 

fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, iar în caz de 

modificare a funcţiei publice deţinute, aceştia vor continua să-şi exercite 

activitatea în cadrul delegaţiei dacă conducătorul autorităţii pe care o 

reprezintă nu dispune altfel, fără a se emite o nouă hotărîre de Guvern. 

             3. La propunerea conducătorului delegaţiei, în activitatea delegaţiei 

Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control pot fi antrenaţi experţi 

în domeniile respective. 

             4. Se pune în sarcina Ministerului Apărării asigurarea cu mijloace de 

transport a delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control în 
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vederea exercitării atribuţiilor lor de serviciu. 

             5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2. 

            

             PRIM-MINISTRU                               Vladimir FILAT 

              

             Contrasemnează: 

             Viceprim-ministru                                Victor OSIPOV 

            

             Nr. 515. Chişinău, 22 iunie 2010. 
 

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.515 din 22 iunie 2010  

 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control 
 

SOLONENCO Ion – consultant principal în cadrul Biroului politici de 

reintegrare, Cancelaria de Stat, conducător al delegaţiei 

BĂLAN Gheorghe – secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, 

membru al delegaţiei 

GOLOVACI 

Sergiu 

– secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, 

membru al delegaţiei 

GUŢU Serghei – consultant principal în Ministerul Apărării, membru al 

delegaţiei 

MACARI Mihail – şef Direcţie, Serviciul de Informaţie şi Securitate, 

membru al delegaţiei 

FONDOS Aurel – secretar de stat al Ministerului Apărării, membru al 

delegației 

LESNIC Cristina – viceprim-ministru pentru reintegrare, expert cu statut 

permanent 

GVIDIANI Alin – şef-adjunct al Biroului politici de reintegrare, 

Cancelaria de Stat, expert cu statut permanent 

LUPAN Angela – consultant principal în Biroul politici de reintegrare, 

Cancelaria de Stat, expert cu statut permanent 
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GROZA Corneliu –  șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

al Ministerului Afacerilor Interne, expert cu statut 

permanent 

BRICEAG Iurie – reprezentant al Ministerului Apărării, expert cu statut 

permanent 

DOAGĂ Viorel – şef-adjunct al Departamentului venituri şi control 

vamal al Serviciului Vamal, Ministerul Finanţelor, 

expert cu statut permanent 

 

            Substituit prin HG1058 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1144 

 

Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 515 din 22 iunie 2010 

 

LISTA 

hotărîrilor de Guvern care se abrogă 

 

             1. Hotărîrea Guvernului nr.113 din 2 februarie 1999 “Cu privire la 

desemnarea membrilor Comisiei Unificate de Control din partea Republicii 

Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, 

art.132). 

             2. Hotărîrea Guvernului nr.673 din 11 iulie 2000 “Pentru modificarea 

Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.113 din 2 februarie 1999” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.84-87, art.758). 

             3. Hotărîrea Guvernului nr.648 din 16 iulie 2001 “Cu privire la 

modificarea componenţei Comisiei Unificate de Control din partea Republicii 

Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, 

art.698). 

             4. Hotărîrea Guvernului nr.1134 din 30 august 2002 “Cu privire la 

modificarea componenţei Comisiei Unificate de Control din partea Republicii 

Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, 

art.1258). 

             5. Hotărîrea Guvernului nr.1468 din 13 noiembrie 2002 “Cu privire la 

modificarea componenţei Comisiei Unificate de Control din partea Republicii 

Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, 

art.1604). 
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Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 132 

din 04-03-2011 

cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale 

pentru reintegrarea ţării 

 

Publicat: 15-03-2011 în Monitorul Oficial Nr. 39 art. 162 

MODIFICAT 

HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 art.714; în vigoare 25.10.19 

  

În temeiul art.4 lit.e) din Legea cu privire la Guvern nr.136 din 7 iulie 

2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru realizarea politicii 

Guvernului de reintegrare a ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

1. Se instituie Comisia guvernamentală pentru reintegrarea ţării (în 

continuare – Comisia) şi se aprobă componenţa ei conform anexei. 

[Pct.1 modificat prin HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

2. Comisia are următoarele atribuţii: 

a) asigură şi coordonează promovarea de către toate autorităţile 

publice a unei politici unice în domeniul reintegrării ţării; 

b) examinează propunerile elaborate de autorităţile publice în vederea 

creării condiţiilor de reintegrare a regiunii transnistrene în spaţiul economic, 

informaţional, politic, social şi cultural al Republicii Moldova şi recomandă 

întreprinderea acţiunilor ce se impun; 

c) examinează informaţiile prezentate de autorităţile publice cu privire 

la evoluţia situaţiei social-politice şi economice în localităţile din regiunea 

transnistreană a Republicii Moldova, inclusiv din Zona de securitate, conform 

agendei de lucru prestabilite, şi propune luarea măsurilor necesare; 

d) asigură, în comun cu Biroul politici de reintegrare din cadrul 

Cancelariei de Stat, promovarea măsurilor de întărire a încrederii şi 

securităţii, în vederea identificării unor soluţii viabile la cele mai stringente 

probleme cu care se confruntă locuitorii din stînga Nistrului, precum şi 

asigură implementarea acestora; 

e) prezintă, după caz, Preşedintelui Republicii Moldova şi 

Parlamentului propuneri în vederea luării deciziilor ce se impun în procesul 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118396&lang=ro
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de realizare a obiectivului de reintegrare a ţării. 

3. Convocarea Comisiei se va efectua la solicitarea preşedintelui sau 

vicepreşedintelui acesteia, de regulă, cel puţin o dată în semestru. 

4. La ședințele Comisiei pot fi invitați conducători ai altor autorități 

administrative centrale subordonate Guvernului și ai structurilor 

organizaționale din sfera de competență a ministerelor, precum și experți din 

cadrul autorităților administrației publice și societății civile. 

[Pct.4 în redacția HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

41. Secretariatul Comisiei se asigură de către Biroul politici de 

reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat. 

[Pct.5 abrogat prin HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 31 martie 2003 “Cu 

privire la instituirea Comisiei interdepartamentale pentru reintegrarea 

Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-

66, art.404). 

  

PRIM-MINISTRU                                   Vladimir FILAT 

  

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru                                    Eugen CARPOV 

  

Nr. 132. Chişinău, 4 martie 2011. 

 

Anexă la Hotărîrea Guvernului nr.132/2011 

  

COMPONENŢA 

Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării 

Prim-ministru, preşedintele Comisiei 

Viceprim-ministru pentru reintegrare, vicepreşedintele Comisiei 

Viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne 

Ministru al afacerilor externe şi integrării europene 

Ministru al economiei și infrastructurii 

Ministru al finanţelor 

Ministru al justiţiei 

Ministru al apărării 

Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului 

Ministru al educaţiei, culturii și cercetării 

Ministru al sănătăţii, muncii și protecţiei sociale 

Guvernator (Başkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 

Director al Serviciului de Informaţii şi Securitate 
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Director al Centrului Naţional Anticorupţie 

Director al Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” 

Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei 

Șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat 

Copreşedinte al Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova 

 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 744 

din 03-10-2011 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control 

 

Publicat: 07-10-2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169 art. 818 

            Versiune în vigoare din 14.12.18 în baza modificărilor prin HG1231 

din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310 

 

             Pentru executarea prevederilor Acordului cu privire la principiile de 

reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a 

Republicii Moldova, semnat de Republica Moldova şi Federaţia Rusă la 21 

iulie 1992, în scopul asigurării unui regim sporit de securitate, precum şi al 

identificării modului de desfăşurare a activităţii delegaţiei Republicii 

Moldova în Comisia Unificată de Control, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

             1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea delegaţiei 

Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (se anexează). 

             2. Se statuează că membrii delegaţiei Republicii Moldova în Comisia 

Unificată de Control şi experţii cu statut permanent beneficiază de înlesnirile 

prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia socială a observatorilor 

militari şi a contingentului pentru regimul de încetare a focului şi securitate în 

zona de conflict. 

             3. Ministerul Apărării, în temeiul propunerilor înaintate de 

conducătorul delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, 

va asigura acoperirea cheltuielilor aferente activităţii delegaţiei Republicii 

Moldova în cadrul Comisiei Unificate de Control din contul mijloacelor 

aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv. 

             4. Conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale vor prezenta, în 
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mod obligatoriu, informaţiile solicitate prin demersuri de către conducătorul 

delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control referitor la 

situaţia în zona de securitate, care se află sub controlul forţelor mixte de 

menţinere a păcii. 

             5. Conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale din zona de 

securitate vor aduce actele normative interne în conformitate cu prezenta 

Hotărîre. Toate acţiunile ce pot influenţa situaţia în zona de securitate se 

coordonează preventiv cu Comisia Unificată de Control. 

             Punctul 6 abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 

art.1310 

             7. Se abrogă: 

             Hotărîrea Guvernului nr. 554 din 26 august 1992 „Cu privire la 

salariile suplimentare ale militarilor rezerviştilor încorporaţi în contingentul 

militar de asigurare a regimului de încetare a focului şi a securităţii în zona de 

conflict”; 

             Hotărîrea Guvernului nr. 855 din 28 decembrie 1992 „Cu privire la 

introducerea unei completări în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 

26 august 1992 nr. 554.”. 

            

             PRIM-MINISTRU                          Vladimir FILAT 

            

             Contrasemnează: 

             Viceprim-ministru                           Eugen CARPOV 

             Ministrul muncii, protecţiei 

             sociale şi familiei                             Valentina BULIGA                                               

             Ministrul apărării                             Vitalie MARINUŢA 

             Ministrul afacerilor interne              Alexei ROIBU 

                                                           

             Nr. 744. Chişinău, 3 octombrie 2011. 

 

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.744 din 3 octombrie 2011 

 

REGULAMENT 

cu privire la activitatea delegaţiei Republicii 

Moldova în Comisia Unificată de Control 

 I. Dispoziţii generale 

             1. Regulamentul cu privire la activitatea delegaţiei Republicii 

Moldova în Comisia Unificată de Control (în continuare – Regulament) 

stabileşte principiile de formare, sarcinile de bază şi funcţiile delegaţiei 

Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (în continuare – CUC). 

             2. Delegaţia Republicii Moldova reprezintă interesele Republicii 

Moldova în Comisia Unificată de Control şi participă nemijlocit la realizarea 
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Acordului cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului 

armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, semnat de Republica 

Moldova şi Federaţia Rusă la 21 iulie 1992. 

             3. Componenţa delegaţiei Republicii Moldova în CUC se aprobă prin 

hotărîre de Guvern. 

             4. În activitatea sa, delegaţia Republicii Moldova în CUC se 

călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de legislaţia Republicii 

Moldova în vigoare, de Acordul cu privire la principiile de reglementare 

paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

din 21 iulie 1992, de alte documente semnate de către părţi în procesul de 

negocieri ce vizează activitatea CUC, de Hotărîrea Guvernului nr.372 din 18 

iunie 1993 „Cu privire la principiile de activitate şi protecţie socială a 

observatorilor militari şi contingentului pentru regimul de încetare a focului şi 

securitate în zona de conflict”, cu modificările ulterioare, de Hotărîrea 

Guvernului nr. 515 din 20 iunie 2010 „Cu privire la Comisia Unificată de 

Control din partea Republicii Moldova”, de alte hotărîri de Guvern privind 

problema vizată, precum şi de prezentul Regulament. 

II. Structura şi componenţa delegaţiei Republicii Moldova în CUC 

             5. Delegaţia Republicii Moldova în CUC este un organ fără 

personalitate juridică ce activează permanent, în scopul asigurării controlului 

asupra respectării regimului de încetare a focului, realizării înţelegerilor 

privind retragerea forţelor armate şi a altor formaţiuni, a tehnicii militare şi 

armamentului, monitorizării continue a situaţiei în zona de securitate, precum 

şi al contribuirii la reglementarea paşnică a conflictului şi prin mijloace 

politice. 

             6. În componenţa delegaţiei Republicii Moldova în CUC sînt incluşi: 

copreşedintele CUC, membrii CUC (inclusiv secretarul delegaţiei Republicii 

Moldova în CUC), experţi cu statut permanent şi alţi experţi din diferite 

domenii atraşi în activitatea CUC. 

             61. Pentru confirmarea statutului în cadrul delegației Republicii 

Moldova în CUC, membrilor și experților cu statut permanent li se eliberează 

legitimații.  

             La încetarea mandatului în cadrul delegației, legitimația se transmite 

conducătorului delegației. 

             7. În scopul elucidării activităţii CUC şi difuzării (propagării) 

informaţiilor şi materialelor despre situaţia în zona de securitate, pot fi atraşi 

reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă, cărora li se va perfecta 

acreditarea respectivă. 

             8. Pentru a asigura îndeplinirea prevederilor Acordului din 21 iulie 

1992, delegaţiei Republicii Moldova în CUC i se atribuie în subordine 

operativă contingentul militar al forţelor pacificatoare ale Republicii Moldova 

(din componenţa Ministerului Apărării al Republicii Moldova), compus din 
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comandament, statul major, observatori militari şi trei unităţi militare separate 

ale forţelor de menţinere a păcii. 

             9. Delegaţia Republicii Moldova în CUC este alcătuită, de regulă, din 

6 reprezentanţi desemnaţi de Guvernul Republicii Moldova, care, în baza 

prezentului Regulament, au statut de membri ai CUC, precum și din experți 

cu statut permanent, după cum urmează: 

             a) reprezentantul special al Guvernului împuternicit să coordoneze 

aspectele de pacificare în procesul de reglementare a conflictului; 

             b) reprezentanții organului central de specialitate al administrației 

publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul apărării; 

             c) reprezentanții organului central de specialitate al administrației 

publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul ordinii şi 

securității publice, al combaterii criminalităţii, al managementului integrat al 

frontierei de stat, al gestionării fluxului migraţional, al situațiilor de urgență, 

al rezervelor materiale de stat şi de mobilizare; 

             d) reprezentanții organului de stat specializat în domeniul asigurării 

securității de stat; 

             e) reprezentanţi ai altor autorităţii ale administraţiei publice centrale 

sau locale cu atribuții aferente domeniului de competență al delegației 

Republicii Moldova în CUC. 

             10. În componenţa delegaţiei Republicii Moldova în CUC sînt 

desemnate persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi ale celor locale, la propunerea 

conducătorilor acestor autorităţi, în coordonare cu viceprim-ministrul 

responsabil de realizarea politicilor în domeniul de reintegrare a țării. 

             11. Reprezentantul special al Guvernului împuternicit să coordoneze 

aspectele de pacificare în procesul de reglementare a conflictului este 

desemnat în calitate de conducător al delegaţiei Republicii Moldova în CUC 

şi, concomitent, copreşedinte al CUC din partea Republicii Moldova. 

             12. Conducătorul delegaţiei Republicii Moldova în CUC este 

responsabil de organizarea activităţii delegaţiei şi de dirijarea contingentului 

forţelor pacificatoare ale Republicii Moldova prin intermediul comandantului 

militar superior al contingentului de pacificatori din partea Republicii 

Moldova. În activitatea sa conducătorul delegaţiei Republicii Moldova în 

CUC este subordonat Guvernului, în special viceprim-ministrului responsabil 

de realizarea politicilor în domeniul de reintegrare a țării. În lipsa 

conducătorului delegaţiei Republicii Moldova în CUC, şedinţele CUC sînt 

prezidate de către unul din membrii delegaţiei desemnat de copreşedinte. 

             13. Conducătorul delegaţiei Republicii Moldova în CUC are dreptul:  

             1) să solicite de la persoane cu funcţii de răspundere şi de la 

autorităţile publice informaţii în scris sau verbale privind circumstanţele unor 

situaţii ce urmează a fi clarificate în zona de securitate sau examinate în 
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cadrul CUC; 

             2) să înainteze demersuri către organele administraţiei publice privind 

soluţionarea problemelor legate de activitatea forţelor pacificatoare în zona de 

securitate; 

             3) să întreprindă acţiuni orientate spre realizarea măsurilor de 

retragere a unităţilor militare şi a altor formaţiuni implicate în conflict, 

asigurarea statutului special al zonei de securitate, precum şi eficientizarea 

colaborării organelor de drept în zona de securitate; 

             4) să asigure coordonarea activităţii grupelor de observatori militari 

ai contingentului militar al forţelor pacificatoare ale Republicii Moldova; 

             5) să efectueze conducerea operativă, prin intermediul 

comandamentului militar, a contingentului militar al forţelor pacificatoare, a 

grupelor de observatori militari, precum şi a organelor de drept în zona de 

securitate – prin intermediul conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi a 

Procuraturii Generale; 

             6) să ia decizii corespunzătoare funcţiilor şi sarcinilor ce ţin de 

competenţa CUC. 

             14. Membrii delegaţiei Republicii Moldova în CUC reprezintă veriga 

de legătură între reprezentantul special al Guvernului împuternicit să 

coordoneze aspectele de pacificare în procesul de reglementare a conflictului 

şi conducătorul autorităţii publice centrale, al cărei reprezentant este 

desemnat în CUC. 

             141. Membrii și experții cu statut permanent își desfășoară activitatea 

în cadrul delegației prin participare la ședințe de lucru, la elaborarea 

documentelor și realizarea acțiunilor prevăzute de prezentul Regulament. Pe 

durata participării la activitățile delegației Republicii Moldova în CUC 

acestora li se mențin drepturile salariale și garanțiile juridice potrivit 

statutului de la locul permanent de muncă. 

             15. În caz de necesitate, pentru soluţionarea unor probleme specifice, 

în activitatea delegaţiei Republicii Moldova în CUC pot fi antrenaţi şi alţi 

experţi pe o perioadă determinată, ale căror candidaturi se coordonează cu 

conducătorul delegaţiei în baza ordinelor şi dispoziţiilor autorităţilor 

administraţiei publice sau instituţiilor pe care le reprezintă. 

             16. În activitatea desfăşurată în cadrul CUC, membrii delegaţiei 

Republicii Moldova în CUC, experţii implicaţi, precum şi personalul tehnic, 

se subordonează şi îşi coordonează acţiunile cu conducătorul delegaţiei 

Republicii Moldova în CUC, prezentînd, în mod obligatoriu, conducătorilor 

autorităţilor administraţiei publice pe care le reprezintă dări de seamă privind 

activitatea desfăşurată. 

             17. Lucrările de secretariat, evidența legitimațiilor, precum şi 

asigurarea documentării activităţilor în cadrul CUC se efectuează de către 

secretarul delegaţiei, membru al CUC. 
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III. Principiile de activitate şi sarcinile delegaţiei Republicii 

Moldova în CUC 

             18. Sarcina de bază a delegaţiei Republicii Moldova în CUC este 

organizarea monitorizării situaţiei în zona de securitate şi adoptarea 

deciziilor, în bază de consens al părţilor, cu caracter preventiv, orientate spre 

menţinerea păcii şi a ordinii de drept în procesul de pacificare. 

             19. Delegaţia Republicii Moldova în CUC reprezintă interesele 

Republicii Moldova şi acordă asistenţă multilaterală procesului de 

reglementare paşnică şi pe cale politică a conflictului în regiunea 

transnistreană a Republicii Moldova. 

             20. Delegaţia Republicii Moldova în CUC, în conlucrare cu 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, contribuie la soluţionarea 

problemelor ce ţin de asigurarea securităţii cetăţenilor, a păcii şi a ordinii de 

drept în zona de securitate. 

             21. Delegaţia Republicii Moldova în CUC, în corespundere cu 

atribuţiile ce îi revin, coordonează activitatea contingentului forţelor de 

menţinere a păcii din partea Republicii Moldova şi observatorilor militari, 

dirijează activitatea organelor de drept în funcţie de specificul zonei de 

securitate. 

             22. Membrii și experții cu statut permanent din cadrul delegaţiei 

Republicii Moldova în CUC trebuie să manifeste o atitudine obiectivă şi 

imparţială la reflectarea situaţiei create în zona de securitate şi pe teritoriile 

adiacente, să evalueze derularea evenimentelor şi situaţia în baza faptelor şi 

evenimentelor expuse în rapoartele Comandamentului Militar Unificat, 

informaţiilor şi datelor exacte, verificate şi prezentate de organele 

competente. 

             23. Conducîndu-se de deciziile adoptate în cadrul CUC, delegaţia 

Republicii Moldova participă la realizarea măsurilor orientate spre asigurarea 

păcii şi a ordinii de drept în zona de securitate, precum şi la clarificarea 

cauzelor şi circumstanţelor ce conduc la neîndeplinirea sau blocarea realizării 

acordurilor (înţelegerilor) adoptate anterior, la încălcarea prevederilor 

deciziilor luate în cadrul CUC, relevă şi înlătură cauzele şi condiţiile ce 

conduc la destabilizarea situaţiei în zona de securitate, întreprinde măsuri de 

cercetare, sub toate aspectele, a incidentelor în zona de responsabilitate, 

înaintează propuneri privind ameliorarea situaţiei, în caz de agravare a 

acesteia. 

             24. În scopul realizării sarcinilor ce îi revin, membrii și experții cu 

statut permanent din cadrul delegaţiei Republicii Moldova în CUC 

colaborează permanent cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cele 

locale şi au dreptul de acces fără impedimente la întreprinderi, instituţii şi 

organizaţii, indiferent de forma lor de proprietate sau de organizare juridică, 

inclusiv la unităţile militare, amplasate în zona de securitate. 
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             25. Deciziile adoptate în baza consensului în CUC, orientate spre 

menţinerea păcii în zona de securitate, au caracter obligatoriu în zona de 

securitate şi pe teritoriile adiacente pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, 

autorităţile administraţiei publice centrale şi cele locale, organizaţiile obşteşti 

şi cele nonguvernamentale, alte instituţii. 

             26. În vederea consolidării conlucrării organelor administraţiei 

publice pentru menţinerea păcii şi a ordinii de drept în zona de securitate, 

eficientizării conducerii forţelor de pacificare şi activităţii organelor de 

menţinere a ordinii de drept, delegaţia Republicii Moldova în CUC este în 

drept să facă recomandări conducătorilor autorităţilor administraţiei publice 

privind aspectul activităţii în zona de securitate. 

             27. În scopul asigurării transparenţei activităţii sale, delegaţia 

Republicii Moldova în CUC prezintă cu regularitate informaţii şi comunicate 

în mijloacele de informare în masă. 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 131 

din 21-02-2014 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

selectare şi evidenţă a proiectelor în cadrul Programului 

activităţilor de reintegrare a ţării 

 

Publicat: 25-02-2014 în Monitorul Oficial Nr. 47-48 art. 146 

MODIFICAT 

HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 art.714; în vigoare 

25.10.19 

 

În temeiul art. 4 lit.e) din Legea cu privire la Guvern nr.136 din 7 iulie 

2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), 

precum şi în vederea utilizării optime a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru 

activităţile de reintegrare a ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă:  

Regulamentul cu privire la modul de selectare şi evidenţă a proiectelor 

în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării, conform anexei nr.1; 

Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3; 

Formularul de aplicare privind finanţarea proiectului din alocaţiile 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118396&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118396&lang=ro
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pentru activităţile de reintegrare a ţării, conform anexei nr.4. 

[Pct.1 modificat prin HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

2. Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare), în comun cu 

Ministerul Finanţelor, va asigura implementarea Regulamentului cu privire la 

modul de selectare şi evidenţă a proiectelor în cadrul Programului activităţilor 

de reintegrare a ţării în limitele mijloacelor financiare stabilite anual în legea 

bugetului de stat pentru activităţile de reintegrare a ţării.  

3. Pentru examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor în cadrul 

Programului activităților de reintegrare a țării, se instituie o Comisie de 

selectare. Componența nominală a Comisiei pentru fiecare Program se aprobă 

prin dispoziție a Guvernului. 

[Pct.3 în redacția HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

[Pct.4 aborgat prin HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

  

PRIM-MINISTRU                                       Iurie LEANCĂ 

  

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru                                        Eugen CARPOV 

Ministrul finanţelor                                      Anatol ARAPU 

  

Nr. 131. Chişinău, 21 februarie 2014. 

  

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.131/2014 

 

REGULAMENT 

cu privire la modul de selectare şi evidenţă a proiectelor 

în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării 

I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul cu privire la modul de selectare şi evidenţă a 

proiectelor în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării (în 

continuare – Regulament) stabileşte mecanismul de evaluare, finanţare, 

evidenţă şi monitorizare a implementării programelor, proiectelor şi acţiunilor 

care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între 

populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului 

guvernamental de reintegrare a ţării. 

2. Sînt eligibile pentru concurs proiectele elaborate de către autorităţile 

publice locale şi centrale, care vor fi implementate în Zona de securitate şi în 

localităţile din stînga Nistrului. 

3. Obiect al prezentului Regulament sînt programele, proiectele şi 
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acţiunile de dezvoltare comunitară şi regională, reabilitare şi renovare a 

infrastructurii locale, măsurile de protecţie a persoanelor socialmente 

vulnerabile, precum şi alte activităţi care urmăresc soluţionarea problemelor 

stringente de dezvoltare şi contribuie la asigurarea serviciilor publice 

esenţiale. 

4. Autorităţile publice locale şi centrale, în calitate de beneficiari ai 

mijloacelor alocate, vor perfecta, în modul stabilit de prezentul Regulament şi 

prevederile legislaţiei în vigoare, documentaţia necesară pentru finanţarea 

proiectelor respective. 

5. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni: 

1) acţiune – activitate care urmăreşte soluţionarea unei probleme 

determinate; 

2) cheltuieli administrative – cheltuieli legate de organizarea şi 

administrarea unei anumite activităţi în cadrul proiectului; 

3) cheltuieli directe – cheltuieli efectuate nemijlocit pentru realizarea 

unei activităţi determinate din cadrul proiectului; 

4) costuri – totalitatea cheltuielilor necesare pentru implementarea 

propunerii de proiect; 

5) program – ansamblu de activităţi stabilite de către autorităţile 

publice în vederea susţinerii şi implementării priorităţilor politicii de 

reintegrare a ţării; 

6) proiect – ansamblu de acţiuni desfăşurate pe o perioadă determinată 

de timp, de regulă mai mică decît cea a unui program, îndreptate spre 

soluţionarea unor probleme stringente de dezvoltare; 

7) propunere de proiect – program, proiect sau acţiune înaintată spre 

finanţare din alocaţiile pentru activităţile de reintegrare a ţării. 

8) impact – efecte pozitive şi negative, primare şi secundare, produse 

direct sau indirect datorită implementării proiectului; 

9) durabilitate – continuarea beneficierii de pe urma rezultatelor 

proiectului; 

10) monitorizare – sistem de colectare a informaţiei pe parcursul 

perioadei de implementare a proiectului, creat în scopul analizei relevanţei, 

eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii proiectului. 

II. Modul de prezentare a propunerilor de proiect 

6. Pentru informarea prealabilă a autorităţilor interesate, cu cel puţin 

30 de zile lucrătoare pînă la data lansării concursului de proiecte, Cancelaria 

de Stat (Biroul politici de reintegrare) plasează pe pagina sa web un anunţ 

public, care va conţine informaţii cu privire la: 

a) cuantumul total al alocaţiilor pentru activităţile de reintegrare a ţării, 

prevăzute în legea bugetului de stat;  

b) criteriile generale de eligibilitate a propunerilor de proiect; 

c) termenul-limită de depunere a documentelor de solicitare a 
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finanţării 

d) condiţiile de participare; 

e) conţinutul dosarului pentru solicitare de finanţare; 

f) priorităţile de finanţare stabilite pentru anul respectiv. 

7. Dosarul pentru solicitarea finanţării va conţine:  

a) formularul de aplicare pentru finanţarea proiectului din alocaţiile 

pentru activităţile de reintegrare a ţării; 

b) decizia de aprobare a propunerii de proiect de către autoritatea 

iniţiatoare; 

c) devizul de cheltuieli al proiectului;  

d) lista participanţilor implicaţi în elaborarea şi implementarea 

proiectului; 

e) scrisoarea de confirmare a contribuţiei, inclusiv copia deciziei de 

alocare a contribuţiei/cofinanţării (dacă există); 

f) documentele de confirmare a durabilităţii proiectului (de exemplu 

planul de activităţi după implementarea proiectului); 

g) copia de pe Strategia de dezvoltare (inclusiv planul de 

implementare), aprobată prin decizia autorităţii iniţiatoare (dacă există); 

h) copia de pe acordurile de parteneriat (dacă există) 

i) documentele tehnice cu privire la obiectul de infrastructură; 

j) declaraţia privind lipsa altor proiecte sau investiţii pe acelaşi subiect 

sau privind neînaintarea aceluiaşi proiect pentru finanţare din alte surse 

prevăzute conform legii. 

8. Data-limită pentru prezentarea propunerilor de proiect este indicată 

pe pagina web a Cancelariei de Stat (Biroul politici de reintegrare). Proiectele 

expuse după data-limită nu vor fi examinate. 

9. Proiectele iniţiate vor face referire, în mod obligatoriu, la scopul 

preconizat, obiectivele sau acţiunile concrete, beneficiari, termenele de 

realizare, costuri (se indică separat cheltuielile administrative şi cele directe), 

indicatorii de evaluare (inclusiv potenţialele riscuri), impactul social-

economic şi durabilitatea proiectului.  

III. Organizarea activităţii Comisiei de selectare 

10. Comisia de selectare a proiectelor în cadrul Programului 

activităţilor de reintegrare a ţării (în continuare – Comisia) este un organ 

colegial, învestit cu funcţii de examinare, evaluare şi selectare a propunerilor 

de proiecte care corespund criteriilor de eligibilitate stabilite la punctul 21 al 

prezentului Regulament. 

11. Comisia este compusă din: 

președintele Comisiei – viceprim-ministrul pentru reintegrare; 

6 membri – secretar general adjunct al Guvernului, cîte un secretar de 

stat din cadrul Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, Ministerului Justiției, vicedirector al Centrului Național 
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Anticorupție și șeful Biroului politici de reintegrare; 

secretar – funcționar din cadrul Biroului politici de reintegrare fără 

drept de vot. 

[Pct.11 în redacția HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

12. Şedinţele Comisiei sînt convocate de preşedintele acesteia, de 

regulă în perioada desfăşurării concursului de proiecte. 

13. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă dacă la ea participă cel 

puţin 5 membri.  

14. În caz de imposibilitate obiectivă a participării unui membru 

permanent la şedinţele Comisiei, conducătorul autorităţii publice în care 

activează membrul în cauză desemnează prin ordin un membru supleant, cu 

drept de vot în cadrul şedinţei respective. 

15. Pentru examinarea unor proiecte specifice, la solicitarea 

argumentată a unuia sau mai mulţi membri ai Comisiei în activitatea acesteia 

vor fi atraşi specialişti din cadrul altor autorităţi publice relevante, cu drept de 

vot consultativ. 

16. Președintele și fiecare membru al Comisiei, după ce ia act de 

conţinutul propunerilor de proiecte ce urmează a fi examinate în cadrul 

şedinţei respective semnează o declaraţie de imparţialitate. 

[Pct.16 modificat prin HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

17. Propunerile de proiecte se examinează de către toţi membrii 

Comisiei şi se aprobă cu votul majorităţii simple, iar în caz de paritate de 

voturi, se vor considera eligibile proiectele care vor acumula cel mai mare 

punctaj, conform criteriilor generale stabilite la punctul 22 al prezentului 

Regulament. 

18. Comisia poate decide asupra alocării integrale sau parţiale a 

mijloacelor, reieşind din gradul de corespundere a propunerii de proiect la 

criteriile de evaluare stabilite la punctele 21 şi 22 din prezentul Regulament, 

precum şi reieşind din raportarea sumei solicitate pentru finanţare la suma 

totală a alocaţiilor pentru activităţile de reintegrare a ţării aprobată prin legea 

bugetului de stat pentru anul respectiv. 

19. Lista propunerilor de proiecte selectate şi repartizarea pe 

beneficiari ai alocaţiilor bugetare prevăzute pentru activităţile de reintegrare a 

ţării se aprobă de Guvern.  

IV. Etapele concursului de proiecte şi criteriile de evaluare 

20. Concursul de proiecte se desfăşoară în două etape distincte: 

a) etapa de preselecţie – constă în colectarea de către Cancelaria de 

Stat (Biroul politici de reintegrare) a propunerilor de proiecte parvenite din 

partea autorităţilor iniţiatoare şi verificarea corespunderii acestora criteriilor 

de eligibilitate, stabilite la punctul 21 al prezentului Regulament;  
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b) etapa de selecţie – constă în evaluarea de către Comisie a 

propunerilor de proiecte preselectate, reieşind din criteriile generale stabilite 

la punctul 22 al prezentului Regulament, selectarea celor mai competitive şi 

recomandarea spre finanţare a proiectelor eligibile prin intermediul 

Programului activităţilor de reintegrare a ţării, aprobat de Guvern. 

21. La etapa de preselecţie sînt eligibile propunerile de proiecte care 

reflectă activităţi ce contribuie la: 

a) consolidarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale 

Nistrului;  

b) promovarea unor programe sau acţiuni de dezvoltare comunitară şi 

parteneriat regional în Zona de securitate şi în localităţile din stînga Nistrului; 

c) renovarea şi modernizarea instituţiilor sociale-cheie (educaţionale, 

de asistenţă socială, medicale, sportive, cultural-artistice); 

d) îmbunătăţirea infrastructurii locale;  

e) soluţionarea celor mai stringente probleme de nivel local şi 

regional; 

f) creşterea calităţii serviciilor publice şi rentabilizarea acestora.  

22. Sînt eligibile pentru finanţare propunerile de proiecte care vor 

acumula cel puţin 11 puncte în baza următoarelor criterii generale: 

1) Relevanţa (5 puncte): 

a) identificarea corectă şi descrierea clară a problemei; 

b) satisfacerea necesităţilor stringente ale comunităţii; 

c) reglementarea problemei identificate într-un act normativ în vigoare 

sau document de politici publice; 

d) contribuirea nemijlocită a soluţiilor propuse la rezolvarea problemei 

identificate; 

e) contribuirea proiectului la dezvoltarea generală a localităţii şi 

stabilirea parteneriatelor regionale; 

f) inexistenţa altor proiecte în derulare cu acelaşi scop şi obiect pentru 

aceeaşi localitate sau regiune. 

2) Rezultate şi impact (4 puncte): 

a) proiectul are un impact direct şi imediat asupra grupurilor-ţintă şi 

domeniilor tematice; 

b) rezultatele sînt formulate conform abordării SMART (specifice, 

măsurabile, realizabile, realistice, fixate în timp); 

c) este reflectat impactul cantitativ şi calitativ asupra grupurilor de 

beneficiari. 

3) Aportul la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii (5 

puncte): 

a) atractivitatea proiectului pentru comunităţile de pe ambele maluri 

ale Nistrului sau contribuţia nemijlocită a proiectului la apropierea acestora; 

b) proiectul contribuie la o mai bună interacţiune între locuitorii de pe 
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ambele maluri ale Nistrului. 

4) Gradul de includere a principiilor de dezvoltare locală bazate pe 

transparenţă, incluziune şi abordare participativă în implementare (3 

puncte): 

a) proiectul se bazează pe o implementare, monitorizare şi evaluare 

transparentă, incluzivă şi participativă, care vor asigura acceptarea proiectului 

de către toată comunitatea; 

b) proiectul reflectă o problemă de interes local care preocupă o parte 

din populaţia unităţii administrativ-teritoriale respective şi este un rezultat al 

diverselor forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile 

legii.  

5) Durabilitate (4 puncte):  

a) finalitatea/ continuitatea proiectului după alocarea mijloacelor 

financiare; 

b) prezenţa contribuţiei sociale a comunităţii în menţinerea rezultatelor 

obţinute; 

c) evaluarea cheltuielilor de mentenanţă a proiectului, după 

implementarea acestuia. 

23. Prezenţa contribuţiilor financiare din partea autorităţilor iniţiatoare 

va constitui un avantaj în evaluarea şi selectarea propunerii de proiect. 

24. Mecanismul de selectare a propunerilor de proiecte se va realiza în 

baza unor proceduri transparente, competitive şi participative. 

25. Nu vor fi examinate propunerile de proiecte, care: 

a) sînt însoţite de un set documentar incomplet;  

b) nu asigură o finalitate practică în realizarea obiectivelor 

preconizate; 

c) implică ajutoare umanitare, acţiuni de caritate sau de finanţare a 

unor activităţi a societăţilor comerciale. 

d) au fost depuse după termenul-limită anunțat. 

[Pct.25 lit.d) introdusă prin HG495 din 23.10.19, MO315-

319/25.10.19 art.714; în vigoare 25.10.19] 

V. Finanţarea proiectelor selectate 

26. Finanţarea proiectelor selectate se efectuează prin intermediul 

Programului activităţilor de reintegrare a ţării, aprobat de Guvern. 

27. Ministerul Finanţelor alocă mijloacele financiare respective în 

baza documentelor confirmative prezentate de către autorităţile publice 

centrale şi locale, în calitate de beneficiari ai alocaţiilor aprobate. 

28. Executarea de casă a mijloacelor bugetare alocate se efectuează de 

Ministerul Finanţelor prin sistemul trezorerial. 

29. Sumele neutilizate de către autorităţile administraţiei publice 

locale după finalizarea programului, proiectului sau acţiunii se virează pe 

contul bugetului de stat, în termen de cel mult 30 de zile. 
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VI. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA  

PROIECTELOR. RĂSPUNDEREA 

30. Autorităţile care au beneficiat de alocaţii din Programul 

activităţilor de reintegrare a ţării asigură: 

a) implementarea eficientă şi transparentă a proiectului; 

b) evidenţa şi utilizarea conformă a mijloacelor financiare alocate din 

Programul activităţilor de reintegrare a țării; 

c) vizibilitatea proiectelor finanţate din Programul activităţilor de 

reintegrare a țării, utilizînd pagina web a instituţiei, emisiuni radio şi TV, 

prezentări publice, panouri stradale şi alte instrumente disponibile în 

conformitate cu legislaţia; 

d) prezentarea către Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) 

şi Ministerul Finanţelor a rapoartelor semestriale și anuale privind utilizarea 

mijloacelor alocate din Programul activităţilor de reintegrare a țării; 

e) prezentarea către Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) 

şi publicarea pe pagina web a instituţiei, pînă la data de 20 ianuarie a anului 

în curs, a rapoartelor privind impactul social-economic al proiectelor 

finanţate din Programul activităţilor de reintegrare a ţării implementate în 

anul precedent. 

31. Pentru utilizarea alocaţiilor bugetare în mod abuziv şi contrar 

scopului prevăzut, precum şi pentru încălcarea prevederilor prezentului 

Regulament survine răspunderea în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

[Anexa nr.2 abrogată prin HG495 din 23.10.19, MO315-319/25.10.19 

art.714; în vigoare 25.10.19] 

 

Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.131/2014  

 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE 

Subsemnatul............................................................deţin, ca membru al 

Comisiei de selectare a proiectelor în cadrul Programului activităţilor de 

reintegrare a ţării, calitatea de evaluator al propunerilor de proiecte, elaborate 

de autorităţile publice centrale şi locale, care vor fi implementate în Zona de 

securitate şi în localităţile din stînga Nistrului. 

Prin prezenta, declar că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei 

pînă la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau 

nepatrimonial în legătură cu cererile de acordare a alocaţiilor pentru 

finanţarea integrală sau parţială a proiectelor sau acţiunilor în cadrul 

Programului activităţilor de reintegrare a ţării, înaintate Comisiei de selectare. 

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de 

selecţionare şi evaluare că un astfel de interes există, voi declara imediat acest 

lucru şi mă voi retrage din Comisia de selectare. 

Data ________________ 
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 Semnătura _________________ 

 Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.131/2014 

 

FORMULAR DE APLICARE  

privind finanţarea proiectului din alocaţiile pentru  

activităţile de reintegrare a ţării 

 

Denumirea proiectului   

 

Secţiunea 1. Informaţii generale 

Aplicant Denumirea instituţiei  

 

Numele şi prenumele persoanei de 

contact  

 

Telefon 

 

Fax  

 

E-mail 

Localitatea   

Raionul   

 

Secţiunea a 2-a. Scopul și obiectivele proiectului 

  

  

  

 

Secţiunea a 3-a. Descrierea succintă a proiectului şi justificarea 

necesităţii de promovare 

  

  

  

 

Secțiunea a 4-a. Relația proiectului cu actele normative sau 

documentele de politici publice în vigoare 

  

  

 
 

Secţiunea a 5-a. Beneficiarii şi partenerii proiectului 
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Secţiunea a 6-a. Rezultatele scontate şi impactul proiectului 

  

  

  

 

Secțiunea a 7-a. Deciziile și documentele din faza preproiect 

  

  

  

 

Secțiunea a 8-a. Durata proiectului 

Data de începere: 

 

Data de încheiere: 

  

  
 

 

Secţiunea a 9-a. Durabilitatea proiectului 

 

 Se va descrie mecanismul de asigurare a continuității proiectului după 

finalizarea finanţării. 

  

 

  

 

Secţiunea a 10-a. Bugetul proiectului 

Costul total al proiectului _______________________ lei 

  

1. Contribuţia financiară solicitată de la Programul activităţilor de 

reintegrare a ţării ____________ lei  

  

2. Contribuţia aplicantului ________________________ lei  

  

3. Contribuţii din alte fonduri ________________________ lei 
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Secţiunea a 11-a. Riscuri ce ar putea să pericliteze implementarea  

proiectului şi opţiunile de depăşire a acestora 

  

  

  

 

Secțiunea a 12-a. Planul de acțiuni  

pentru realizarea obiectivelor proiectului   

Nr. 

crt. 
Activitatea 

Termenul de 

realizare 
Responsabili 

Bugetul 

activităţii,  

lei 

Sursa de 

finanţare,  

lei 

       

       

       

  

Data _________________________________ 

  

Semnătura aplicantului __________________  

 

Notă: Formularul se completează de către aplicant, cu indicarea clară şi 

concisă a informaţiei. 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 545 

din 04-05-2016 

сu privire la desemnarea funcţionarilor publici responsabili de 

problematica transnistreană 

Publicat: 13-05-2016 în Monitorul Oficial Nr.128-133 art.609 

 

În scopul impulsionării implementării eficiente şi operative a 

obiectivului guvernamental de reintegrare a ţării, în vederea sporirii nivelului 

de coordonare între autorităţile publice în procesul de realizare a politicilor 

sectoriale în domeniul reintegrării ţării, precum şi pornind de la necesitatea 

sprijinirii procesului de reglementare transnistreană, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 
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1.Conducătorii ministerelor vor desemna prin ordin intern un 

viceministru şi un funcționar public de conducere, responsabili de 

problematica transnistreană. 

2. La solicitarea viceprim-ministrului responsabil de realizarea 

politicilor pentru reintegrarea ţării sau a şefului Biroului pentru reintegrare al 

Cancelariei de Stat, conducătorii ministerelor vor asigura activitatea 

funcţionarilor publici nominalizaţi în vederea acordării suportului necesar 

Biroului și pregătirii materialelor pentru negocieri. 

3. Funcţionarii publici responsabili de problematica transnistreană vor 

participa sau vor fi prezenți la ședințele grupurilor de lucru sectoriale pentru 

promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale 

Nistrului și vor asigura expertiza necesară la elaborarea materialelor de lucru 

solicitate, în cazul în care subiectele examinate țin de domeniul de 

competență al acestora. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Biroului pentru reintegrare al Cancelariei de Stat.  

  

PRIM-MINISTRU                                   Pavel FILIP 

  

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru                                    Gheorghe Bălan 

  

Nr. 545. Chişinău, 4 mai 2016. 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 847 

din 20-08-2018 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 170/2018 cu privire la 

înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte 

legislative 

 

Publicat: 24-08-2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332 art. 890 

În temeiul art. 14 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului 

rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-

21, art. 6) și al Legii nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace 

de transport și modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.490), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
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  1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului (se anexează). 

  2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa 

depozitarul Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra circulației 

rutiere, întocmite la Viena la 8 noiembrie 1968, la care Republica Moldova a 

aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318/1993, despre punerea în aplicare 

în Republica Moldova a certificatului de înmatriculare pentru participarea în 

traficul rutier internațional a mijloacelor de transport avînd plăci cu număr de 

înmatriculare neutru. 

  3. Poliția de Frontieră nu va autoriza trecerea frontierei de stat a 

Republicii Moldova pentru mijloacele de transport cu numere de 

înmatriculare neutre transmise în folosinţă altor persoane decît cele stabilite 

în articolul I punctul 3 din Legea nr.170/2018 cu privire la înmatricularea 

unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative ori în lipsa 

contractului de comodat sau locațiune reglementat de legislația Republicii 

Moldova. 

   4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018.  

             

   PRIM-MINISTRU                               Pavel FILIP 

            

   Contrasemnează: 

   Ministrul afacerilor interne                  Alexandru JIZDAN 

                                                           

   Nr. 847. Chişinău, 20 august 2018. 

 

Aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 847/2018 

 

MODIFICĂRILE 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

  1. La punctul 9 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294/1998 cu 

privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II 

din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 

30-33, art. 288), după textul „TV-20 Chitanţă pentru bunurile primite spre 

păstrare;” se introduce textul „TV-24 Adeverinţă pentru mijlocul de transport 

importat pentru înmatriculare în condițiile Legii nr. 170/2018 cu privire la 

înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte 

legislative;”.  

  2. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la 

reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” 

în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi 

remorcilor acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-

127, art. 1113) se modifică după cum urmează:  
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  1) la punctul 17, după termenul „certificat de înmatriculare provizorie 

pentru probe” se introduce următorul termen: 

  „certificat de înmatriculare pentru participarea la traficul rutier 

internațional a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender – 

document oficial de stat eliberat la înmatricularea vehiculelor din unitățile 

administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender, cu excepția 

localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, 

Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari, pentru participarea la traficul 

rutier internațional.”;  

  2) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins: 

  „23/1. Înmatricularea vehiculelor din unitățile administrativ-teritoriale 

din stînga Nistrului și municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, 

Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din 

raionul Dubăsari, cu eliberarea certificatului de înmatriculare și a numerelor 

de înmatriculare neutre, se efectuează în baza următoarelor documente: 

 a) cererea solicitantului; 

 b) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I 

pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport și modificarea unor acte legislative; 

c) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul 

vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;  

d) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, 

Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu 

domiciliul permanent); 

  e) certificatul de înmatriculare al vehiculului; 

  f) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra 

autovehiculului sau remorcii; 

  g) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în 

termenul de valabilitate al acesteia; 

  h) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate; 

  i) raportul de identificare a vehiculului; 

  j) documentul vamal care atestă importul vehiculului – în cazul 

vehiculelor importate după 24 aprilie 2018; 

  k) actele de înmatriculare eliberate de autorităţile statelor străine – în 

cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se 

înmatriculează pentru prima dată la autoritățile din Republica Moldova.”; 

 3) se completează cu punctul 291 cu următorul cuprins: 

 „29/1. Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui 

vehicul cu număr de înmatriculare neutru se efectuează în baza următoarelor 

documente: 
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 a) cererea noului proprietar; 

 b) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra 

autovehiculului sau remorcii; 

 c) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I 

pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport și modificarea unor acte legislative; 

 d) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul 

vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;  

 e) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, 

Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu 

domiciliul permanent); 

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în 

termenul de valabilitate al acesteia; 

 g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar; 

 h) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate; 

 i) procura, după caz; 

 j) raportul de identificare a vehiculului; 

 k) cererea depusă de fostul proprietar – în cazul solicitării transcrierii 

transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă 

simplă, conform legislației civile.”; 

4) se completează cu punctul 351 cu următorul cuprins: 

 „35/1. Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare a 

vehiculului cu număr de înmatriculare neutru se efectuează în baza 

următoarelor documente: 

a) cererea proprietarului; 

b) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I 

pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport și modificarea unor acte legislative; 

c) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul 

vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;  

d) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, 

Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu 

domiciliul permanent); 

 e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în 

termenul de valabilitate al acesteia; 

 f) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate; 

 g) raportul de identificare a vehiculului.”; 

 5) se completează cu punctul 361 cu următorul cuprins: 
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 „36/1. Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare pentru vehiculul 

cu număr de înmatriculare neutru, ca urmare a modificării datelor personale 

ale titularului înscrise în certificatul de înmatriculare, se efectuează în baza 

următoarelor documente: 

  a) cererea solicitantului; 

  b) certificatul de înmatriculare; 

  c) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate; 

  d) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I 

pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport și modificarea unor acte legislative; 

  e) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul 

vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;  

  f) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, 

Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu 

domiciliul permanent); 

  g) actele care confirmă legalitatea modificărilor solicitate, după caz; 

  h) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de 

valabilitate al acesteia; 

  i) raportul de identificare a vehiculului.”;  

  6) punctul 49 se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

  „d) în cazul vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova – 

certificatul de înmatriculare și titlul de proprietate asupra vehiculului, nefiind 

necesară copia documentului prevăzut la lit. c)”;  

  7) se completează cu punctul 531 cu următorul cuprins: 

  „53/1. Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehiculul cu 

număr de înmatriculare neutru, transmis în folosinţă, se efectuează în baza 

următoarelor documente: 

   a) cererea solicitantului; 

   b) certificatul de înmatriculare; 

   c) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate; 

   d) actul de identitate ce confirmă una din condițiile indicate la art. I 

pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport și modificarea unor acte legislative; 

  e) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul 

vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;  

  f) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, 

Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu 

domiciliul permanent); 
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   g) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului; 

   h) cererea depusă de proprietar – în cazul solicitării eliberării 

certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosinţă în baza 

unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.”;  

   8) punctul 58 se completează cu litera c) cu următorul cuprins: 

   „c) proprietarul vehiculului cu număr de înmatriculare neutru nu mai 

întrunește condițiile prevăzute de art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu 

privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte 

legislative și/sau vehiculul înmatriculat cu număr de înmatriculare neutru se 

înstrăinează”;  

   9) la punctul 67, după cuvintele „marcarea convențională a acestora” 

se introduce textul „ , cu excepția vehiculelor înmatriculate în condițiile Legii 

nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și 

modificarea unor acte legislative”.  

   3. La punctul 10 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009 

cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), subpunctul 2) se 

completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

   „e) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului, în cazul 

mijlocului de transport transmis în folosință avînd număr de înmatriculare 

neutru”.  

   4. Hotărîrea Guvernului nr. 770/2012 cu privire la aprobarea şi 

punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului 

de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 216-220, art. 832) se modifică după cum 

urmează:  

   1) punctul 1 se completează cu subpunctele 21) și 22) cu următorul 

cuprins:  

   „21) Modelul certificatului de înmatriculare pentru participarea la 

traficul rutier internațional a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul 

Bender, conform anexei nr. 21; 

   2/2) Modelul certificatului de înmatriculare provizoriu pentru 

vehiculele din stînga Nistrului și municipiul Bender, conform anexei nr. 22.”;  

   2) se completează cu anexele nr. 21 și 22 cu următorul cuprins: 

 

„Anexa nr.21 la Hotărîrea Guvernului nr. 770/2012 

 

Modelul certificatului de înmatriculare 

pentru participarea la traficul rutier internațional 

a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender 
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Anexa nr. 22 la Hotărîrea Guvernului nr. 770/2012 

 

Modelul certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehiculele din 

stînga Nistrului și municipiul Bender 

(dimensiunile 80x105 mm) 
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Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 286 

din 29-05-2019 

pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea 

faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile 

din stînga Nistrului și municipiul Bender 

 

Publicat: 14-06-2019 în Monitorul Oficial Nr. 193-202 art. 333 

 

În temeiul art. 131 din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă Instrucțiunile cu privire la certificarea faptelor de stare 
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civilă produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender (se anexează). 

2. Subdiviziunile Agenției Servicii Publice vor asigura prestarea 

serviciilor de certificare a faptelor de stare civilă produse şi consemnate în 

localitățile din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, 

Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul 

Dubăsari), municipiul Bender și localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, 

Merenești, Cremenciug din raionul Căușeni (în continuare – localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender), potrivit competențelor speciale 

instituite prin ordin al directorului Agenției Servicii Publice. 

La prestarea serviciilor de certificare a faptelor de stare civilă produse 

și consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

subdiviziunile Agenției Servicii Publice pot utiliza în calitate de informații 

pentru verificare înscrisuri eliberate în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender. Înscrisurile prezentate la prestarea serviciilor de 

certificare a faptelor de stare civilă nu produc niciun efect juridic și nu pot fi 

echivalate cu cele de model național. Dacă în vederea certificării unui fapt de 

stare civilă produs și consemnat în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender sînt prezentate înscrisuri eliberate în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, din care rezultă că documentele de stare civilă 

ale persoanei au fost eliberate cu încălcarea legislației Republicii Moldova 

sau sînt contrare bunelor moravuri, acestea din urmă se anulează de către 

persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă. 

  

PRIM-MINISTRU                                      Pavel FILIP 

  

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei                                         Victoria Iftodi 

  

Nr. 286. Chişinău, 29 mai 2019. 

  

Aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.286/2019 

 

INSTRUCŢIUNI 

cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi 

consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

1. Instrucțiunile cu privire la certificarea faptelor de stare civilă 

produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

(în continuare – Instrucțiuni) stabilesc mecanismul de certificare a faptelor de 

stare civilă care s-au produs și au fost consemnate în localitățile din stînga 
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Nistrului și municipiul Bender și al căror al doilea exemplar al înscrisului nu 

se păstrează în fondul de arhivă al actelor de stare civilă al Agenției Servicii 

Publice. 

2. Instrucțiunile au drept scop asigurarea prestării serviciilor publice 

de stare civilă de către subdiviziunile Agenției Servicii Publice special 

abilitate în acest sens, în vederea garantării drepturilor și libertăților 

locuitorilor din localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, precum 

și a intereselor statului în procesul înregistrării de stat a faptelor de stare 

civilă menționate la pct. 1. 

3. În sensul prezentelor Instrucțiuni, prin certificarea faptelor de stare 

civilă se înțelege eliberarea certificatelor de stare civilă de model unic, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 757/2006, precum şi a altor documente 

de stare civilă cu privire la faptele de stare civilă menționate la pct. 1. 

4. Certificarea faptelor de stare civilă menționate la pct. 1 se 

efectuează în urma verificării consemnării lor în condiții similare celor 

consacrate în cadrul normativ al Republicii Moldova. 

5. În vederea stabilirii filiației și statutului juridic civil al persoanei sub 

aspectul cetățeniei, naționalității, stării civile, se aplică principiile, 

prezumțiile și regulile instituite prin prevederile legislației Republicii 

Moldova. 

6. În scopul aprecierii posibilității de certificare a faptului juridic 

produs şi consemnat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

se recurge la verificarea conținutului înscrisurilor corespunzătoare, eliberate 

în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender și prezentate de către 

solicitantul certificării uneia dintre subdiviziunile Agenției Servicii Publice. 

7. Certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în 

localitățile din stînga Nistrului şi municipiul Bender este inadmisibilă dacă 

aceasta contravine bunelor moravuri sau dacă în acest scop au fost prezentate 

înscrisuri care nu au fost eliberate în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender ori care conțin date neveridice. 

8. În baza conținutului înscrisurilor eliberate în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, datele și faptele de stare civilă supuse 

certificării se înregistrează în resursele informaționale de stat, făcîndu-se 

referință la datele de consemnare ale acestora (numărul și data consemnării 

faptului de stare civilă atribuite în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender), și se eliberează certificate şi alte documente de stare 

civilă de model unic aprobat, conform legislației. 

9. Actele de stare civilă întocmite de autorităţile statelor străine în 

temeiul înscrisurilor privind starea civilă şi de identitate eliberate în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender produc efecte juridice pe 

teritoriul Republicii Moldova doar dacă înscrisurile au fost eliberate cu 

respectarea condițiilor similare celor stabilite de cadrul normativ al Republicii 
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Moldova. 

10. Documentele eliberate de autoritățile statelor străine se prezintă în 

original, supralegalizate sau, după caz, apostilate, precum şi traduse în limba 

de stat a Republicii Moldova, dacă tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte nu prevăd altfel. 

11. În scopul certificării oricărui fapt de stare civilă, solicitantul 

depune o cerere de certificare a faptului de stare civilă respectiv, în care, 

inclusiv, își manifestă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal în condițiile legislației Republicii Moldova și la care anexează: 

1) actul său de identitate, eliberat de autoritățile competente ale 

Republicii Moldova sau ale altui stat. În lipsa acestuia, organul de stare civilă 

poate identifica solicitantul utilizînd alte înscrisuri în baza cărora persoana 

poate fi identificată, concomitent urmînd a fi verificată și apartenența în 

temeiul legii a persoanei la cetățenia Republicii Moldova; 

2) documentele constatatoare și înscrisurile întocmite în localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender pe numele titularului sau al 

ascendenților acestuia pe linie directă, din care rezultă și se poate aprecia 

filiația și statutul juridic civil al titularului, în vederea confirmării faptului de 

stare civilă supus certificării și a eliberării documentului de stare civilă; 

3) dovada legalității șederii pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul 

în care solicitantul este cetățean străin, apatrid sau beneficiar de protecție 

internațională. 

12. Cererea de certificare a faptului de stare civilă și eliberare a 

documentului de stare civilă poate fi examinată concomitent cu cererea de 

modificare a actului de stare civilă, conform ordinii generale. 

13. Termenele de prestare a serviciilor prevăzute în prezentele 

Instrucțiuni şi tarifele aplicabile sînt stabilite de Guvern. 

Capitolul II 

CERTIFICAREA FAPTELOR DE STARE CIVILĂ PRODUSE 

ȘI CONSEMNATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN STÎNGA NISTRULUI ȘI 

MUNICIPIUL BENDER 

Secțiunea 1 

Certificarea nașterii și eliberarea 

documentului de stare civilă 

14. Înscrisurile medicale constatatoare ale nașterii, eliberate în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, constituie temei pentru 

înregistrarea nașterii unei persoane în registrele de stare civilă doar în 

condițiile în care organul de stare civilă a stabilit că datele furnizate sînt 

veridice. Nașterea produsă și consemnată în localitățile din stînga Nistrului şi 

municipiul Bender poate fi supusă certificării în baza înscrisului care conține 

informații de stare civilă, eliberat în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender, sau poate fi supusă înregistrării în registrele de stare 
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civilă conform ordinii generale reglementate de lege, în temeiul unei hotărîri 

judecătorești privind nașterea unei persoane de către o femeie concretă. 

15. Ca rezultat al certificării naşterii pot fi eliberate: certificatul de 

naştere, duplicatul certificatului de naștere, extrasul de pe actul de naștere, 

adeverinţa de naştere (F3NAa). 

16. Pentru certificarea nașterii solicitantul prezintă, suplimentar 

documentelor și înscrisurilor menționate la pct. 11, următoarele documente: 

1) înscrisul prin care se atestă nașterea, eliberat în localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender cu cel mult o lună înainte de data 

adresării, sau înscrisul medical constatator al nașterii, eliberat în localitățile 

din stînga Nistrului și municipiul Bender; 

2) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea 

veridicității înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este 

informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul 

în declarații; 

3) copia cererii mamei privind înscrierea datelor despre tată, după caz; 

4) procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul copilului 

găsit, eliberat de autoritățile naționale, după caz. 

17. Pentru certificarea nașterii unei persoane născute în cadrul unei 

căsătorii consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

suplimentar documentelor menționate la pct. 16, se prezintă următoarele 

documente: 

1) înscrisul prin care se atestă căsătoria, eliberat în localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender cu cel mult o lună înainte de data 

adresării; 

2) înscrisurile pe numele părinților, întocmite în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, dacă pe numele părinților nu există 

documente de stare civilă sau dacă acestea nu se păstrează în fondul de arhivă 

al actelor de stare civilă al Agenției Servicii Publice. 

18. La examinarea posibilității de certificare a nașterii se apreciază 

modul de dobîndire a numelui de familie al copilului, precum şi temeiul 

înscrierii datelor despre tată. 

19. În cazul în care înscrierea datelor despre tată şi dobîndirea numelui 

de familie al copilului au la bază o căsătorie care nu poate fi certificată din 

cauza faptului că s-a produs cu încălcarea condițiilor similare celor prevăzute 

de legislația Republicii Moldova, se poate proceda la aplicarea prezumției 

legale de paternitate sau recunoașterea, prin acordul comun al părinților în 

procedură administrativă, a paternității copilului, fiindu-i atribuit copilului 

numele unuia dintre părinți prin acordul comun al acestora. 

20. În cazul în care căsătoria părinților copilului a fost consemnată în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender cu încălcarea condițiilor 

similare celor prevăzute de legislația Republicii Moldova, pe actul de naștere 
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se aplică mențiunea privind inadmisibilitatea certificării căsătoriei, apreciind 

totodată statutul copilului. 

Secțiunea a 2-a 

Certificarea căsătoriei și eliberarea 

documentului de stare civilă 

21. Ca rezultat al certificării căsătoriei pot fi eliberate: certificatul de 

căsătorie, duplicatul certificatului de căsătorie, extrasul de pe actul de 

căsătorie. 

22. Pentru certificarea căsătoriei, în cazul în care căsătoria dintre 

cetățenii Republicii Moldova a fost consemnată în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, se prezintă, suplimentar documentelor 

menționate la pct. 11: 

1) înscrisul prin care se atestă căsătoria, eliberat în localitățile din 

stînga Nistrului și municipiul Bender cu cel mult o lună înainte de data 

adresării; 

2) declarația pe proprie răspundere a soților sau a unuia dintre soți, în 

situația în care aceștia sînt separați în fapt la data depunerii prezentei 

declarații, privind confirmarea veridicității declarației efectuate la 

consemnarea căsătoriei în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender, în care se indică faptul că persoana respectivă este informată cu 

privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul în 

declarații; 

3) dovezile privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, după 

caz; 

4) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind confirmarea 

veridicității înscrisurilor prezentate, în care se indică faptul că solicitantul este 

informat cu privire la posibilitatea atragerii la răspundere penală pentru falsul 

în declarații. 

23. Pentru certificarea căsătoriei consemnate în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender între un cetățean al Republicii Moldova și un 

străin sau între doi străini, soții prezintă, suplimentar actelor prevăzute la 

pct. 22, certificatul ce atestă lipsa impedimentelor pentru înregistrarea unei 

căsătorii, eliberat de autoritățile țării al cărei cetățean este străinul sau pe al 

cărei teritoriu a avut domiciliul. 

24. Imposibilitatea certificării căsătoriei nu afectează drepturile 

copiilor născuți în cadrul acesteia. 

25. Căsătoria produsă și consemnată în localitățile din stînga Nistrului 

și municipiul Bender a cărei certificare este refuzată pe motiv că a fost 

încheiată cu încălcarea prevederilor legislației Republicii Moldova va putea fi 

certificată ulterior, dacă solicitantul prezintă probe care atestă dispariția 

impedimentelor prevăzute la art. 15 din Codul familiei nr. 1316/2000 care au 

servit temei pentru refuzul certificării căsătoriei. În cazul dispariției 
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impedimentelor, căsătoria va fi datată cu ziua în care a fost constatată 

dispariția impedimentelor stabilite anterior. 

Secțiunea a 3-a 

Certificarea stabilirii paternității 

26. Aplicarea în actele de stare civilă a mențiunii privind stabilirea 

paternității şi operarea rectificărilor corespunzătoare se efectuează în temeiul 

declarației pe proprie răspundere a părinților sau a unuia dintre părinți, în 

cazul în care aceștia sînt separați în fapt la data depunerii prezentei declarații, 

cu privire la confirmarea veridicității declarației depuse la consemnarea 

nașterii în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender. Declarația pe 

proprie răspundere a părinților poate fi depusă, în original, la subdiviziunea 

competentă a Agenției Servicii Publice, la notar, la misiunea diplomatică sau 

la oficiul consular al Republicii Moldova, precum şi la o autoritate 

competentă a statului străin. În declarația pe proprie răspundere se indică 

faptul că persoana respectivă este informată cu privire la posibilitatea 

atragerii la răspundere penală pentru falsul în declarații. 

Documentele eliberate de autoritățile statelor străine se prezintă în 

original, supralegalizate sau, după caz, apostilate, precum şi traduse în limba 

de stat a Republicii Moldova, dacă tratatele internaționale la care Republica 

Moldova este parte nu prevăd altfel. 

27. Prezumția de paternitate a soțului sau a fostului soț poate fi 

înlăturată printr-o declarație comună a soților sau a foștilor soți, depusă 

personal la momentul înregistrării nașterii copilului sau examinării cererii de 

certificare a nașterii produse în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender. 

28. Aplicarea mențiunii privind contestarea paternității şi operarea 

rectificărilor corespunzătoare în actul de naștere al copilului se efectuează în 

temeiul hotărîrii instanței judecătorești naționale sau străine, după 

recunoașterea și încuviințarea executării acesteia pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Secţiunea a 4-a 

Certificarea divorțului și eliberarea 

documentului de stare civilă 

29. Ca rezultat al certificării divorţului pot fi eliberate: certificatul de 

divorţ, duplicatul certificatului de divorţ, extrasul de pe actul de divorţ. 

30. Faptele de divorț consemnate în baza acordului comun al soților 

pot fi certificate dacă sînt întrunite condițiile certificării căsătoriei astfel 

desfăcute. 

Secţiunea a 5-a 

Certificarea decesului și eliberarea 

documentului de stare civilă 

31. Înscrisurile medicale constatatoare ale decesului eliberate în 
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localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender constituie temei pentru 

înregistrarea decesului unei persoane în registrele de stare civilă doar în 

condițiile în care organul de stare civilă a stabilit că datele furnizate sînt 

veridice. Decesul produs și consemnat în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender poate fi supus certificării în baza înscrisului care conține 

informații de stare civilă, eliberat în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender, sau poate fi supus înregistrării în registrele de stare civilă 

conform ordinii generale reglementate de lege, în temeiul unei hotărîri 

judecătorești privind constatarea decesului unei persoane la o anumită dată și 

în anumite împrejurări sau declararea persoanei ca fiind decedată. 

32. Ca rezultat al certificării decesului pot fi eliberate: certificatul de 

deces, duplicatul certificatului de deces, extrasul de pe actul de deces. 

33. Pentru certificarea decesului consemnat în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, suplimentar documentelor menționate la pct. 

11, solicitantul prezintă înscrisul prin care se atestă decesul, eliberat în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender cu cel mult o lună înainte 

de data adresării, sau înscrisul medical constatator al decesului, eliberat în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender. 

Secțiunea a 6-a 

Certificarea faptelor de stare civilă consemnate cu 

constituirea dosarelor de stare civilă în localitățile 

din stînga Nistrului și municipiul Bender 

34. Pot fi supuse certificării faptele de stare civilă consemnate cu 

constituirea dosarelor de stare civilă în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender în următoarele situații: 

1) consemnarea nașterii și a decesului conform unei proceduri similare 

celei de înregistrare ulterioară; 

2) schimbarea numelui şi/sau a prenumelui; 

3) modificarea, reconstituirea și anularea înscrisurilor eliberate în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender. 

35. Faptele menționate la pct. 34 se certifică în baza dosarelor 

constituite în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender și a 

avizului emis în acest sens în localitățile respective, urmînd a fi confirmată 

temeinicia argumentelor indicate în avizul corespunzător, potrivit legislației 

Republicii Moldova, de către subdiviziunea Agenției Servicii Publice 

responsabilă de aprobarea prealabilă a deciziilor de stare civilă emise în 

procesul de înregistrare a actelor de stare civilă, în condiții speciale, cu 

constituirea dosarului respectiv. 

36. În cazul în care este imposibilă confirmarea temeiniciei avizului 

emis în dosarele menționate la pct. 34, certificarea faptului nu se admite. 

37. În cazul admiterii certificării faptelor de stare civilă menționate la 

pct. 34, se eliberează documentul de stare civilă corespunzător în modul 
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stabilit de legislația Republicii Moldova. 

38. La certificarea faptelor menționate la pct. 34 se ţine cont de 

următoarele condiții: 

1) toate materialele anexate la dosar se confirmă în modul stabilit la 

pct. 10; 

2) la dosarele constituite prin reprezentant, pe lîngă demersul 

reprezentanților localităților din stînga Nistrului și municipiul Bender, se 

anexează documentele respective, întocmite cu respectarea condițiilor 

similare celor prevăzute de legislația Republicii Moldova, precum şi copiile 

actelor de identitate ale persoanelor împuternicite în acest sens, prevederile 

pct. 11 subpct. 1) fiind aplicabile în mod similar; 

3) la dosar se anexează înscrisurile întocmite, precum şi cele în care au 

fost operate modificări în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender. 

Secțiunea a 7-a 

Procese operaționale privind certificarea 

faptelor de stare civilă 

39. În toate situațiile în care personalul responsabil de recepționarea 

cererii, verificînd condițiile consemnării în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender a unui fapt de stare civilă, constată încălcări ale condițiilor 

similare celor prevăzute de legislația Republicii Moldova, pe înscrisul 

prezentat pentru certificarea faptului de stare civilă se menționează toate 

încălcările comise la consemnarea faptului de stare civilă produs în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender. 

40. Documentul de stare civilă se eliberează doar în limitele 

înscrierilor care se referă la fapte de stare civilă ce nu au fost consemnate prin 

încălcarea condițiilor similare celor prevăzute de legislația Republicii 

Moldova. 

41. În cazul identificării în fondul arhivistic al subdiviziunii 

competente a Agenției Servicii Publice a unui act de stare civilă înregistrat de 

organul de stare civilă şi a unui înscris întocmit în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender cu privire la același fapt juridic şi cu privire la 

aceleași persoane, în scopul identificării documentelor care urmează a fi 

anulate, se întocmește o concluzie privind legalitatea eliberării documentelor 

de stare civilă în baza celor două înscrisuri menționate. 

La întocmirea concluziei se ține cont de următoarele aspecte: 

1) se anulează documentele de stare civilă eliberate în baza 

înscrisurilor eliberate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

dacă aceste înscrisuri au fost întocmite ulterior înregistrării faptului juridic de 

către organul de stare civilă; 

2) se anulează reînregistrările efectuate de organele de stare civilă 

conform înscrisurilor eliberate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 
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Bender care dublează acte existente în fondul arhivistic al subdiviziunii 

competente din cadrul Agenției Servicii Publice (de același tip, pe numele 

acelorași persoane, cu privire la fapte produse şi consemnate în localitățile 

din stînga Nistrului și municipiul Bender); 

3) nu este necesară reconfirmarea consimțămîntului persoanei privind 

acordul comun al soților sau al părinților, cerut în condițiile legii, dacă acesta 

a fost exprimat anterior certificării faptului; 

4) se anulează documentele de stare civilă eliberate în baza faptelor de 

stare civilă consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul 

Bender, dacă aceste fapte au fost consemnate anterior înregistrării acelorași 

date și fapte în registrele de stare civilă şi dacă faptul de stare civilă 

consemnat în localitățile din stînga Nistrului şi municipiul Bender nu a fost 

declarat de către titular. 

42. În cazul cetățenilor străini, apatrizilor și beneficiarilor de protecție 

umanitară pe numele cărora, potrivit legislației statului al cărui cetățean este 

străinul sau pe al cărui teritoriu a avut domiciliul, nu pot fi eliberate 

certificate privind îndeplinirea condițiilor pentru încheierea unei căsătorii şi 

confirmarea lipsei impedimentelor la căsătorie, se vor solicita, după caz, 

declarația scrisă pe proprie răspundere, întocmită și depusă în cadrul 

subdiviziunii competente a Agenției Servicii Publice ori, după caz, 

autentificată de notar sau consul. În declarația pe proprie răspundere se indică 

faptul că persoana respectivă este informată cu privire la posibilitatea 

atragerii la răspundere penală pentru falsul în declarații. 

43. La prezentarea înscrisurilor eliberate în localitățile din stînga 

Nistrului și municipiul Bender, persoana responsabilă procedează la 

verificarea în complexitate şi analiza minuțioasă a tuturor faptelor juridice 

produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

referitor la o persoană.   

44. În cazul prezenței unor îndoieli cu privire la veridicitatea datelor 

prezentate sau cu privire la circumstanţele consemnării faptelor de stare 

civilă, examinarea solicitării privind certificarea faptelor de stare civilă 

produse și consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

poate fi suspendată, pînă la realizarea verificărilor de rigoare prin platforma 

de interacţiune între reprezentanţii politici în procesul de negocieri pentru 

reglementarea transnistreană şi experţii grupurilor de lucru pentru actele de 

stare civilă şi documentarea populaţiei, precum şi, după caz, cu alte autorităţi 

competente. 

45. În cazul sesizării de către organele competente în privința 

existenței unei suspiciuni rezonabile, bazate pe probe, cu privire la comiterea 

sau pregătirea comiterii unor infracțiuni prin fapta de stare civilă a cărei 

certificare se solicită și certificarea acesteia, examinarea solicitării privind 

certificarea faptului de stare civilă respectiv se suspendă pînă la dispariția 
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impedimentelor care au determinat adoptarea deciziei de suspendare. 

Secțiunea a 8-a 

Sistematizarea înscrisurilor eliberate în localitățile 

din stînga Nistrului și municipiul Bender 

46. Înscrisurile prezentate de către solicitantul certificării faptului de 

stare civilă se păstrează la persoana responsabilă de recepționarea cererii, iar 

după verificarea și constatarea întrunirii condițiilor certificării faptelor de 

stare civilă consemnate în conținutul acestora, se transmit subdiviziunii 

competente spre sistematizare și păstrare în fondul arhivistic al registrelor 

actelor de stare civilă și înregistrare a datelor respective în resursele 

informaționale instituționale, conform pct. 8. 

47. Subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice asigură 

înregistrarea faptelor de stare civilă certificate în baza tuturor înscrisurilor 

transmise spre sistematizare și păstrare a datelor respective, precum și 

aplicarea mențiunilor privind imposibilitatea certificării faptelor de stare 

civilă, atunci cînd nu sînt întrunite condițiile certificării. 

Secțiunea a 9-a 

Aplicarea mențiunilor pe înscrisurile eliberate 

în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender 

48. Dacă sînt întrunite condițiile certificării faptelor de stare civilă ce 

modifică statutul juridic civil al persoanei, faptul de stare civilă respectiv 

urmează a fi menționat pe înscrisul corespunzător al persoanei în cauză, din 

care rezultă faptul de stare civilă certificat. 

49. Mențiunile se aplică pe toate înscrisurile întocmite în localitățile 

din stînga Nistrului și municipiul Bender care sînt supuse examinării 

subdiviziunilor competente, atît pe recto (pe marginea actului), cît şi pe verso. 

50. Aplicarea mențiunilor de stabilire a paternității este posibilă doar 

în cazul în care la stabilirea paternității au fost respectate condițiile prevăzute 

la art. 47 din Codul familiei nr. 1316/2000. 

51. La eliberarea documentelor de stare civilă, conținutul acestora se 

completează doar în limitele confirmării faptului de stare civilă produs şi 

consemnat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender. 

52. Mențiunile aplicate se referă la înscrierile şi mențiunile din înscris 

care sînt contrare condițiilor stabilite de cadrul normativ al Republicii 

Moldova. 

53. Textul mențiunilor are următorul cuprins, după caz: 

1) pentru înscrisurile referitoare la căsătorie, divorț, stabilirea 

paternității, întocmite neîntemeiat, inclusiv în baza actelor de stare civilă 

străine care nu au fost supuse transcrierii, în modul stabilit de lege: 

 „Înscrisul contravine (este întocmit cu derogare de la) art. ……… din 

Codul familiei nr. 1316/2000, art. ………. din Legea nr. 100/2001 privind 

actele de stare civilă (se indică actul legislativ), certificarea faptului este 
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inadmisibilă.”; 

2) la înscrierea neîntemeiată a numelui de familie al copilului, al 

tatălui, al mamei, în următoarele situații: 

a) la certificarea nașterii copilului născut de părinți a căror căsătorie nu 

poate fi certificată, cînd copilului i-a fost atribuit numele tatălui/mamei, 

acesta va purta numele mamei sau cel atribuit în baza cererii privind stabilirea 

paternității, prin acordul comun al părinților; 

b) la certificarea nașterii copilului a cărui mamă şi-a schimbat numele 

de familie în urma încheierii căsătoriei ce nu poate fi certificată (consemnată 

cu încălcarea condițiilor prevăzute la art. 9-15 din Codul familiei 

nr. 1316/2000); 

c) la certificarea căsătoriei între persoane dintre care cel puțin una şi-a 

schimbat numele neîntemeiat: 

„Înscrierea numelui de familie al copilului contravine art. 24 alin. (1) 

din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă”; 

„Înscrierea datelor despre tată contravine art. 23 alin. (2) şi (4) din 

Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă”; 

„Modificarea numelui de familie al mamei contravine art. 69 alin. (2) 

lit. a) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă”; 

„Schimbarea neîntemeiată (contravine art. …. din Codul familiei 

nr. 1316/2000, art.… din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă) a 

numelui de familie (al soțului/soției)”. 

54. În compartimentele înscrisului se face înscrierea corectă a datelor 

personale sau se taie înscrierea neîntemeiată. 

Textul mențiunilor va avea următorul cuprins, după caz: 

„Numele copilului/tatălui/mamei – ……….... Temei: art. ……. (se 

indică prevederile actului normativ)”; 

„Datele despre tată incluse în temeiul cererii privind stabilirea 

paternității în baza acordului comun al părinților nr. …   din …….”. 

Capitolul III 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE 

55. Agenția Servicii Publice exercită controlul modului în care a avut 

loc certificarea unui fapt de stare civilă, recunoscînd nule documentele de 

stare civilă eliberate neîntemeiat. 

56. Înscrisurile eliberate în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender se prezintă subdiviziunilor Agenției Servicii Publice de 

către persoanele fizice interesate. 

57. Înscrisurile eliberate în localitățile din stînga Nistrului și 

municipiul Bender care au fost prezentate pentru certificarea faptelor de stare 

civilă consemnate în acestea se păstrează la subdiviziunea competentă a 

Agenției Servicii Publice, constituind al doilea exemplar al actului de stare 

civilă respectiv, conform prevederilor legislației. 
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58. Pînă la expedierea spre păstrare către subdiviziunea competentă a 

înscrisului eliberat în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice asigură înregistrarea 

tuturor faptelor supuse certificării și aplicarea mențiunilor de rigoare privind 

inadmisibilitatea certificării acestora. 

59. Înregistrările și mențiunile efectuate de organul de stare civilă 

privind faptele de stare civilă consemnate în înscrisurile eliberate în 

localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, în modul stabilit de 

prezentele Instrucțiuni, se supun procedurilor de modificare, completare sau 

anulare în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2001 privind actele de 

stare civilă. 

 
Republica Moldova 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI 

 

REGULAMENT Nr. 20 

din  30.01.2004 

 

cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către 

instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova  

şi or. Bender 

Publicat: 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr.19-21 art Nr: 41 

 

MODIFICAT : OME869 din 05.11.12, MO237-241/ 16.11.12, 

art.1388; în vigoare 16.11.12 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii 

eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii 

Moldova şi or. Bender este elaborat în scopul asigurării accesului la studii în 

instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova cît şi de peste hotare şi 

oferirea şanselor de angajare în cîmpul muncii conform calificării atribuite 

deţinătorilor actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din 

raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender începînd cu anul 1992. 

II. Actele de studii din învăţămîntul secundar general 

2. Actele de studii din învăţămîntul secundar general, eliberate de 

instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. 

Bender (începînd cu anul 1992), care confirmă realizarea nivelului de studii 



183 

gimnaziale, medii de cultură generală sau liceale produc aceleaşi efecte 

juridice ca şi actele de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din partea 

dreaptă a Nistrului. 

3. Comisiile de admitere ale instituţiilor de învăţămînt superior 

universitar, medii de specialitate, secundar profesionale şi liceale vor înscrie 

la concursul de admitere deţinătorii actelor de studii eliberate de către 

instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. 

Bender. 

4. Pentru înscrierea la studii în străinătate, deţinătorii actelor de studii 

menţionate la p.2 al prezentului Regulament, vor depune cerere la Ministerul 

Educaţiei pentru perfectarea actului de studii. Direcţia Generală Educaţie, 

Ştiinţă, Tineret şi Sport din mun. Chişinău eliberează acte de studii pe 

formularul aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în baza 

Dispoziţiei Ministerului Educaţiei şi în conformitate cu actele normative în 

vigoare. 

    [Pct.4 modificat prin OME869 din 05.11.12, MO237-241/16.11.12 

art.1388; în vigoare 16.11.12] 

III. Actele de studii din învăţămîntul secundar-profesional, mediu 

de specialitate, universitar şi postuniversitar 

5. Actele de studii din învăţămîntul secundar-profesional, mediu de 

specialitate, universitar şi postuniversitar, eliberate de către instituţiile de 

învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or.Bender 

(începînd cu anul 1992) produc aceleaşi efecte juridice ca şi actele de studii 

eliberate de instituţiile de învăţămînt din partea dreaptă a Nistrului şi se 

acceptă pentru: 

- continuarea studiilor la nivelurile şi treptele următoare; 

- angajarea în cîmpul muncii conform calificării atribuite, cu excepţia 

deţinătorilor actelor de studii la specialităţile de profil medical, militar şi cele 

ce ţin de protecţia ordinii publice şi securităţii statului. Deţinătorii actelor de 

studii la specialităţile menţionate mai sus se vor încadra în cîmpul muncii în 

conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi numai după 

perfectarea actelor de studii în modul stabilit în p.7 al prezentului 

Regulament. 

6. Pentru continuarea studiilor, candidaţii vor participa la concursul de 

admitere în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

7. Persoanele care intenţionează să plece peste hotarele Republicii 

Moldova (la studii sau pentru angajare în cîmpul muncii) şi deţinătorii actelor 

de studii la specialităţile menţionate în p.5, vor solicita Ministerului Educaţiei 

perfectarea actelor respective. 

Perfectarea actelor se va realiza în instituţiile de învăţămînt desemnate 

- Centre prin ordinul ministrului educaţiei. 

Conducătorii (rectorii, directorii), instituţiilor de învăţămînt desemnate 
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- Centre vor crea comisii specializate pentru fiecare specialitate. 

Comisiile specializate vor analiza dosarele solicitanţilor, ce vor 

conţine următoarele acte: 

- cerere; 

- diploma de studii în original; 

- suplimentul la diplomă (situaţia academică pe anii de studii); 

- programa analitică a disciplinelor la specialitatea respectivă. 

În rezultatul comparării programelor de studii, comisia specializată va 

decide asupra diferenţelor ce urmează a fi susţinute şi/sau în ce an de studii 

poate fi înscris solicitantul. După susţinerea diferenţelor, după caz, şi a 

examenelor de absolvire / licenţă, instituţiile de învăţămînt vor elibera 

absolvenţilor acte de studii aprobate de Ministerul Educaţiei. 
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XI. Programe de activitate ale Guvernului Republicii 
Moldova.                                                                     
 

Prim-ministru Ion Chicu (noiembrie 2019-2020) 

X. REINTEGRAREA ȚĂRII 

Obiective importante 

1. Intensificarea cooperării cu partenerii internaționali în formatul 

„5+2” pentru formarea consensului privind formula de reintegrare a țării; 

2. Aprofundarea cooperării cu Ucraina, inclusiv în managementul 

comun al frontierei; 

3. Identificarea și implementarea unor noi proiecte cu caracter 

social-economic menite să contribuie la armonizarea relațiilor dintre părți; 

4. Extinderea serviciilor publice pentru locuitorii din stânga 

Nistrului și apărarea drepturilor omului. 

 

Prim-ministru Maia Sandu (iunie-noiembrie 2019) 

1.7. Dialogul pentru reîntregirea statului 

● Vom promova dialogul cu populația din localitățile din stânga 

Nistrului în scopul promovării ideii de soluționare a conflictului. Vom 

propune politici sectoriale de integrare. 

● Vom monitoriza situația privind respectarea drepturilor omului 

în localitățile din stânga Nistrului și vom promova politici adecvate 

pentru asigurarea respectării lor. 

● Vom depune eforturi pentru asigurarea circulației libere și 

necondiționate a cetățenilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

● Vom elimina factori interni care alimentează conflictul, inclusiv 

cei care provin de pe malul drept, printr-o analiză minuțioasă a schemelor 

de activități economice ilegale pentru a le lichida. În conformitate cu 

prevederile legale, vom aplica sancțiuni stricte oficialilor de pe partea 

dreaptă care creează, promovează sau participă în scheme de activități 

economice ilegale regionale sau transfrontaliere. 

● Vom promova ideea de creare a unui Fond de asigurare a 

procesului de reîntregire a statului, cu contribuția și monitorizarea 

internațională a activităților realizate. 

 

Prim-ministru Pavel Filip (ianuarie 2016-iunie 2019) 

Guvernul Republicii Moldova va pleda în continuare pentru 

dezideratul de reintegrare a țării, acesta reprezentând una dintre 

prioritățile de bază ale procesului de guvernare. Soluția politică a 

conflictului va fi corelată cu obiectivul de integrare europeană a țării. 

Reglementarea definitivă a conflictului trebuie să asigure caracterul 

viabil, democratic, independent și suveran al statului reunificat. 
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III. REINTEGRAREA ȚĂRII ȘI CONSOLIDAREA STATULUI 

1. Asigurarea unui dialog permanent cu partenerii externi și 

organizațiile internaționale în vederea sprijinirii procesului de 

reglementare a conflictului transnistrean și de reintegrare a țării. 

2. Continuarea eforturilor de elaborare a statutului juridic special al 

regiunii transnistrene în cadrul negocierilor în formatul „5+2”, 

promovarea la nivel național a unei viziuni consolidate cu privire la 

reglementarea conflictului transnistrean. 

3. Consolidarea capacităților instituționale și sporirea nivelului de 

coordonare între autoritățile responsabile de realizarea politicilor în 

domeniul reintegrării țării, impulsionarea activității grupurilor de lucru 

sectoriale pentru sporirea încrederii. Consolidarea rolului participanților 

în formatul „5+2” în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. 

4. Realizarea acțiunilor orientate spre asigurarea respectării 

drepturilor omului în regiunea transnistreană și a liberei circulații a 

persoanelor, a bunurilor și a serviciilor între cele două maluri ale 

Nistrului. 

5. Asistarea implementării în regiunea transnistreană a Zonei de 

Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană, prevăzută de Acordul de Asociere cu Uniunea 

Europeană. 

6. Promovarea interacțiunii dintre comunitățile de afaceri de pe 

ambele maluri ale Nistrului. 

7. Colaborarea cu Uniunea Europeană și Ucraina în vederea 

securizării frontierei moldo-ucrainene. 

8. Extinderea mandatului Misiunii EUBAM și intensificarea 

procesului de cooperare cu aceasta. 

9. Promovarea obiectivului privind retragerea de pe teritoriul 

Republicii Moldova a forțelor armate și retragerea sau distrugerea 

armamentului, munițiilor și echipamentului Federației Ruse, conform 

prevederilor constituționale și angajamentelor internaționale existente. 

10. Continuarea eforturilor de transformare a actualei operațiuni de 

menținere a păcii într-o misiune multinațională civilă sub mandat 

internațional. 

11. Menținerea stabilității în Zona de Securitate și eficientizarea 

activității în cadrul mecanismelor Comisiei Unificate de Control. 

12. Atragerea asistenței și expertizei partenerilor externi în vederea 

promovării procesului de reglementare. 
13. Realizarea proiectelor umanitare, sociale și de infrastructură în 

regiunea transnistreană. 

14. Instituirea cadrului juridic necesar pentru avansarea politicilor 

de reintegrare a țării și elaborarea mecanismelor provizorii de soluționare 
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a problemelor cu care se confruntă populația și agenții economici din 

regiunea transnistreană, creând condițiile necesare pentru reintegrarea 

graduală a regiunii în spațiile unice ale Republicii Moldova (economic, 

financiar-bancar, politic, social, cultural, informațional etc.). 

15. Lansarea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a unei 

platforme de comunicare, cu participarea instituțiilor mass-mediei, a 

reprezentanților societății civile etc. de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Informarea locuitorilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

despre esența politicilor promovate de Guvern și beneficiile reintegrării 

statului. 

16. Elaborarea unei strategii de incluziune a activităților 

economice, sociale, culturale, administrative și politice ale cetățenilor și 

agenților economici din stânga Nistrului în sistemele economice, sociale, 

culturale și politice ale Republicii Moldova. 

 

Prim-miniștri Chiril Gaburici (februarie-iunie 2015), Valeriu 

Streleț (iulie-octombrie 2015) și Gherorghe Brega/ interimar 

(octombrie 2015-ianuarie 2016) 

Guvernul Republicii Moldova va pleda în continuare pentru 

dezideratul de reintegrare a țării, acesta reprezentând una dintre 

prioritățile de bază ale procesului de guvernare. Soluția politică a 

conflictului va fi corelată cu obiectivul de integrare europeană a țării. 

Reglementarea definitivă a conflictului trebuie să asigure caracterul 

viabil, democratic, independent și suveran al statului reunificat. 

III. REINTEGRAREA ȚĂRII ȘI CONSOLIDAREA 

STATALITĂȚII 

1. Asigurarea unui dialog permanent cu partenerii externi și 

organizațiile internaționale în vederea sprijinirii procesului de 

reglementare a conflictului transnistrean și de reintegrare a țării. 

2. Continuarea eforturilor de elaborare a statutului juridic special al 

regiunii transnistrene în cadrul negocierilor în formatul „5+2”, 

promovarea la nivel național a unei viziuni consolidate cu privire la 

reglementarea conflictului transnistrean. 

3. Consolidarea capacităților instituționale și sporirea nivelului de 

coordonare între autoritățile responsabile de realizarea politicilor în 

domeniul reintegrării țării, impulsionarea activității grupurilor de lucru 

sectoriale pentru consolidarea încrederii. Consolidarea rolului UE și SUA 

în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. 
4. Realizarea acțiunilor orientate spre asigurarea respectării 

drepturilor omului în regiunea transnistreană și a liberei circulații a 

persoanelor, a bunurilor și a serviciilor între cele două maluri ale 

Nistrului. 
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5. Identificarea mecanismelor de aplicare în regiunea transnistreană 

a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica 

Moldova și Uniunea Europeană, prevăzută de Acordul de Asociere cu 

Uniunea Europeană. 

6. Promovarea interacțiunii dintre comunitățile de afaceri de pe 

ambele maluri ale Nistrului. 

7. Colaborarea cu Uniunea Europeană și Ucraina în vederea 

securizării frontierei moldo-ucrainene. 

8. Extinderea mandatului Misiunii EUBAM și intensificarea 

procesului de cooperare cu aceasta. 

9. Promovarea obiectivului privind retragerea necondiționată de pe 

teritoriul 

Republicii Moldova a forțelor armate și a stocurilor de muniții ale 

Federației Ruse, conform prevederilor constituționale și angajamentelor 

internaționale existente. 

10. Continuarea eforturilor de transformare a actualei operațiuni de 

menținere a păcii într-o misiune multinațională civilă sub mandat 

internațional. 

11. Menținerea stabilității în Zona de Securitate și eficientizarea 

activității în cadrul mecanismelor Comisiei Unificate de Control. 

12. Atragerea asistenței și expertizei partenerilor externi în vederea 

promovării procesului de reglementare. 

13. Realizarea proiectelor umanitare, sociale și de infrastructură în 

regiunea transnistreană. 

14. Instituirea cadrului juridic necesar pentru avansarea politicilor 

de reintegrare a țării și elaborarea mecanismelor provizorii de soluționare 

a problemelor cu care se confruntă populația și agenții economici din 

regiunea transnistreană, creând condițiile necesare pentru reintegrarea 

graduală a regiunii în spațiile unice ale Republicii Moldova (economic, 

financiar-bancar, politic, social, cultural, informațional etc.). 

15. Asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea 

transnistreană și înlăturarea barierelor existente în calea liberei circulații a 

persoanelor, a bunurilor și a serviciilor între cele două maluri ale 

Nistrului. 

16. Lansarea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a unei 

platforme de comunicare, cu participarea instituțiilor mass-mediei, a 

reprezentanților societății civile etc. de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Informarea locuitorilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova 
despre esența politicilor promovate de Guvern și beneficiile reintegrării 

statului. 
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Prim-ministru Iurie Leancă (mai 2013-februarie 2015) 

Reintegrarea ţării a fost, este şi va rămâne o prioritate în activitatea 

Guvernului. Guvernul Republicii Moldova va continua eforturile în 

vederea identificării unei soluţii cuprinzătoare şi durabile a conflictului 

transnistrean în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a 

Republicii Moldova. Guvernul va promova soluţionarea conflictului prin 

intermediul negocierilor în formatul 5+2, cu implicarea partenerilor 

externi relevanţi. Europenizarea ţării şi menţinerea statutului de 

neutralitate a Republicii Moldova vor crea premisele favorabile 

reintegrării. O soluţie finală viabilă trebuie să se bucure de sprijinul 

populaţiei şi al principalelor forţe politice din Republica Moldova. 

Guvernul va susţine implementarea proiectelor sociale şi de infrastructură 

în regiunea transnistreană a Republicii Moldova şi crearea condiţiilor de 

reintegrare reală a regiunii în spaţiul economic, politic, social şi 

informaţional al Republicii Moldova. 

Retragerea forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul 

Republicii Moldova şi transformarea actualului mecanism de menţinere a 

păcii într-o misiune internaţională civilă constituie factori indispensabili 

în promovarea soluţionării conflictului transnistrean. 

VIII. REINTEGRAREA ŢĂRII 

Obiective de guvernare: 

1. Promovarea obiectivului reglementării politice cuprinzătoare şi 

viabile a conflictului transnistrean, în cadrul formatului de negocieri 5+2 

cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. 

2. Crearea premiselor de reintegrare a regiunii transnistrene în 

spaţiul economic, informaţional, politic, social şi cultural al Republicii 

Moldova. 

3. Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populaţia 

de pe cele două maluri ale Nistrului. 

4. Mobilizarea eforturilor partenerilor externi în susţinerea 

procesului de reglementare a conflictului transnistrean. 

Acţiuni prioritare: 

- Continuarea negocierilor privind reglementarea conflictului 

transnistrean în formatul 5+2; 

- Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii; intensificarea 

contactelor interumane, antrenarea locuitorilor regiunii în procesele de 

transformare şi europenizare a Republicii Moldova; 

- Implementarea de către instituţiile naţionale cu competenţe în 
domeniu a politicilor îndreptate spre reintegrarea ţării, participarea activă 

la acest proces a grupurilor de lucru sectoriale; 
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- Dezvoltarea dialogului cu administraţia, mediul de afaceri şi 

societatea civilă din regiunea transnistreană în vederea creării premiselor 

necesare de reintegrare a ţării; 

- Sprijinirea pe plan intern şi extern a acţiunilor orientate spre 

asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană; 

- Elaborarea şi implementarea, inclusiv cu suportul partenerilor 

externi, a proiectelor de natură să contribuie la creşterea bunăstării 

populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului; 

- Asigurarea condiţiilor necesare pentru înlăturarea barierelor 

existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor 

între cele două maluri ale Nistrului; 

- Promovarea unei viziuni consolidate în societate cu privire la 

reglementarea conflictului transnistrean; 

- Promovarea obiectivului ce ţine de retragerea forţelor militare 

străine de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile 

Constituţiei Republicii Moldova, angajamentele asumate şi principiile 

internaţionale general acceptate; 

- Continuarea eforturilor de transformare a actualei operaţiuni de 

menţinere a păcii într-o misiune multinaţională de observatori civili sub 

mandat internaţional; 

- Promovarea şi menţinerea obiectivului de reglementare a 

conflictului transnistrean pe agenda partenerilor externi şi a organizaţiilor 

internaţionale relevante, consolidarea rolului UE şi SUA în procesul de 

soluţionare a conflictului transnistrean; 

- Continuarea eforturilor orientate spre securizarea segmentului 

transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, inclusiv prin cooperarea cu 

Misiunea EUBAM. 

 

Prim-ministru Vlad Filat (ianuarie 2011-mai 2013) 

Reintegrarea ţării este unul dintre obiectivele fundamentale ale 

guvernării. Guvernul Republicii Moldova va intensifica eforturile în 

vederea identificării unei soluţii viabile şi durabile a conflictului 

transnistrean în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a 

Republicii Moldova. Menţinerea statutului de neutralitate a Republicii 

Moldova şi europenizarea ţării va crea premisele favorabile reintegrării. 

Guvernul va pleda pentru soluţionarea conflictului în formatul 5+2, în 

baza principiilor acceptate de principalele forţe politice din Republica 

Moldova, inclusiv retragerea forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe 
teritoriul Republicii Moldova şi înlocuirea actualelor forţe de menţinere a 

păcii cu o misiune internaţională civilă. Vom promova ample proiecte 

sociale şi de infrastructură în raioanele de est ale Republicii Moldova şi 



191 

crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii transnistrene în spaţiul 

economic, politic, social şi informaţional al Republicii Moldova. 

Obiective de guvernare: 

1. Identificarea unei soluţii viabile şi durabile a conflictului 

transnistrean, în cadrul negocierilor în formatul 5+2, în baza respectării 

suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.  

2. Crearea condiţiilor de reintegrare a regiunii transnistrene în 

spaţiul economic, informaţional, politic, social şi cultural al Republicii 

Moldova.  

3. Mobilizarea eforturilor partenerilor externi în promovarea 

procesului de reglementare a conflictului transnistrean.  

Acţiuni prioritare:  

- Elaborarea unei strategii privind reintegrarea ţării şi 

implementarea politicilor coordonate de către instituţiile naţionale cu 

competenţe în domeniu;  

- Relansarea negocierilor privind reglementarea conflictului 

transnistrean în formatul „5+2”;  

- Promovarea şi menţinerea obiectivului de reglementare a 

conflictului transnistrean pe agenda partenerilor externi şi a organizaţiilor 

internaţionale relevante; identificarea modalităţilor de sporire a rolului UE 

şi SUA în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean;  

- Implementarea măsurilor de încredere; intensificarea legăturilor 

interumane, antrenarea locuitorilor regiunii în procesele de transformare 

şi europenizare a Republicii Moldova;  

-Promovarea pe plan intern şi extern a acţiunilor orientate spre 

asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană;  

- Promovarea condiţiilor necesare pentru înlăturarea tuturor 

barierelor existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi 

serviciilor între cele două maluri ale Nistrului;  

- Dezvoltarea unui dialog cu administraţia, mediul de afaceri şi 

societatea civilă din regiunea transnistreană în vederea creării premiselor 

de reintegrare a ţării;  

- Elaborarea şi implementarea proiectelor comune, inclusiv cu 

sprijinul partenerilor externi, care ar contribui la creşterea bunăstării 

populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului şi ar crea o atmosferă 

favorabilă pentru promovarea negocierilor în formatul „5+2”;  

- Promovarea obiectivului ce ţine de retragerea forţelor militare 

străine de pe teritoriul Repu-blicii Moldova în conformitate cu prevederile 
Constituţiei Republicii Moldova, angajamen-tele internaţionale existente 

şi principiile dreptului naţional şi internaţional;  
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- Intensificarea eforturilor în vederea transformării actualei 

operaţiuni de menţinere a păcii într-o misiune multinaţională de 

observatori civili sub mandat internaţional;  

- Continuarea eforturilor vizînd securizarea segmentului 

transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, inclusiv prin cooperarea cu 

Misiunea EUBAM;  

- Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Biroului pentru 

reintegrare. 

 

Prim-ministru Vlad Filat (septembrie 2009-ianuarie 2011) 

Reintegrarea ţării este un obiectiv fundamental al Republicii 

Moldova. Guvernul va intensifica eforturile în vederea identificării unei 

soluţii viabile şi durabile a conflictului transnistrean în baza respectării 

suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi va promova 

crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii transnistrene în spaţiul 

economic, politic, social şi informaţional al Republicii Moldova. 

Europenizarea ţării va crea premisele necesare în acest sens. Guvernul 

susţine negocierea condiţiilor de soluţionare a conflictului în formatul 

5+2, în baza principiilor acceptate de principalele forţele politice din 

Republica Moldova, inclusiv retragerea forţelor militare ale Federaţiei 

Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova şi înlocuirea actualelor forţe de 

menţinere a păcii cu o misiune internaţională civilă. Guvernul va promova 

ample proiecte sociale şi de infrastructură în raioanele de est ale 

Republicii Moldova. 

Obiective de guvernare:  

1. Identificarea unei soluţii viabile şi durabile a conflictului 

transnistrean în baza respectării suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a 

caracterului unitar al statului Republica Moldova.  

2. Crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii transnistrene în 

spaţiul economic, politic, social şi cultural al Republicii Moldova.  

Acţiuni prioritare:  

• Relansarea negocierilor privind reglementarea conflictului 

transnistrean în formatul „5+2”;  

• Sporirea rolului UE şi SUA în eforturile de soluţionare a 

conflictului transnistrean;  

• Implementarea măsurilor de încredere reciprocă. Intensificarea 

legăturilor interumane, implicarea locuitorilor regiunii în procesele de 

transformare şi europenizare a Republicii Moldova;  
• Promovarea condiţiilor necesare pentru înlăturarea tuturor 

barierelor existente din calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi 

serviciilor dintre cele două maluri ale Nistrului, în special prin anularea 

aşa-numitei „taxe de înregistrare” şi a taxei de 100% pentru bunurile 
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provenite de pe malul drept, precum şi lichidarea posturilor de control 

instalate ilegal în zona de securitate;  

• Îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii 

economice externe a agenţilor economici din regiunea transnistreană în 

condiţiile asigurării unui control comun moldoucrainean la punctele de 

trecere pe segmentul transnistrean al frontierei de stat;  

• Dezvoltarea unui dialog cu administraţia, mediul de afaceri şi 

societatea civila din Transnistria în vederea creării premiselor reintegrării 

ţării;  

• Susţinerea unor proiecte comune care ar contribui la 

îmbunătăţirea bunăstării populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului şi 

crearea unei atmosfere favorabile pentru promovarea negocierilor în 

formatul „5+2”;  

• Revigorarea eforturilor privind retragerea trupelor străine de pe 

teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu principiile dreptului 

internaţional, cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu 

privire la prevederile de bază ale statutului raioanelor de est 

(Transnistriei) şi deciziilor Summit-ului OSCE de la Istanbul;  

• Înlocuirea actualelor forţe de menţinere a păcii cu o misiune 

internaţională de observatori civili sub mandat internaţional. 

 

Prim-ministru Vasile Tarlev (aprilie 2005-martie 2008) și 

Zinaida Greceanâi (martie 2008-iunie 2009, iunie-septembrie 2009) 

REINTEGRAREA ŢĂRII  

Obiectivele Guvernului în realizarea procesului de reintegrare sunt:  

- integritatea teritorială şi unificarea statului pe baza concilierii 

societăţii;  

- crearea unui spaţiu vamal unic;  

- unificarea sistemului bancar şi monetar-creditar;  

- consolidarea şi modernizarea infrastructurii economice şi sociale.  

Sarcina de bază constă în restabilirea unităţii statului sub aspect 

politic, juridic, economic, social şi cultural.  

După reglementarea politică a conflictului, principala problemă va 

deveni reintegrarea economică a ţării prin formarea unui spaţiu economic 

unic. Procesul creării unui spaţiu economic unic are drept scop eliminarea 

barierelor interne în calea circulaţiei libere a mărfurilor, capitalului şi 

persoanelor, crearea condiţiilor pentru creşterea economică stabilă şi 

dezvoltarea socială dinamică pe întreg teritoriul ţării.  
Acest proces va încuraja dezvoltarea liberă a activităţilor de 

întreprinzător şi cooperarea agenţilor economici în interiorul ţării, crearea 

unor condiţii stabile pentru activitatea investiţională, integrarea sistemelor 
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bancare şi creşterea potenţialului economic pentru îmbunătăţirea calităţii 

vieţii. 

 

Prim-ministru Vasile Tarlev (aprilie 2001-aprilie 2005) 

II. PREMISELE POLITICO-JURIDICE DE IEŞIRE AŢĂRII DIN 

CRIZĂ  

Asigurarea suveranităţii şi integrităţii Republicii Moldova  

În scopul consolidării statalităţii şi independenţei economice, al 

restabilirii integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, Guvernul 

intenţionează:  

• să soluţioneze definitiv pe cale paşnică diferendul transnistrean în 

cadrul unui stat unic Republica Moldova, să procedeze la integrarea 

economiei ambelor maluri ale Nistrului, la restabilirea spaţiului cultural 

comun şi a unităţii spirituale a societăţii. 

VI. POLITICA MACROECONOMICĂ 

Politica fiscală şi bugetară 

• examinarea, în comun cu Transnistria, a chestiunii privind excluderea 

dublei impuneri cu taxă pe valoarea adăugată. 
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XII. Zona de Securitate și localitățile amplasate în 
perimetrul acesteia. 

 

Zona de Securitate (ZS) a fost instituită după semnarea Acordului 

moldo-rus privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat în 

regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992, iar 

coordonatele acesteia au fost stabilite prin anexa nr.2 la Procesul-verbal 

nr.2 al ședinței Comisiei Unificate de Control (CUC) din 29.07.1992 și 

prin prevederile pct.2 din Hotărârea Guvernului RM nr.662/1992. 

Conform prevederilor art.1 pct.2 din Acordul din 1992, scopul 

creării ZS a constat în separarea părților aflate în conflict și în retragerea 

din acest segment a forțelor armate și a altor formațiuni, precum și a 

tehnicii de luptă și a armamentelor, iar pentru asigurarea controlului 

asupra regimului de încetare a focului și de securitate a fost constituită 

CUC în formatul a 3 componente/ delegații (moldovenească, rusă și 

exponenții de la Tiraspol) și cu participarea reprezentanților Misiunii 

OSCE în Moldova și din partea Ucrainei. 

CUC îi revine și rolul de a monitoriza în mod continuu situaţia în 

Zona de Securitate, a menține stabilitatea și ordinea publică în acest 

perimetru, precum şi de a contribui la reglementarea paşnică şi prin 

mijloace politice a conflictului transnistrean. 

Conducerea CUC este realizată de co-președinții celor trei 

delegații din componența Comisiei (RM, FR și RT), iar deciziile acesteia 

sunt aprobate pe bază de consens. 

La rândul său, conform Regulamentului său de activitate, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.744/2011, delegația RM în CUC reprezintă 

interesele Republicii Moldova în Comisie şi participă nemijlocit la 

realizarea Acordului din 21 iulie 1992, componența nominală a acesteia 

fiind reflectată în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.515/2010. 

ZS a fost trasată de-a lungul r.Nistru, cu lățimi ce variază între 15 

și 20 km și lungimea de 225 km și compusă din trei sectoare (Nord – 

Râbnița, Centru – Dubăsari și Sud – Bender). 

În acest perimetru au fost introduse Forțe Mixte de Menținere a 

Păcii (FMMP) în același format trilateral (RM, FR, Tiraspol), iar după 

semnarea Acordului de la Odesa din 20 martie 1998, în ZS și-au început 

activitatea și observatorii militari ucraineni încadrați în grupele 

cvadripartite de observatori, subordonate CUC şi operativ CMU și care 

constituie mecanismul-cheie de control a situaţiei din ZS şi de reacţie 

imediată la incidente. 

La ora actuală în ZS sunt amplasate 15 posturi de pacificare (8 în 

sectorul centru și 7 în sectorul sud), după cum urmează: 
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1. Post unilateral al FR №1 (Centrul de Reabilitare din or. 

Dubăsari (4260,7); 

2. Post unilateral al RT №4(3 km nord-est de or. Dubăsari, str. 

Energheticov (4262,6); 

3. Post trilateral de control și de asigurare a trecerii №6 (Feribotul 

din s.Molovata (4658,9); 

4. Post trilateral de control și de asigurare a trecerii №7 (Barajul 

Centralei Hidroelectrice de la Dubasari (4060,9);   

5. Post trilateral de control și de asigurare a trecerii №8 „drept” 

(zona periferică de sud a podul din or.Dubăsari (3462,3); 

6. Post trilateral de control și de asigurare a trecerii №8 „stâng” 

(podul peste r.Nistru din or.Dubăsari (3462,3); 

7. Post trilateral de control și de asigurare a trecerii №9 „drept” 

(podul de la Vadul lui Vodă (1858,2); 

8. Post trilateral de control și de asigurare a trecerii №9 

„stâng”(podul de la Vadul lui Vodă (1858,2); 

9. Post bilateral al FR și RT №1 (la intersecția drumurilor de la 

Uzina de Beton Armat din Bender, zona periferică de nord a sectorului 

Nordic/ Severnâi (9886,3); 

10. Post bilateral al FR și RM №3 (3 km zona periferică de nord 

a or.Bender (9484,4); 

11. Post bilateral al FR și RM №6 (podul din zona periferică 

nord-vest a s.Gâsca (8682,5); 

12. Post bilateral al FR și RM №8 (la intersecția drumurilor din 

zona periferică de sud a or.Bender (8688,6); 

13. Post unilateral al FR №10 (podul peste r.Nistru dintre 

or.Bender și s.Parcani (9088,3); 

14. Post trilateral de control și de asigurare a trecerii №11 ,,drept” 

(intrarea pe podul de peste r.Nistru din partea s.Gura Bâcului (0088,1); 

15. Post trilateral de control și de asigurare a trecerii №11 

,,stâng”( intrarea pe podul de peste r.Nistru din partea s.Bâcioc (0088,1). 

Cele 3 contingente ale FMMP însumează 1375 militari (RM-453, 

FR-431, RT-491), plus 10 observatori militari din partea Ucrainei, dotate 

cu mijloace de transport și armament de infanterie, exceptând FR care 

dispune şi de 16 unităţi de tehnică blindată (TAB) din care 13 sunt 

instalate la posturile FMMP.  

 Unităţile militare ale contingentelor FR sunt dislocate la Bender 

(cu o subunitate în or. Dubăsari), ale RM - la Cocieri, Coşniţa şi Varniţa 
și ale Tiraspolului la Dubăsari şi Grigoriopol.  

Grupele de observatori militari sunt dispuse la Dubăsari, Criuleni, 

Doroţcaia, Vadul-lui-Vodă şi Bender, iar CMU este dislocat în or. 

Bender.  
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În sectorul de nord al ZS, la moment nu sunt dislocate 

subdiviziuni ale FMMP. 

Oraşul Bender şi satele Varniţa, Gâsca, Proteagailovca, teritorial 

constituie raionul cu regim de securitate sporit. La Bender funcţionează 

comenduirea FMMP a acestui raion. Altă comenduire a sectorului de nord 

şi centru a Zonei de Securitate este dislocată la Dubăsari. 

CUC conduce cu FMMP prin CMU ce se compune din 

comandanţii celor trei contingente şi comandantul grupului de observatori 

al Ucrainei. CMU îşi realizează atribuţiile prin Statul Major Unificat al 

FMMP. 

Rapoartele săptămânale al CMU cu privire la situația din ZS sunt 

examinate și aprobate în cadrul ședințelor ordinare ale CUC (au loc în 

or.Bender), iar la cele extraordinare se examinează şi se adoptă decizii 

pentru a soluţiona probleme urgente şi incidentele constatate în ZS (au loc 

în or.Bender și în locația convenită de delegații). 

Ca și toate deciziile CUC, rapoartele și documentele CMU se 

adoptă prin consens. 

 

Lista localităților din perimetrul Zonei de Securitate 
 

Nr. Localitatea Raionul 

Sectorul NORD 

1.  Năpadova Floreşti 

2.  Sănătăuca  

3.  Japca 

4.  Bursuc 

5.  Salcia  Şoldăneşti 

6.  Cot  

7.  Climăuţii de Jos 

8.  Vadul-Raşcov 

9.  Socola  

10.  Poiana  

11.  Alcedar  

12.  Curătura  

13.  Odaia 

14.  Tarasova  Rezina 

15.  Solonceni  

16.  Boşerniţa  

17.  Ciorna  

18.  Rezina  

19.  Saharna  

20.  Saharna Nouă 
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21.  Buciuşca  

22.  Horodişte  

23.  Ţâpova  

24.  Slobozia-Horodişte  

25.  Lalova  

26.  Nistreni 

27.  Mârzeşti  Orhei 

28.  Mârzaci  

29.  Lopatna  

30.  Jora de Sus 

31.  Jora de Mijloc 

32.  Sadchi Camenca 

(regiunea transnistreană) 33.  Caterinovca 

34.  Iantarnoe 

35.  Rașcov 

36.  Podoima 

37.  Podoimița 

38.  Camenca 

39.  Jurca Râbnița 

(regiunea transnistreană) 40.  Jura 

41.  Mihailovca 

42.  Butuceni 

43.  Popenchi 

44.  Ofatinți 

45.  Ghidirim 

46.  Râbnița 

47.  Hârjău 

48.  Stroienți 

49.  Molochișul Mare  

Sectorul CENTRU 

50.  Jora de Jos Orhei 

51.  Vâşcăuţi 

52.  Oxentea Dubăsari 

53.  Mărcăuţi 

54.  Corjova 

55.  Molovata  

56.  Ustia  

57.  Holercani  

58.  Cocieri  

59.  Molovata Nouă 

60.  Pohrebea 

61.  Doroţcaia 
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62.  Coşniţa 

63.  Pârâta  

64.  Dzerjinscoe  

 

 

Dubăsari 

(regiunea transnistreană) 

65.  Dubăsari 

66.  Roghi 

67.  Doibani-1 

68.  Doibani-2 

69.  Goian 

70.  Țâbuleuca 

71.  Harmațca 

72.  Speia  

Grigoriopol 

(regiunea transnistreană) 
73.  Butor 

74.  India 

75.  Tașlâc 

76.  Crasnaia Gorca 

77.  Delacău 

78.  Grigoriopol 

79.  Răculeşti   

 

 

 

 

Criuleni 

80.  Bălăşeşti  

81.  Jevreni  

82.  Zolonceni  

83.  Criuleni  

84.  Slobozia-Duşca 

85.  Oniţcani  

86.  Dubăsarii Vechi 

87.  Boşcana 

88.  Mărdăreuca   

89.  Coşerniţa 

90.  Corjova  

91.  Mălăieşti  

92.  Văduleni  

93.  Bălăbăneşti  

94.  Balţata 

95.  Balţata de Sus 

96.  Mălăieşti Noi 

97.  Vadul lui Vodă Chişinău 

98.  Delacău  Anenii Noi 

99.  Puhăceni  

100.  Şerpeni  

101.  Speia  

102.  Teliţa  

Sectorul SUD 
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103.  Gura Bîcului Anenii Noi 

104.  Calfa 

105.  Roşcani 

106.  Varniţa 

107.  Hadgimus Căuşeni 

108.  Zahorna 

109.  Copanca 

110.  Valea Verde 

111.  Talmaza Ştefan-Vodă 

112.  Cioburciu 

113.  Răscăieţi 

114.  Purcari 

115.  Viişoara 

116.  Bâcioc Grigoriopol 

(regiunea transnistreană) 117.  Novovladimirovca 

118.  Crasnogorca 

119.  Teia 

120.  Tocmazeia 

121.  Corotna Slobozia 

(regiunea transnistreană) 122.  Crasnoe 

123.  Hlinaia 

124.  Cioburciu 

125.  Slobozia 

126.  Caragaș 

127.  Sucleia 

128.  Chițcani 

129.  Mărinești 

130.  Târnauca 

131.  Parcani 

132.  Or.Bender Mun.Bender 

133.  Proteagailovca 

134.  Gâsca 

135.  Or.Dnestrovsc Dnestrovsc 

(regiunea transnistreană) 136.  Nezavertailovca 
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XIII. Statistica întrevederilor în formatele de negocieri 
(2010-2020). 

 

a) Conferința permanentă pe probleme politice în procesul de 

reglementare transnistreană (formatul ,,5+2”): 

 

Reuniuni neformale de consultări: 

 

2010 (5, sub egida Președinției Kazahstanului în OSCE): 

01-02 martie – Viena, Austria. 

24 mai – Astana, Kazahstan. 

07-09 iulie – Viena, Austria. 

27-29 septembrie – Viena, Austria. 

16-17 noiembrie – Kiev, Ucraina. 

 

2011 (3, sub egida Președinției Lituaniei în OSCE): 

14-15 februarie 2011 – Vilnius, Lituania.  

21 iunie 2011 – Moscova, Federația Rusă. 

22 septembrie 2011 – Moscova, Federația Rusă, adoptarea deciziei de a 

relua negocierile oficiale. 

 

2015 (1, sub egida Preşedinţiei comune a Elveţiei şi Serbiei în OSCE): 

21 aprilie 2015 – Viena, Austria. 

 

Reuniuni oficiale: 

 

2011 (1, sub egida Președinției Lituaniei în OSCE): 

30 noiembrie-01 decembrie 2011 – Vilnius, Lituania, reluarea 

negocierilor oficiale după o pauză de peste 5 ani. 

 

2012 (5, sub egida Preşedinţiei Irlandei în OSCE): 

28-29 februarie 2012 – Viena, Austria. 

17-18 aprilie 2012 – Viena, Austria. 

12-13 iulie 2012 – Viena, Austria. 

12-13 septembrie 2012 – Viena, Austria. 

28-30 noiembrie 2012 – Dublin, Irlanda.  

 

2013 (5, sub egida Preşedinţiei Ucrainei în OSCE): 

18-19 februarie 2013 – Lvov, Ucraina.  

23-24 mai 2013 – Odesa, Ucraina. 

16-17 iulie 2013 – Viena, Austria. 
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103 octombrie 2013 – Bruxelles, Belgia. 

25-26 noiembrie 2013 – Kiev, Ucraina. 

 

2014 (2, sub egida Preşedinţiei comune a Elveţiei şi Serbiei în OSCE): 

27-28 februarie 2014 – Viena, Austria. 

05-06 iunie 2014 – Viena, Austria. 

 

2016 (1, sub egida Președinției Germaniei în OSCE): 

02-03 iunie 2016 – Berlin, Germania,. 

 

2017 (1, sub egida Preşedinţiei Austriei în OSCE): 

27-28 noiembrie 2017 – Viena, Austria. 

 

2018 (1, sub egida Președinției Italiei în OSCE): 

29-30 mai 2018 – Roma, Italia. 

 

2019 (1, sub egida Președinției Slovaciei în OSCE): 

09-10 octombrie 2019 – Bratislava, Slovacia. 

 

b) Întrevederi la nivelul liderilor: 

 

2001 (1): 

16 mai 2001 – Președintele RM Vl. Voronin și liderul de la Tiraspol 

I.Smirnov, or.Tiraspol. 

 

2008 (2): 

11 aprilie 2008 – Președintele RM Vl. Voronin și liderul de la Tiraspol 

I.Smirnov, or.Bender. 

24 decembrie 2008 – Președintele RM Vl. Voronin și liderul de la 

Tiraspol I.Smirnov, or.Tiraspol 

 

2010 (2): 

24 august 2010 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol 

I.Smirnov, la meciul fotbal între echipele ”Sheriff” (Tiraspol) şi ”Basel” 

(Basel, Elveția), or.Tiraspol. 

30 septembrie 2010 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol 

I.Smirnov, la meciul fotbal între echipele ”Sheriff” (Tiraspol) şi 

”Dinamo” (Kiev, Ucraina), or.Tiraspol. 
 

2011 (3): 



203 

09 iulie 2011 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol I.Smirnov, 

Super Cupa Moldovei la fotbal între echipele ”Dacia” din Chişinău şi 

”Iskra Stali” din Râbniţa, or.Tiraspol. 

08-09 septembrie 2011 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol 

I.Smirnov, Conferinţa „Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii 

în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, or.Bad 

Reichenhall, Germania. 

21 noiembrie 2011 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol 

I.Smirnov, Sediul Misiunii OSCE din or.Bender. 

 

2012 (4): 

27 ianuarie 2012 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol 

E.Șevciuc, or.Odesa, Ucraina.  

30 martie 2012 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol 

E.Șevciuc, or.Tiraspol.  

20 iunie 2012 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol E.Șevciuc, 

Conferinţa „Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii în procesul 

de reglementare a conflictului transnistrean”, or.Rottach-Egern, 

Germania. 

26 septembrie 2012 – Premierul RM V.Filat și liderul de la Tiraspol 

E.Șevciuc, or.Chișinău.  

 

2013 (2): 

23 septembrie 2013 – Premierul RM Iu.Leancă și liderul de la Tiraspol 

E.Șevciuc, or.Tiraspol. 

30 octombrie 2013 – Premierul RM Iu.Leancă și liderul de la Tiraspol 

E.Șevciuc, Conferinţa „Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii 

în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, or.Landshut, 

Germania.  

 

2015 (2): 

14 martie 2015 – Premierul RM Ch.Gaburici și liderul de la Tiraspol 

E.Șevciuc, or.Chișinău. 

10 aprilie 2015 – Premierul RM Ch.Gaburici și liderul de la Tiraspol 

E.Șevciuc, or.Tiraspol.  

 

2017 (3): 

04 ianuarie 2017 – Președintele RM I.Dodon și liderul de la Tiraspol 
V.Crasnoselschi, or.Bender. 

30 martie 2017 – Președintele RM I.Dodon și liderul de la Tiraspol 

V.Crasnoselschi, or.Chișinău.  
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18 noiembrie 2017 – Premierul RM P.Filip și liderul de la Tiraspol 

V.Crasnoselschi, deschiderea podului Gura Bâcului-Bâcioc. 

 

2018 (3): 

25 aprilie 2018 – Președintele RM I.Dodon și liderul de la Tiraspol 

V.Crasnoselschi, or.Bender.  

06 septembrie 2018 – Președintele RM I.Dodon și liderul de la Tiraspol 

V.Crasnoselschi, Reşedinţa de Stat de la Condriţa.  

25 decembrie 2018 – Președintele RM I.Dodon și liderul de la Tiraspol 

V.Crasnoselschi, cetatea Tighina. 

 

2019 (2): 

28 octombrie 2019 – Președintele RM I.Dodon și liderul de la Tiraspol 

V.Crasnoselschi, Reşedinţa de Stat de la Holercani.  

04 noiembrie 2019 – Președintele RM I.Dodon și liderul de la Tiraspol 

V.Crasnoselschi, întâlnire informală la Cetatea Tighina.  

 

2020 (1): 

28 iulie 2020 – Președintele RM I.Dodon și liderul de la Tiraspol 

V.Crasnoselschi, Reşedinţa de Stat de la Condrița.  

 

c) Întrevederi la nivelul reprezentanților politici: 

 

2011 – 9 întrevederi + conferinţa bavareză 

27.01 – or.Odesa, Ucraina, concomitent cu întrevederea liderilor. 

28.03 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

11.06 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

12.07 – sediul Misiunii OSCE din Bender. 

06.09 – sediul Misiunii OSCE din Bender. 

12.10 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

19.10 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

02.11 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

14.11 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

 

2012 – 6 întrevederi + conferința bavareză 

27.01 – or.Odesa, Ucraina, concomitent cu întrevederea liderilor. 

28.03 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

06.09 – sediul Misiunii OSCE din Bender. 
12.10 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

02.11 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

14.11 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 
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2013 – 9 întrevederi + conferința bavareză 

29.01 – sediul Ambasadei Ucrainei la Chişinău. 

14.03 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

24.04 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

28.05 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

11.07 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

30.08 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

12.09 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

19.09 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

12.11 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

 

2014 – 13 întrevederi + conferința bavareză 

23.01 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

07.02 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

13.03 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

01.04 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău. 

07.04 – sediul Misiunii OSCE din Bender. 

14.04 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău. 

19.04 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

03.07 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

19.08 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

25.08 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

04.09 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

19.09 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

06.10 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol.  

 

2015 – 11 întrevederi + conferința bavareză 

03.03 – prima întrevedere informală V.Osipov-N.Ştanschi. 

12.03 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

20.03 – întâlnire comună a reprezentanților politici cu șefii grupurilor 

sectoriale de lucru.  

06-07.04 – 2 întâlniri de lucru cu participarea grupurilor de lucru în 

domeniul transportului. 

08.05 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău.  

13.08 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

21.08 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 

10.09 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

25.09 – sediul Misiunii OSCE din Chişinău. 
09.10 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

 

2016 – 7 întrevederi + conferința bavareză 

03.03 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău. 
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18.03 – sediul Misiunii OSCE din Bender. 

05.05 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău. 

20.05 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

23.05 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău. 

07.07 – sediul Misiunii OSCE din Bender. 

13.10 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău.  

 

2017 –  9 întrevederi 

07.02 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol.  

14.03 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău.  

25.05 – sediul Misiunii OSCE din Bender, facilitată de Reprezentantul 

special al Preşedinţiei Austriei în OSCE, Ambasadorul Wolf Dietrich 

Heim. 

23.08 – sediul Misiunii OSCE din Bender. 

08.09 – sediul Misiunii OSCE din Bender. 

03.11 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău. 

20.11 – Aeroportul Internațional Chișinău. 

23.11 – Aeroportul Internațional Chișinău. 

25.11 – Casa de Cultură “P.Tcacenco” din Bender. 

 

2018 – 30 întrevederi 

05.02 – prima întrevedere informală C.Lesnic-V.Ignatiev. 

15.02 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău. 

21.02 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

26.02 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

27.02 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

28.02 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

07.03 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

13.03 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

22.03 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

30.03 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 
transport auto. 

05.04 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 
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12.04  – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

17.04 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

18.04  – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

19.04 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

23.04 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

24.04 – Casa de Cultură “P.Tcacenco” din Bender. 

27.04 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

telecomunicații și servicii poștale. 

07.05 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

telecomunicații și servicii poștale. 

10.05 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, probleme vamale. 

21.05 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

telecomunicații și servicii poștale. 

21.06 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău. 

22.06 – Hotelul ,,Dnestrovschii Sad” din or.Dubăsari, ședință în teritoriu 

pe problema terenurilor agricole. 

02.07 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

23.08 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

30.08 – vizitarea punctului de înmatriculare a mijloacelor de transport din 

or.Tiraspol. 

01.09 – deschiderea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport 

din or. Tiraspol și Râbnița. 

07.09 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, în cadrul ședinței GL pentru 

transport auto. 

10.09 – vizitarea punctului de înmatriculare a mijloacelor de transport din 

or.Tiraspol, cu participarea Reprezentantului Special al Președinției 

Italiei în OSCE Franco Frattini. 

25.10 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, cu participarea 

coordonatorilor GL pentru telecomunicații și pentru ocrotirea sănătății. 

 

2019 – 3 întrevederi 
24.07 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, prima întrevedere V.Șova-

V.Ignatiev. 

12.09 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 
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16.12 – sediul Misiunii OSCE din Chișinău, prima întrevedere 

Al.Flenchea-V.Ignatiev. 

 

2020 – 3 întrevederi 

14.01 – sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. 

03-04.02 – Castel Mimi și Misiunea OSCE din Bender (neformală, cu 

participarea Reprezentantului Special al Preşedinţiei Albaniei în OSCE 

Thomas Mayr-Harting și a șefului Misiunii OSCE în Moldova Claus 

Neukirch. 

30.07 – prima întrevedere C.Lesnic-V.Ignatiev, online de la sediile 

Misiunii OSCE din Chișinău și din Tiraspol. 

 

d) Conferinţa „Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii în 

procesul de reglementare a conflictului transnistrean” 

 

1) 09-10 noiembrie 2010 – Or.Garmisch, Germania. 

2) 08-09 septembrie 2011 – Or.Bad Reichenhall, Germania, concomitent 

cu întrevederea liderilor. 

3) 20 iunie 2012 – Or.Rottach-Egern, Germania, concomitent cu 

întrevederea liderilor. 

4) 30 octombrie 2013 – Or.Landshut, Germania, concomitent cu 

întrevederea liderilor. 

5) 10-11 iunie 2014 – Or.Freising, Germania, concomitent cu 

întrevederea liderilor. 

6) 29-30 octombrie 2015 – Or.Rottach-Egern, Germania. 

7) 12-13 iulie 2016 – Or.Bad Reichenhall,Germania. 

8) 04-05 noiembrie 2019 – Or.Murnau am Staffelsee, Germania. 

 

e) Ședințe ale grupurilor de lucru sectoriale: 

 

2009 – nu au avut loc ședințe 

2010 – 12 ședințe 

2011 – 7 şedinţe 

 

2012 – 33 şedinţe 

02.02-probleme vamale 

27.03-transport auto 

29.03-telecomunicații 
02.04-transport feroviar 

09.04-agricultură și ecologie 

11.04-educație 

14.04-probleme vamale 

19.04-transport auto 

20.04-transport feroviar 

20.04-combaterea criminalității 
04.05-ocrotirea sănătății 

11.05-probleme sociale 

21.05-acte de stare civilă 

22.05-educație 
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28.05-economie 

04.07-transport feroviar 

05.07-transport auto 

20.07-educație 

31.07-ocrotirea sănătății 

09.08-transport feroviar 

21.08-transport feroviar 

29.08-agricultură și ecologie 

29.08-telecomunicații 

30.08-educație 

30.08-transport auto 

05.10-transport auto 

05.10-transport feroviar 

12.10-economie 

19.10-probleme sociale 

19.10-combaterea criminalității 

13.12-transport auto 

14.12-probleme bancare 

27.12-telecomunicații 

 

2013 – 28 şedinţe 

25.01-probleme sociale 

31.01-transport auto 

01.02-probleme sociale 

07.02-transport auto 

13.02-transport auto 

15.02-acte de stare civilă 

06.03-educație 

14.03-transport auto 

21.03-probleme vamale 

22.03-transport auto 

03.04-agricultură și ecologie 

30.04-economie 

28.06-educație 

03.07-agricultură și ecologie  

09.07-economie 

25.07-agricultură și ecologie 

21.08-transport auto 

05.09-ocrotirea sănătății 

11.09-telecomunicații 

13.09-comb.criminalității 

20.09-probleme sociale 

01.10-economie 

01.10-educație 

04.10-comb. criminalității 

27.10-comb. criminalității 

05.11-ocrotirea sănătății 

18.11-economie 

22.11-probleme sociale 

 

2014 – 33 şedinţe 

27.01-educație 

31.01-transport feroviar 

06.02-economie 

19.02-economie 

25.02-educație 

25.02-transport auto 

11.03-economie 

13.03-educație 

14.03-telecomunicații 

18.03-educație 
20.03-educație 

21.03-acte de stare civilă 

07.04-economie 

11.04-economie 

14.04-economie 

16.04-probleme vamale 

16.04-educație 

18.04-economie 

24.04-telecomunicații 

25.06-educație 

25.06-agricultură și ecologie 

27.06-probleme sociale 

03.07-economie 

16.07-economie 
19.08-educație 

09.09-telecomunicații 

19.09-telecomunicații 

16.09-educație 
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06.10-economie 

18.11-telecomunicații 

19.11-educație 

20.11-acte de stare civilă 

30.12-transport auto

2015 – 22 şedinţe: 

20.03-telecomunicaţii 

22.03-transport auto 

26.03-probleme vamale 

02.04-economie 

06.04-transport auto 

07.04-transport auto 

16.04-ocrot.mediului 

08.05-transport auto 

18.05-educaţie 

24.05-comb.criminalităţii 

21.07-acte de stare civilă 

05.08-telecomunicaţii 

13.08-transport feroviar 

20.08-transport feroviar 

26.08-probleme sociale 

02.10-transport auto 

02.10-ocrot.mediului 

02.10-economie 

19.11-transport feroviar 

12.11- şed.experţi din 

dom.veterinar 

23.11-transport feroviar 

22.12-transport auto

 

2016 – 35 şedinţe: 

02.02-transport feroviar 

09.02-telecomunicaţii 

13.03-ocrot.mediului 

18.03-ocr.sănătăţii 

29.03-probleme vamale 

30.03-transport feroviar 

19.04-acte de stare civilă 

21.04-educaţie 

29.04-transport feroviar 

17.05-comb.criminalităţii 

20.05-educație, cu participarea 

RP 

23.05- educație, cu 

participarea RP 

26.05-transport auto 

10.06-ocrot.mediului 

15.06-ocrot.mediului  

23.06-educație 

24.06-comb.criminalității 
30.06-transport auto 

01.07-economie 

08.07-telecomunicaţii 

21.07-transport feroviar 

22.07-probleme sociale 

25.07-acte de stare civilă 

15.09-transport feroviar 

27.09-educaţie 

28.09-ocrot.mediului 

29.09-transport auto 

29.09-şed.experţi din 

dom.veterinar  

12.11- şed.experţi din 

dom.veterinar 

17.11-telecomunicații 

21.11-probleme sociale 

21.11-transport auto 

22.11-educație 

02.12-transport auto 

27.12-transport feroviar 

 

2017 – 32 şedinţe: 

31.01-telecomunicaţii 

10.02-transport auto 

22.02-transport feroviar 

07.03-educație 



211 

14.03-probleme sociale 

17.03-transport auto 

28.03-economie 

31.03-telecomunicaţii 

07.04-transport feroviar 

19.04-comb.criminalității 

16.05-sănătate 

26.05-telecomunicaţii 

30.05-transport auto 

02.06-educaţie 

16.06-telecomunicații 

27.06-transport auto 

27.06-probleme sociale 

27.06-ocrot. mediului 

07.07-transport auto 

12.07-transport feroviar 

06.09-transport auto 

22.09-transport auto 

11.10-educație 

03.11-transport feroviar 

03.11-transport auto 

10.11-comisia mixtă de 

evaluare tehnică pod Gura 

Bâcului-Bâcioc 

20.11-educație 

21.11-economie 

22.11-economie 

22.11-telecomunicații 

22.11-transport auto 

08.12-educație 

 

2018 - 89 şedinţe: 

24.01-transport auto 

31.01-economie 

01.02-educație 

07.02-transport auto 

09.02-economie 

14.02-transport auto 

21.02-transport auto 

26.02-transport auto 

27.02-transport auto 

28.02-transport auto 

28.02-educație 

06.03-transport auto 

07.03-transport auto 

13.03-transport auto 

15.03-transport auto 

22.03-transport auto 

30.03-transport auto 

02.04-transport auto 

05.04-transport auto 

05.04-economie 

06.04-ocrot. mediului 
12.04-transport auto 

13.04-probleme vamale 

17.04-transport auto 

18.04-transport auto 

19.04-transport auto 

20.04-probl.bancare 

23.04-transport auto 

25.04-comb.criminalității 

27.04-telecomunicații 

07.05-transport auto 

07.05-telecomunicații 

10.05-transport auto 

10.05-economie+vamal 

17.05-economie 

21.05-vama+sănătate 

21.05-telecomunicații 

24.05-telecomunicații 

24.05-sanitar-veterinar 

24.05-transport auto 

29.05-probleme sociale 

04.06-educație 

08.06-sanitar-veterinar 

15.06-drepturile omului 

18.06-telecomunicații 
26.06-transport auto 

28.06-telecomunicații 

28.06-ocrotirea sănătății 
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02.07-transport auto 

06.07-ocrotirea sănătății 

11.07-drepturile omului 

13.07-transport feroviar 

17.07-sanitar-veterinar 

17.07-ocrot.sănătății 

23.07-ocrotirea sănătății 

26.07-comb.criminalității 

26.07-probleme sociale 

03.08-transport auto 

06.08-ocrotirea sănătății 

16.08-ocrotirea sănătății 

17.08-transport auto 

23.08-transport auto 

04.09-ocrotirea sănătății 

07.09-transport auto 

14.09-telecomunicații 

26.09-transport auto 

05.10-sanitar-veterinar 

12.10-acte de stare civilă 

15.10-educație 

18.10-probleme bancare 

26.10-ocrotirea sănătății 

26.10-transport auto 

29.10-telecomunicații 

31.10-ocrotirea sănătății 

01.11-fitosanitar 

02.11-economie 

06.11-drepturile omului 

09.11-telecomunicații 

12.11-ocrotirea sănătății 

15.11-transport auto 

19.11-comb.criminalității 

20.11-fitosanitar 

27.11-telecomunicații 

30.11-fitosanitar 

11.12-educație 

13.12-economie 

13.12-drepturile omului 

19.12-telecomunicații 

28.12-economie 

 

2019 - 21 ședințe: 

25.01-fitosanitar 

06.02-probleme vamale 

08.02-transport feroviar 

01.03-probleme vamale 

13.03-drepturile omului 

18.03-transport auto 

28.03-agricult./ecologie 

03.04-probleme sociale 

12.04-probleme sociale 

24.04-telecomunicații 

28.04-telecomunicații 

03.06-transport auto 

09.08-transp.feroviar 

10.09-transp.auto 

16.09-probl.bancare 

04.10-sanitar-veterinar 

23.10-probl.bancare 

25.10-probleme sociale 

01.11-economie 

01.11-acte de stare civilă 

02.12.-ocrotirea sănătății 

 

2020 – 25 ședințe: 

15.01-transport feroviar 

27.01-transport auto 
04.02-ocrotirea sănătății 

04.02-telecomunicații 

05.02-sanitar-veterinar 

07.02-probleme vamale 

11.02-probleme sociale 

12.02-ocrotirea sănătății 
18.02-economie 

28.02-educație 

03.03-comb.criminalității 
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06.03-ocrotirea sănătății  

10.03-drepturile omului 

12.03-transport auto 

22.05-probleme vamale 

22.05-drepturile omului 

29.05-probleme bancare 

10.06-educație 

19.06-transport feroviar 

09.07-ocrotirea mediului 

10.07-transport auto 

21.07-telecomunicații 

06.08-educație 

24.08-acte de stare civilă 

30.09-transport auto

Denumirea grupului de 

lucru 

Anul 

2015 

(nr. 

ședințe) 

Anul 

2016 

(nr. 

ședințe) 

Anul 

2017  

(nr. 

ședințe) 

Anul 

2018 

(nr. 

ședințe) 

Anul 

2019 

(nr. 

ședințe) 

9 luni 

2020 

(nr. 

ședințe) 

GL pentru dezvoltarea 

transportului auto și 

infrastructurii drumurilor 

6 5 10 32 3 4 

GL pentru educație 1 6 5 5 0 3 

GL pentru 

telecomunicații și 

servicii poștale 

2 3 5 11 2 2 

Subgrup de lucru pentru 

transport feroviar 

4 6 4 1 2 2 

GL pentru economie 2 1 3 9 1 1 

GL pentru probleme 

sociale și ajutor umanitar 

1 2 2 2 3 1 

GL pentru agricultură și 

ocrotirea mediului 

2 4 1 1 1 1 

GL privind combaterea 

criminalității și situații 

excepționale 

1 2 1 3 0 1 

GL pentru ocrotirea 

sănătății 

0 1 1 11 1 3 

GL pentru probleme 

vamale 

1 1 0 2 2 2 

Subgrup pe probleme 

bancare 

0 0 0 2 2 1 

GL pentru acte de stare 

civilă și documentarea 

populației 

1 2 0 1 1 1 

GL p/u drepturile omului 0 0 0 4 1 2 

Ședințe de lucru la 

nivelul experților în 

domeniul veterinar și 

fitosanitar 

1 2 0 6 2 1 

TOTAL 22 35 32 89 21 25 
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XIV. Lista oficialilor implicați în procesul de negocieri 
privind reglementarea transnistreană și a instituțiilor 

guvernamentale ale Republicii Moldova responsabile de 
dosarul transnistrean. 

 

1. Președinți în exercițiu sau Reprezentanți Speciali ai Președinției în 

exercițiu a OSCE pentru conflicte prelungite/ reglementarea transnistreană: 

2000: Benita Ferrero-Waldner, Președinția Austriei; 

2001: Mircea Geoană, Președinția României; 

2002: Jaime Gama, Președinția Portugaliei; 

2003: Jaap de Hoop Scheffer, Președinția Olandei; 

2004: Petar Stoyanov, Președinția Bulgariei; 

2005: Dimitrij Rupel, Președinția Sloveniei; 

2006: Karel De Gucht, Președinția Belgiei; 

2007: Miguel Angel Moratinos, Președinția Spaniei; 

2008: Heikki Talvitie, Președinția Finlandei; 

2009: Charalampos Christopoulos, Președinția Greciei; 

2010: Bolat Nurgaliyev, Președinția Kazahstanului;  

2011: Giedrius Čekuolis, Președinția Lituaniei;  

2012: Erwan Fouéré, Președinția Irlandei; 

2013: Leonid Kozhara, Președinția Ucrainei; 

2014-2015: Radojko Bogojevic, Președinția comună a Elveţiei şi Serbiei 

2016: Cord Meier-Klodt, Președinția Germaniei; 

2017: Wolf-Dietrich Heim, Președinția Austriei; 

2018-2019: Franco Frattini, Președinția Italiei și Slovaciei; 

2020: Thomas Mayr-Harting, Președinția Albaniei. 

 

2. Șefii Misiunii OSCE în Moldova: 

- Philipp Hahn (1994-1995); 

- Michael Wygant (1995-1996); 

- Donald C.Johnson (1996-sept.1997); 

- John M.Evans (sept.1997-iun.1999); 

- William H. Hill (iun.1999-noiemb.2001, ian.2003-iul.2006); 

- David Swartz (noiem.2001-dec.2002); 
- Louis F. O’Neill (iul.2006-dec.2007); 

- Philip N. Remler (dec.2007-ian.2012); 

- Jennifer Brush (apr.2012-iul.2014); 
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- Michael Scanlan (aug.2014-aug.2018); 

- Claus Neukirch (sept.2018-prezent). 

 

3. Președinții Republicii Moldova implicați în negocieri: 

- Mircea Snegur (mai 1991-dec.1996); 

- Petru Lucinschi (dec.1996-apr.2001); 

- Vladimir Voronin (apr.2001-sept.2009); 

- Igor Dodon (dec.2016-prezent). 

 

4. Prim-miniștrii Republicii Moldova implicați în negocieri: 

- Andrei Sangheli (iul.1992-ian.1997); 

- Ion Ciubuc (ian.1997-mart.1999); 

- Ion Sturza (mart.-dec.1999); 

- Dumitru Braghiș (dec.1999-apr.2001); 

- Vasile Tarlev (apr.2001-mart.2008); 

- Vladimir Filat (sept.2009-apr.2013); 

- Iurie Leancă (apr.2013-feb.2015); 

- Chiril Gaburici (feb.-iun.2015); 

- Pavel Filip (ian.2016-iun.2019). 

 

5. Reprezentanții politici din partea Chișinăului:  

- Reprezentantul Președintelui RM la negocierile în problema localităţilor 

din stânga Nistrului Ion Leșanu (iul.1998-mart.2000) și Vasile Sturza 

(apr.2000-sep.2002); 

- Ministrul reintegrării Vasilii Șova (dec. 2002-sept.2009); 

- Viceprim-miniștrii pentru reintegrare:  

Victor Osipov (sept.2009-ian.2011, feb.2015-ian.2016); 

Eugen Carpov (ian.2011-feb.2015); 

Gheorghe Bălan (ian.2016-ian.2018); 

Cristina Lesnic (ian.2018-iunie 2019, mart.2020-prezent); 

Vasilii Șova (iun.-noiemb.2019); 

Alexandru Flenchea (noiemb.2019-mart.2020). 

 

6. Instituții guvernamentale responsabile de dosarul transnistrean: 

- Comisia de Stat entru problemele Transnistriei a Guvernului Republicii 
Moldova (1991-1998), instituită prin Decretul Președintelui RM 

nr.199/1991, funcțiile și structura fiind statuae în Hotărârea Guvernului 
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nr.562/1991, Regulamentul de activitate aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.115/1992;  

- Comisia interdepartamentală pentru coordonarea politicii de stat în 

localităţile din stânga Nistrului (1998-2002), instituită prin Hotărârea 

Guvernului nr.820/1998; 

- Aparatul ministrului reintegrării (2003-2005), creat prin Hotărârea 

Guvernului nr.103/2002; 

- Comisia interdepartamentală pentru reintegrarea Republicii Moldova 

(2003-2011), instituită prin Hotărârea Guvernului nr.385/2003; 

- Ministerul Reintegrării (2005-2009), aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.928/2005; 

- Biroul pentru reintegrare (2009-2016) și Biroul politici de reintegrare 

(2016-prezent), în calitate de subdiviziune a Cancelariei de Stat, conform 

Hotărârii Guvernului nr.657/2009. 

- Comisia guvernamentală pentru reintegrarea ţării (2011-prezent), creată 

prin Hotărârea Guvernului nr.132/2011. 

 

7. Liderii de la Tiraspol: 

- Igor Smirnov (sept.1990-dec.2011); 

- Evgheni Șevciuc (dec.2011-dec.2016); 

- Vadim Crasnoselschi (dec.2016-prezent). 

 

8. Reprezentanții politici din partea Tiraspolului:  

- RP Valerii Lițcai (aug.2000-iul.2008);  

- RP Vladimir Iastrebciac (iul.2008-ian.2012);  

- RP Nina Ștanschi (ian.2012-sept.2015);  

- RP Vitalii Ignatiev (sept.2015-prezent). 

 

9. Reprezentanții mediatorilor și observatorilor în formatul de negocieri 

,,5+2”: 

- OSCE: RS Thomas Mayr-Harting (din ian.2020) și șeful Misiunii OSCE 

în Moldova Claus Neukirch (din sept.2018), anterior - RS Franco Frattini și 

șeful Misiunii OSCE în Moldova Michael Scanlan; 

- Federația Rusă: Vitalii Triapițân (din iun.2020), anterior - Serghei 

Gubarev; 
- Ucraina: Victor Kryzhanivsky (din aug.2017), anterior - Valerii Jovtenco; 

- UE: Richard Tibbels (din iul.2019) , anterior - Thomas Mayr-Harting; 

- SUA: George Kent (din iun.2019), anterior - Bridget Brink. 



 217  

 
XV. Lista proiectelor implementate prin intermediul 
Programului activităților de reintegrare a țării. 
 
 1. Acte normative aprobate, număr de proiecte implementate, 

sume alocate: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Anul Actul normativ Ajutor unic 

școlilor cu 

predare în 

grafie latină 

mii lei MDL 

Nr. total 

de 

proiecte 

Suma 

alocată 

mln. lei 

MDL 

1. 2011 HG nr. 662 din 10.09.11 400 16 9.36 

2. 2012 HG nr. 191 din 04.03.12 

HG nr. 516 din  18.07.12 

400 

- 

23 

17 

5.565 

4.435 

3. 2013 HG nr. 242 din 05.04.13 

HG nr. 733 din 16.09.13 

600 

- 

31 

22 

10.564 

4.436 

4. 2014 HG nr. 394 din 02.06.14 

HG nr. 762 din 17.09.14 

525 

- 

54 

18 

13.268 

1.732 

5. 2015 HG nr. 796 din 29.10.15 800 15 6.994 

6. 2016 HG nr. 1182 din 26.10.16 600 44 10 

7. 2017 HG nr. 584 din 24.07.17 600 69 15 

8. 2018 HG nr. 400 din 25.04.18 800 49 15 

9. 2019 HG nr. 212 din 03.04.19 800 35 15 

10.  2020 HG nr. 256 din 29.04.20 800 42 15 

Total   13 acte normative 6.325 435 126.354 
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2. Lista proiectelor și a beneficiarilor din Programele activităților 

de reintegrare a țării (2011-2020): 

 

2020: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1.  Acordarea unui ajutor material unic în sumă de 

100 mii lei, destinat dotării liceelor teoretice din 

oraşele Tiraspol, Bender, Grigoriopol, 

Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului internat din 

oraşul Bender, gimnaziilor din satele Corjova şi  

Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii și 

Cercetării 

800,0 

 

2.  Procurarea unei unități de transport (autobuz 

pentru transportarea elevilor) pentru Liceul 

Teoretic „Mihai Eminescu”, oraşul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii și 

Cercetării 

515,0 

3.  Reparația capitală a acoperișului sălii de 

festivități și sălii sport ale Liceului Teoretic 

„Olimp” din oraşul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

500,0 

4.  Crearea unor condiții mai bune de studii și 

creație pentru copiii din Grădinița-gimnaziu 

Telița, raionul Anenii Noi (reparația sălilor 

instituției) 

Primăria 

Telița 

234,1 

5.  „Copii de azi – viitorul de mâine” (construcția 

unui gard de protecție la Instituția preșcolară 

„Scufița Roșie” din satul Speia, raionul Anenii 

Noi) 

Primăria 

Speia 

737,6 

6.  Reparația capitală și termoizolarea 

acoperișului Grădiniței de copii „Licurici” 

(etapa I) din satul Plop-Știubei, raionul 

Căușeni 

Primăria 

Plop-Știubei 

500,0 

7.  Termoizolarea pereților clădirii Grădiniței de 

copii „Izvorașul” din satul Copanca, raionul 

Căușeni 

Primăria 

Copanca 

350,0 

8.  Reparația sălilor pentru grupele inferioare la 

Grădinița din satul Hagimus, raionul Căușeni 

Primăria 

Hagimus 

580,0 

9.  Reparația capitală a sălii de festivități a Consiliul 269,1 
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Gimnaziului Ursoaia, raionul Căușeni raional 

Căușeni 

10.  Reparația capitală a Gimnaziului „Anatol 

Codru” din comuna Molovata Nouă, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

92,0 

11.  Amenajarea terenului aferent (construcția 

pavilioanelor în aer liber) la Grădinița pentru 

copii nr. 2 din comuna Coșnița, raionul 

Dubăsari 

Primăria 

Coșnița 

450,0 

12.  Renovarea grupului sanitar și de igienă 

personală amplasate în incinta Centrului 

multifuncțional Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

158,5 

13.  Reparații curente în oficiile medicilor de 

familie Leuntea și Grădinița din cadrul 

Centrului de sănătate Copanca, raionul 

Căușeni 

Consiliul 

raional 

Căușeni 

377,0 

14.  Crearea Centrului de tineret în satul Mălăieștii 

Noi, raionul Criuleni 

Primăria 

Bălăbănești 

500,0 

15.  Modernizarea Oficiului medicilor de familie 

Cocieri, raionul Dubăsari (dotarea cu utilaj 

medical) 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

180,0 

16.  Asigurarea condițiilor sanitare în cadrul 

Căminului cultural din comuna Molovata 

Nouă, raionul Dubăsari 

Primăria 

Molovata 

Nouă 

175,0 

17.  Amenajarea stadionului multifuncțional din 

satul Holercani, raionul Dubăsari 

Primăria 

Holercani 

100,0 

18.  Reparația capitală a acoperișului și lucrări 

exterioare la Oficiul administrativ din satul 

Sănătăuca, raionul Florești 

Primăria 

Sănătăuca 

400,0 

19.  Schimbarea sistemului de încălzire în sediul 

Inspectoratului de Poliție Bender 

Inspectoratul 

General al 

Poliției 

500,0 

20.  Schimbarea geamurilor și ușilor în clădirea 

Statului Major al Batalionului nr.1 

independent al Forțelor de menținere a păcii 

ale Republicii Moldova, amplasat în comuna 

Cocieri, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Apărării 

495,0 

21.  Extinderea rețelelor de iluminat stradal în satul 

Varnița, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Varnița 

695,5 
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22.  Continuarea extinderii rețelei de iluminare 

stradală prin utilizarea tehnologiilor noi în 

satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Hârbovăț 

873,0 

23.  Reparația capitală a sistemului de iluminat 

stradal în satul Ursoaia, raionul Căușeni 

Primăria 

Ursoaia 

284,0 

24.  Extinderea rețelelor de iluminare stradală 

(etapa finală) în comuna Fîrlădeni, raionul 

Căușeni 

Primăria 

Fîrlădeni 

400,0 

25.  Iluminarea stradală (etapa finală) în satul 

Jevreni, raionul Criuleni 

Primăria 

Jevreni 

190,0 

26.  Extinderea sistemului de iluminat public 

stradal prin instalarea plafoanelor LED în 

comuna Slobozia-Dușca, raionul Criuleni 

Primăria 

Slobozia-

Dușca 

270,0 

27.  Renovarea iluminării stadionului din satul 

Onițcani, raionul Criuleni 

Primăria 

Onițcani 

29,8 

28.  Renovarea rețelelor electrice de iluminare 

stradală în comuna Bălăbănești, raionul 

Criuleni 

Primăria 

Bălăbănești 

180,2 

29.  Dezvoltarea durabilă a comunei Boșcana, 

raionul Criuleni, prin reabilitarea rețelelor de 

iluminat public 

Primăria 

Boșcana 

300,0 

30.  Extinderea rețelei de iluminare stradală în 

satul Doroțcaia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Doroțcaia 

200,0 

31.  Instalarea unui turn de apă potabilă în satul 

Doroțcaia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Doroțcaia 

300,0 

32.  Extinderea și modernizarea sistemului public 

de iluminat stradal în satul Molovata, raionul 

Dubăsari 

Primăria 

Molovata 

200,0 

33.  Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

comuna Pîrîta, raionul Dubăsari 

Primăria 

Pîrîta 

326,6 

34.  Extinderea iluminării stradale în comuna 

Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Primăria 

Molovata 

Nouă 

200,0 

35.  Iluminarea stradală în comuna Cocieri, raionul 

Dubăsari 

Primăria 

Cocieri 

700,0 

36.  Renovarea sistemului de iluminat public în 

comuna Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești 

Primăria 

Vadul-

Rașcov 

183,6 

37.  Sistem de iluminare pentru Tabăra de odihnă Primăria 266,1 
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„Poiana-Nistru”, raionul Șoldănești Poiana 

38.  Extinderea sistemului de iluminat în satul 

Cioburciu, raionul Ștefan Vodă 

Primăria 

Cioburciu 

175,3 

39.  Extinderea sistemului de iluminare publică în 

satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă 

Primăria 

Talmaza 

220,4 

40.  Modernizarea sistemului de iluminare stradală 

în satul Napadova, raionul Florești 

Primăria 

Napadova 

232,2 

41.  Acordarea suportului financiar pentru 

asigurarea activităţii delegației Republicii 

Moldova în Comisia Unificată de Control 

Ministerul 

Apărării 

200,0 

42.  Dotarea cu mobilier și containere sanitare a 

unităților militare ale Forțelor de Menținere a 

Păcii ale Republicii Moldova amplasate în 

Zona de Securitate 

Ministerul 

Apărării 

660,0 

 TOTAL    15 000,00 

 

2019: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1. Acordarea unui ajutor material unic în sumă de 

100 mii lei, destinat dotării instituţiilor, liceelor 

teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, 

Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului-

internat din oraşul Bender, gimnaziilor din 

satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii și 

Cercetării 

800,0 

 

2. Reparația acoperișului și a blocurilor sanitare 

ale Gimnaziului „Anatol Codru” din satul 

Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

400,0 

3. Reparația sălii de festivități a Liceului Teoretic 

„Vlad Ioviță” din comuna Cocieri, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

300,0 

4. Extinderea construcției capitale a șarpantei 

acoperișului Gimnaziului Pîrîta, satul Pîrîta, 

raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

400,0 

5. Reparația capitală a sălii de sport a Liceului 

Teoretic „Olimp” din orașul Rezina, raionul 

Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

478,872 
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6. Fortificarea sănătății elevilor prin optimizarea 

condițiilor sanitare în blocul alimentar al 

Gimnaziului „Mihail Sîrghi” din satul 

Cioburciu, raionul Ștefan Vodă 

Primăria 

Cioburciu 

658,407 

7. Construcția capitală a acoperișului Grădiniței 

de copii „Izvoraș” din satul Copanca, raionul 

Căușeni 

Primăria 

Copanca 

500,0 

8. Renovarea a patru pavilioane de joacă pentru 

copii la Grădinița „Izvoraș” în satul Oxentea, 

raionul Dubăsari 

Primăria 

Oxentea 

300,0 

9. Pavarea porțiunii de teren la Creșa-grădiniță 

„Viorica” din satul Pîrîta, raionul Dubăsari 

Primăria 

Pîrîta 

 

 

115,112 

10. Renovarea fațadei blocului sanitar al Grădiniței 

de copii „Romanița” din satul Alcedar, raionul 

Șoldănești 

Primăria 

Alcedar 

250,0 

11. Reparația sălii mari a Centrului de cultură și 

tineret „Varnița” din satul Varnița, raionul 

Anenii Noi 

Primăria 

Varnița 

1227,237 

12. Renovarea acoperișului Casei de cultură din 

satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Gura 

Bîcului 

500,0 

13. Reparația fațadei Casei de cultură din satul 

Cîrnățeni, raionul Căușeni 

Primăria 

Cîrnățeni 

400,0 

14. Construcția sistemului de încălzire a Centrului 

de cultură și agrement din satul Dubăsarii 

Vechi, raionul Criuleni 

Primăria 

Dubăsarii 

Vechi 

710,0 

15. Modernizarea sistemului de iluminat stradal în 

satul Calfa, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Calfa 

476,357 

16. Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Roșcani, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Roșcani 

912,0 

17. Renovarea, modernizarea și extinderea rețelei 

de iluminare stradală în satul Hîrbovăț, raionul 

Anenii Noi 

Primăria 

Hîrbovăț 

775,0 

18. Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Șerpeni, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Șerpeni 

694,711 

19. Restabilirea iluminatului stradal (partea III) în 

satul Plop-Știubei, raionul Căușeni 

Primăria 

Plop-

Știubei 

400,0 
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20. Extinderea rețelelor de iluminare stradală în 

satul Copanca, raionul Căușeni 

Primăria 

Copanca 

150,0 

21. Extinderea rețelelor de iluminare stradală în 

satul Hagimus, raionul Căușeni 

Primăria 

Hagimus 

260,0 

22. Reparația capitală a sistemului de iluminat 

stradal în satul Ursoaia, raionul Căușeni 

Primăria 

Ursoaia 

282,880 

23. Extinderea rețelelor de iluminare stradală în 

satul Fîrlădeni, raionul Căușeni 

Primăria 

Fîrlădeni  

350,0 

24. Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Tănătari, raionul Căușeni 

Primăria 

Tănătari 

364,707 

25. Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

cadrul proiectului „Dubăsarii Vechi – localitate 

sigură și atractivă”, satul Dubăsarii Vechi, 

raionul Criuleni  

Primăria 

Dubăsarii 

Vechi 

280,0 

26. Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Jevreni, raionul Criuleni 

Primăria 

Jevreni 

234,148 

27. Renovarea și modernizarea sistemului public 

de iluminare stradală în satul Slobozia-Dușca, 

raionul Criuleni 

Primăria 

Slobozia-

Dușca 

260,0 

28. Funcționarea și exploatarea în condiții de 

siguranță, rentabilitate și eficiență economică 

și energetică a infrastructurii serviciului de 

iluminat public din satele Boșcana și 

Mărdăreuca, raionul Criuleni  

Primăria 

Boșcana 

264,9 

29. Renovarea și restabilirea sistemului de iluminat 

stradal în satul Bălăbănești, raionul Criuleni 

Primăria 

Bălăbănești 

281,888 

30. Construcția sistemului de iluminat stradal în 

satul Răculești, raionul Criuleni 

Primăria 

Răculești 

200,0 

31. Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Doroțcaia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Doroțcaia 

200,0 

32. Construcția rețelelor de apă potabilă în 

complex cu rezervorul de apă și fîntîna 

arteziană în satul Ustia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Ustia 

400,0 

33. Asigurarea cu un sistem autonom de 

electricitate a secției medicale din cadrul 

Penitenciarului nr. 8 din municipiul Bender 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarel

or a 

Ministerului 

Justiției 

273,781 



 224 
 

 

34. Instalarea sistemului de termoficare în clădirea 

Statului Major al Batalionului nr. 1 independent 

al forțelor mixte de pacificare din satul Cocieri, 

raionul Dubăsari 

Ministerul 

Apărării 

700,0 

35. Acordarea suportului financiar pentru asigurarea 

activităţii delegației Republicii Moldova în 

Comisia Unificată de Control 

Ministerul 

Apărării 

 

200,0 

 TOTAL    15 000,00 

 

2018: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1.  Acordarea unui ajutor material unic, în sumă 

de 100 mii lei, destinat dotării instituţiilor, 

liceelor teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, 

Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului-

internat din oraşul Bender, gimnaziilor din 

satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei 

800,0 

 

2. 

Renovarea șarpanteiacoperișului la blocul B al 

Gimnaziului Pîrîta, satul Pîrîta, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

800,0 

3. 

Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a 

galeriei Gimnaziului „Mihai Viteazul” din 

satul Chircăiești, raionul Căuşeni. Etapa II – 

Fațada 

Consiliul 

raional 

Căușeni 

400,0 

4. 
Termoizolarea fațadei anexei Școlii de arte din 

satul Doroțcaia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Doroțcaia 

80,0 

5.  Reparația blocului de studii nr. 2 al 

Gimnaziului„Anatol Codru” din satul 

Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

485,0 

6. Amenajarea a două grupuri sanitare la Liceul 

Teoretic „Olimp” din orașul Rezina, raionul 

Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

184,453 

7. Reparația capitală a sălii de festivități la Liceul 

Teoretic „Olimp” din orașul Rezina, raionul 

Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

291,506 

8. Asigurarea unor condiții mai bune la Grădinița Primăria 239,697 
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de copii „Scufița Roșie” prin repararea 

blocului alimentar, satul Speia, raionul Anenii 

Noi 

Speia 

9. Construcția acoperișului la Grădinița de copii 

„Izvoraș” din satul Copanca, raionul Căușeni 

Primăria 

Copanca 

400,0  

10. Construcția acoperișului la Grădinița de copii 

„Andrieș” din satul Cîrnățeni, raionul Căușeni 

Primăria 

Cîrnățeni 

400,0 

 

11. Schimbarea ușilor și geamurilor la Casa de 

cultură din satul Dubăsarii Vechi, raionul 

Criuleni 

Primăria 

Dubăsarii 

Vechi 

220,0 

 

12. Renovarea blocului alimentar la Întreprinderea 

municipală „Centrul de odihnă pentru copii și 

tineret „Prietenia”, satul Coșnița, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

500,0 

13. Schimbarea geamurilor și ușilor la Grădinița-

creșă „Lăstăraș”, satul Molovata Nouă, raionul 

Dubăsari 

Primăria 

Molovata 

Nouă 

180,0 

14. Reconstrucția Casei de cultură din satul Cocieri, 

raionul Dubăsari 

Primăria 

Cocieri 

400,0 

15. Finalizarea lucrărilor de construcție a estradei de 

vară din satul Jora de Jos, raionul Orhei 

Primăria 

comunei Jora 

de Mijloc 

310,0 

16. Construcția sistemului de încălzire la Casa de 

cultură din satul Climăuții de Jos, raionul 

Șoldănești  

Primăria 

Climăuții de 

Jos 

108,036 

17. Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a 

satului Salcia, raionul Șoldănești 

Primăria 

Salcia 

280,426 

18. Alimentarea cu apă a unui sector din satul 

Poiana, raionul Șoldănești 

Primăria 

Poiana 

240,0 

19. Reparația capitală a unui bloc la grădinița 

Sănătăuca din satul Sănătăuca, raionul Florești 

Primăria 

Sănătăuca 

815,603 

20. Instalarea sistemului de iluminat stradal cu 

utilizarea sistemelor de iluminat LED în sectorul 

nr. 2 din satul Varnița, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Varniţa 

399,031 

21. Extinderea sistemului de iluminat public în satul 

Delacău, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Delacău 

190,0 

22. Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul 

Gura Bîcului, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Gura Bîcului 

460,0 

23. Renovarea, modernizarea și extinderea rețelei de Primăria 500,0 
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iluminare stradală în satul Hîrbovăț, raionul 

Anenii Noi 

Hîrbovăț 

24. Reparația capitală a sistemului de iluminat 

stradal în satul Ursoaia, raionul Căuşeni 

Primăria 

Ursoaia 

125,912 

25. Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul 

Fîrlădeni, raionul Căuşeni 

Primăria 

Fîrlădeni 

250,0 

26. Extinderea sistemului de iluminat stradalîn satul 

Hagimus, raionul Căuşeni 

Primăria 

Hagimus 

220,0 

27.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul 

Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni 

Primăria 

Plop-Ştiubei 

335,268 

28.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul 

Tănătari, raionul Căuşeni 

Primăria 

Tănătari 

214,220 

29.  Renovarea sistemului de iluminat stradal în satul 

Jevreni, raionul Criuleni  

Primăria 

Jevreni  

141,109 

30. Dubăsarii Vechi – localitate sigură și atractivă, 

satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni 

Primăria 

Dubăsarii 

Vechi 

220,0 

31.  Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul 

Doroțcaia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Doroţcaia 

200,0 

32. Extinderea iluminării stradale în satul Marcăuți, 

raionul Dubăsari 

Primăria 

Marcăuţi 

220,0 

33. Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul 

Holercani, raionul Dubăsari 

Primăria 

Holercani 

242,240 

34.  Renovarea sistemului de iluminat public în satul 

Jora de Jos, raionul Orhei 

Primăria 

comunei Jora 

de Mijloc 

219,079 

35. Instalarea sistemului de iluminatpublic pe calea 

de acces spre mănăstirea rupestră din satul 

Țipova, raionul Rezina 

Primăria 

Lalova 

215,085 

36. Renovarea sistemului de iluminat public în satul 

Lalova, raionul Rezina 

Primăria 

Lalova 

238,932 

37. Reabilitarea sistemului de iluminat stradal în 

satul Climăuții de Jos, raionul Şoldăneşti 

Primăria 

Climăuții de 

Jos 

233,948 

38. Modernizarea sistemului de iluminat stradal în 

satul Alcedar, raionul Şoldăneşti  

Primăria 

Alcedar  

229,137 

39. Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul 

Poiana, raionul Șoldănești 

Primăria 

Poiana 

200,0 

40. Extinderea sistemului de iluminat în satul Primăria 202,532 
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Talmaza, raionul Ştefan Vodă Talmaza 

41.  Extinderea sistemului de iluminat în satul 

Purcari, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Purcari 

255,0 

42. Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul 

Cioburciu, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Cioburciu 

220,193 

43. Finalizareapieței agricole în satul Delacău, 

raionul Anenii Noi 

Primăria 

Delacău 

190,0 

44. Amenajarea pieței comerciale în satul Cocieri, 

raionul Dubăsari 

Primăria 

Cocieri 

300,0 

45. Promovarea măsurilor de încredere între 

localitățile din Zona de Securitate prin 

amenajarea spațiului public – factor de 

dezvoltare educațională, culturală și socială 

(teren de joacă în parc), satul Talmaza, raionul 

Ștefan Vodă 

Primăria 

Talmaza 

208,476 

46. Tehnologia la îndemîna noastră Consiliul 

raional 

Florești 

135,117 

47. Reparația Gimnaziului Japca pentru transferul 

grădiniței „Japca”, satul Japca, raionul Florești 

Primăria 

Japca 

500,0 

48. Extinderearemizei postului de salvatori și 

pompieri din satul Sănătăuca, raionul Florești 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

600,0 

49. Acordarea suportului financiar pentru asigurarea 

bunei desfăşurări a activităţii Comisiei Unificate 

de Control 

Ministerul 

Apărării 

 

200,0 

 TOTAL    15 000,00 

 

2017: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1. Acordarea unui ajutor material unic, în sumă 

de 75 mii lei, destinat dotării instituţiilor, 

liceelor teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, 

Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului-

internat din oraşul Bender, gimnaziilor din 

satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei 

600,0 
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2. 

 

Reconstrucţia sistemului de încălzire a blocului 

central al Liceului Teoretic „Mihail 

Sadoveanu” din satul Fîrlădeni, raionul 

Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

400,0 

3. 

Reparaţia blocului alimentar al gimnaziului din 

satul Ursoaia, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

238,6 

4. 

Reparaţia fațadei Gimnaziului „Mihai 

Viteazul” din satul Chircăieşti, raionul Căuşeni  

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

380,0 

5. 

Reparaţia parţială a acoperişului Gimnaziului 

Oniţcani, satul Oniţcani, raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

373,4 

6. 

Reparația acoperișului Gimnaziului Pîrîta, satul 

Pîrîta, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

300,0 

7. 

Schimbarea ferestrelor, uşilor, pervazurilor şi a 

glafurilor la Instituția Publică Gimnaziul 

Tarasova, satul Tarasova, raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

200,5 

8. 

Reparația acoperișului Liceului Teoretic 

,,Olimp” din orașul Rezina, raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

790,6 

9. 

Schimbarea geamurilor la nivelul I şi la 

subsolul gimnaziului din satul Climăuţii de Jos, 

raionul Şoldăneşti 

Consiliul 

raional 

Şoldăneşti 

205,1 

 

10. 

Renovarea sistemului electric şi de iluminare al 

Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Alexei 

Mateevici” din satul Sănătăuca, raionul 

Floreşti 

Consiliul 

raional 

Floreşti 

83,9 

11. 

 

Extinderea staţiei de epurare şi a reţelelor de 

canalizare din satul Corjova, raionul Criuleni 
Primăria 

Corjova  

646,8 

12. 

Reparaţia capitală a Căminului cultural din 

satul Bălăşeşti, comuna Răculeşti, raionul 

Criuleni 

Primăria 

Bălăşeşti 

240,0  

13. 

Termoizolarea pereţilor clădirii grădiniţei de 

copii „Andrieş” din satul Cîrnăţeni, raionul 

Căuşeni 

Primăria 

Cîrnăţeni  

300,0 

 

14. 

 

Renovarea acoperişului la clădirea 

administrativă a Primăriei din satul Cocieri, 

Primăria 

Cocieri  

250,0 
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raionul Dubăsari 

15. 
Reparaţia Casei de cultură din satul Cocieri, 
raionul Dubăsari 

Primăria 

Cocieri  

250,0 

16. 
Reparaţia Casei de cultură din satul Pîrîta, 
raionul Dubăsari 

Primăria 

Pîrîta  

50,0 

17. 

Reparația holului Căminului cultural și a 

biroului polițistului de sector, satul Mărcăuți, 

raionul Dubăsari 

Primăria 

Mărcăuţi  

86,0 

18. 
Reparaţia grădiniţei de copii din satul 

Bălăbăneşti, raionul Criuleni 

Primăria 

Bălăbăneşti  

800,0 

19. 
Construcția stației de epurare pentru grădinița 

de copii din satul Oxentea, raionul Dubăsari 

Primăria 

Oxentea  

120,0 

20. 

Reparaţia clubului din satul Lopatna, raionul 
Orhei 

Primăria 

comunei Jora 

de Mijloc 

200,0 

21. 

Renovarea şi punerea în valoare a Casei-muzeu 
„Dumitru Matcovschi” în comuna Vadul-
Raşcov, raionul Şoldăneşti 

Consiliul 

raional 

Şoldăneşti 

192,7 

22. 

Schimbarea ferestrelor, reparaţia şi dotarea 

blocului alimentar la grădiniţa nr.2 din satul 

Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Răscăieţi 

159,2 

 

23. Instalarea sistemului de iluminat stradal prin 

utilizarea tehnologiilor LED în satul Varniţa, 

raionul Anenii Noi 

Primăria 

Varniţa  

200,0 

24. Restabilirea sistemului de iluminare stradală în 

satul Calfa, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Calfa  

150,0 

25. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi 
Primăria 

Gura Bîcului  

100,0 

26. Extinderea reţelelor de iluminare stradală în 

satul Teliţa, raionul Anenii Noi 
Primăria 

Teliţa  

100,0 

27. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Şerpeni, raionul Anenii Noi 
Primăria 

Şerpeni  

100,0 

28. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Tănătari, raionul Căuşeni 
Primăria 

Tănătari  

150,0 

29. Reparaţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Ursoaia, raionul Căuşeni 

Primăria 

Ursoaia 

100,0 

30. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Hagimus, raionul Căuşeni 

Primăria 

Hagimus  

200,0 

31. Restabilirea sistemului de iluminare stradală în Primăria 100,0 
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satul Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni Plop-Ştiubei  

32. Reabilitarea sistemului de iluminare stradală în 

satul Leuntea, comuna Grădiniţa, raionul 

Căuşeni 

Primăria 

Grădiniţa  

100,0 

33. Renovarea sistemului de iluminare stradală în 

satul Boşcana, raionul Criuleni 

Primăria 

Boşcana  

150,0 

34. Renovarea sistemului de iluminare cu plafoane 

LED în satul Slobozia Duşca, raionul Criuleni 

Primăria 

Slobozia-

Duşca 

200,0 

35. Renovarea sistemului de iluminare stradală cu 

plafoane LED în satul Coşerniţa, raionul 

Criuleni 

Primăria 

Coşerniţa  

200,0 

36. Renovarea sistemului de iluminare stradală în 

satul Jevreni, raionul Criuleni 

Primăria 

Jevreni  

100,0 

37. Extinderea şi modernizarea sistemului de 

iluminare stradală în satul Pohrebea, comuna 

Coşniţa, raionul Dubăsari 

Primăria 

Coşniţa  

100,0 

38. Modernizarea sistemului public de iluminat în 

satul Molovata, raionul Dubăsari 

Primăria 

Molovata  

100,0 

39. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Doroţcaia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Doroţcaia  

100,0 

40. Iluminarea stradală în satul Ustia, raionul 

Dubăsari 

Primăria 

Ustia  

70,0 

41. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Pîrîta, raionul Dubăsari 

Primăria 

Pîrîta  

100,0 

42. Extinderea sistemului de iluminare în satul 

Oxentea, raionul Dubăsari 

Primăria 

Oxentea  

200,0 

43. Extinderea reţelelor de iluminare stradală în 

satul Mărcăuţi, raionul Dubăsari 

Primăria 

Mărcăuţi  

200,0 

44. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Primăria 

Molovata 

Nouă 

80,0 

45. Renovarea sistemului de iluminarea publică în 

satul Jora de Jos, raionul Orhei 

Primăria 

comunei Jora 

de Mijloc 

200,0 

46. Modernizarea sistemului de iluminare stradală 

în satul Alcedar, raionul Şoldăneşti 

Primăria 

Alcedar  

200,0 

47. Renovarea sistemului de iluminare stradală în 

satul Curătura, comuna Alcedar, raionul 

Primăria 

Alcedar  

100,0 



 231 
 

 

Şoldăneşti 

48. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Poiana, raionul Şoldăneşti 

Primăria 

Poiana  

200,0 

49. Extinderea iluminatului public în satul Salcia, 

raionul Şoldăneşti 

Primăria 

Salcia  

150,0 

50. Eficientizarea sistemului de iluminare în satul 

Climăuţii de Jos, raionul Şoldăneşti 

Primăria 

Climăuţii de 

Jos  

200,0 

51. Reabilitarea sistemului de iluminare publică în 

comuna Vadul-Raşcov, satul Socola, raionul 

Şoldăneşti 

Primăria 

comunei 

Vadul-

Raşcov  

200,0 

52. Extinderea sistemului de iluminare în satul 

Talmaza, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Talmaza  

200,0 

53. Extinderea sistemului de iluminare în satul 

Purcari, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Purcari  

200,0 

54. Extinderea sistemului de iluminare stradală din 

satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Cioburciu  

200,0 

55. Reparaţia drumurilor publice în comuna 

Bălăbăneşti, raionul Criuleni 

Primăria 

comunei 

Bălăbăneşti  

200,0 

56. Modernizarea zonei de odihnă şi agrement din 

satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari 
Primăria 

Molovata 

Nouă  

270,5 

57. Achiziţionarea unui tractor şi a unei remorci, 

satul Ustia, raionul Dubăsari 

Primăria 

Ustia  
380,0 

58. Elaborarea proiectului și conectarea grădiniței 

de copii „Domnița” la sistemul centralizat de 

canalizare, satul Mărcăuți, raionul Dubăsari 

Primăria 

Mărcăuţi 
80,0 

59. Modernizarea pieței agricole din satul Coșnița, 

raionul Dubăsari 

Primăria 

Coșnița 
200,0 

60. Conectarea stației de epurare la sursa de 

energie, satul Mărcăuţi, raionul Dubăsari 

Primăria 

Mărcăuţi  
15,0 

61. Сonstrucția stadionului cu înveliș artificial din 

satul Oxentea, raionul Dubăsari 

Primăria 

Oxentea  
100,0 

62. Construcţia terenului de sport cu înveliş 

artificial în orașul Rezina 

Primăria 

Rezina  

360,1 

63. Renovarea unităţii de salvatori şi pompieri în 

orașul Rezina 

Ministerul 

Afacerilor 

300,0 
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Interne 

64. Reparația Inspectoratului de Poliţie din orașul 

Bender 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

282,6 

65. Achiziţionarea unui împingător fluvial 

motonavă, tip R 96, pentru Întreprinderea de 

Stat „Bacul Molovata” din satul Molovata, 

raionul Dubăsari 

Ministerul 

Transporturil

or și 

Infrastructurii 

Drumurilor 

600,0 

66. Reparaţia acoperişului cazărmii Batalionului 1 

infanterie independent al Forţelor de menţinere 

a păcii din satul Cocieri 

Ministerul 

Apărării 

250,0 

67. Dotarea centrului de reparație a tehnicii 

militare pentru Forțele de menținere a păcii ale 

Republicii Moldova din Zona de Securitate 

Ministerul 

Apărării 

 

120,0 

68. Achiziţionarea aparatelor de forță pentru baza 

sportivă „Caiac-canoe” din comuna Cocieri, 

raionul Dubăsari 

Ministerul 

Apărării 

 

125,0 

69. Acordarea suportului financiar pentru asigurarea 

bunei desfăşurări a activităţii Comisiei unificate 

de control 

Ministerul 

Apărării 

 

100,0 

 TOTAL  15 000,00   

 

2016: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1. Acordarea unui ajutor material unic în sumă 

de 75,0 mii lei pentru dotarea liceelor 

teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, 

Rîbniţa, Grigoriopol, Dubăsari, a gimnaziului-

internat din oraşul Bender, a gimnaziilor din 

satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei 

600,0 

 

2. Finalizarea lucrărilor de renovare a sistemului 

de încălzire la Liceul teoretic „Vlad Ioviţă” 

din satul  Cocieri, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

300,0 

3. Schimbarea ferestrelor, uşilor, pervazurilor şi 

glafurilor la Şcoala sportivă din oraşul Rezina  

Consiliul 

raional 

457,9 



 233 
 

 

Rezina 

4. Schimbarea ferestrelor, uşilor, pervazurilor şi 

glafurilor la Gimnaziul din  

satul Tarasova, raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

510,6 

3. Schimbarea ferestrelor, uşilor, pervazurilor şi 

glafurilor la Gimnaziul din  

satul Lalova, raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

349,2 

4. 
Reparaţia sistemului încălzire la Gimnaziul 

din satul Climăuţii de Jos, raionul Şoldăneşti 

Consiliul 

raional 

Şoldăneşti 

220,0 

5. Amenajarea curţii şi reparaţia capitală a 

sistemului de scurgere a apelor pluviale la 

clădirea Gimnaziului „Ioan Voda” din satul 

Hagimus, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional  

Căuşeni 

230,0 

6. Finalizarea lucrărilor de renovare a sistemului 

de încălzire la Liceul teoretic „Vlad Ioviţă” 

din satul  Cocieri, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

300,0 

7. Schimbarea ferestrelor, uşilor, pervazurilor şi 

glafurilor la Şcoala sportivă din oraşul Rezina  

Consiliul 

raional 

Rezina 

457,9 

8. Dezvoltarea Centrului de sănătate din satul 

Varniţa, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Varniţa 

200,0 

9. Îmbunătăţirea condiţiilor de asistenţă 

medicală şi consiliere în cadrul serviciului de 

îngrijire paliativă al Spitalului raional Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

150,0 

10. Schimbarea ferestrelor la clădirea grădiniţei 

de copii din satul Bălăbăneşti,  raionul 

Criuleni 

Primăria 

Bălăbăneşti 

200,0 

11. Reparaţia grădiniţei de copii din satul 

Răculeşti, raionul Criuleni 

Primăria 

Răculeşti 

150,0 

12. Reparaţia sistemului de încălzire la Casa de 

cultură din satul Jevreni,  raionul Criuleni 

Primăria 

Jevreni 

230,0 

13. Dotarea sălii de sport din incinta Casei de 

cultură cu încălzire autonomă din satul Pîrîta, 

raionul Dubăsari 

Primăria 

Pîrîta 

129,0 

14. Reparaţia sălii mici a Casei de cultură din 

satul Cocieri, raionul  Dubăsari 

Primăria 

Cocieri 

350,0 

15. Reabilitarea sistemului de iluminat stradal în 

satul Calfa, raionul  Anenii Noi 

Primăria 

Calfa 

80,0 
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16. Extinderea reţelelor de iluminare stradală în 

satul Teliţa, raionul  Anenii Noi 

Primăria 

Teliţa 

200,0 

17. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Speia, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Speia 

200,0 

18. Renovarea sistemului de iluminare stradală în 

satul Şerpeni, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Şerpeni 

200,0 

19. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Roşcani, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Roşcani  

195,0 

20. Extinderea iluminării stradale în satul 

Fîrlădeni, raionul  Căuşeni 

Primăria 

Fîrlădeni 

200,0 

21. Restabilirea sistemului de iluminare stradală 

în satul Tănătari, raionul Căuşeni 

Primăria 

Tănătari 

200,0 

22. Extinderea sistemului de iluminare stradală 

din satul Corjova, raionul Criuleni 

Primăria 

Corjova 

150,0 

23. Extinderea sistemului de iluminare stradală 

din oraşul Criuleni 

Primăria 

Criuleni 

200,0 

24. Extinderea sistemului de iluminare stradală 

din satul Coşerniţa, raionul Criuleni 

Primăria 

Coşerniţa 

140,0 

25. Renovarea sistemului de iluminare stradală 

din satul Boşcana, raionul Criuleni 

Primăria 

Boşcana 

200,0 

26. Extinderea sistemului de iluminat stradal în 

satul Slobozia-Duşca,  raionul  Criuleni 

Primăria 

Slobozia-

Duşca 

200,0 

27. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Pîrîta, raionul  Dubăsari 

Primăria 

Pîrîta 

80,0 

28. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Doroţcaia, raionul  Dubăsari 

Primăria 

Doroţcaia 

100,0 

29. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Oxentea, raionul  Dubăsari 

Primăria 

Oxentea 

150,0 

30. Extinderea sistemului de iluminarea publică 

în satul Jora de Sus, comuna Jora de Mijloc, 

raionul Orhei  

Primăria 

Jora de 

Mijloc 

80,0 

31. Reabilitarea sistemului de iluminare publică 

în satul Ţipova, comuna Lalova, raionul 

Rezina 

Primăria 

Lalova 

100,0 

32. Renovarea sistemului de iluminare stradală în 

satul Poiana, raionul Şoldăneşti 

Primăria 

Poiana 

220,0 

33. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Salcia, raionul Şoldăneşti 

Primăria 

Salcia 

220,0 
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34. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

satul Alcedar, raionul Şoldăneşti 

Primăria 

Alcedar 

210,0 

35. Reabilitarea sistemului de iluminare stradală 

din satul Purcari, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Purcari 

200,0  

36. Extinderea sistemului de iluminare stradală 

din satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Cioburciu 

200,0 

37. Extinderea sistemului de iluminare din satul 

Talmaza, raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Talmaza 

200,0 

38. Editarea cărţii în memoria celor căzuţi în 

timpul evenimentelor din anul 1992  

Ministerul 

Apărării 

210,0 

39. Procurarea unei unităţi de transport pentru 

activitatea Serviciului de Informaţii şi 

Securitate în Zona de Securitate 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

360,0 

40. Efectuarea lucrărilor de reparaţie şi 

achiziţionarea de bunuri pentru Şcoala 

sportivă specializată de tenis de masă din 

oraşul Dubăsari 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

180,0 

41. Renovarea unităţii de salvatori şi pompieri din 

oraşul  Rezina  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

438,3 

42. Efectuarea lucrărilor de reparaţie la 

Inspectoratul de poliţie din oraşul Bender 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

200,0 

43. Reparaţia acoperişului cazărmii Batalionului 1 

infanterie independent al Forţelor de 

menţinere a păcii din satul Cocieri 

Ministerul 

Apărării 

500,0 

44. Acordarea suportului financiar pentru 

asigurarea bunei desfăşurări a activităţii 

Comisiei Unificate de Control 

Cancelaria 

de Stat 

110,0 

 TOTAL    10 000,0 

 

2015: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1. Acordarea unui ajutor material unic în sumă 

de 100 mii lei pentru dotarea liceelor teoretice 

din oraşele Tiraspol, Bender, Grigoriopol, 

Ministerul 

Educaţiei 

800,0 
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Rîbniţa, Dubăsari, a gimnaziului-internat din 

oraşul Bender, a gimnaziilor din satele 

Corjova şi Roghi, raionul Dubăsari 

2. Reparaţia faţadei edificiului Şcolii de arte din 

satul Varniţa, raionul Anenii Noi 

Primăria 

Varniţa 

180,8 

3. Renovarea sistemului de încălzire al Liceului 

Teoretic „Vlad Ioviţă” din satul Cocieri, 

raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

400,0 

4. Renovarea pavilioanelor şi terenurilor de joacă 

la grădiniţa nr.1 „Andrieş” din satul Răscăieţi, 

raionul Ştefan Vodă 

Primăria 

Răscăieţi 

279,0 

5. Reparaţia acoperişului Secţiei situaţiilor 

excepţionale din oraşul Criuleni 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

376,1 

6. Desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a sediului 

Inspectoratului de poliţie Bender 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

180,0 

7. Renovarea sediului unităţii de salvatori şi 

pompieri în oraşul Vadul lui Vodă 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

383,5 

8. Reabilitarea şi renovarea infrastructurii locale 

la Batalionul nr. 1 independent al Forţelor de 

menţinere a păcii din satul Cocieri, raionul 

Dubăsari 

Ministerul 

Apărării 

1000,0 

9. Repararea digurilor de protecţie pe malul 

Nistrului din vecinătatea satelor Pîrîta şi 

Doroţcaia 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

600,0 

10. Acordarea suportului financiar pentru 

asigurarea bunei desfăşurări a activităţii 

Comisiei Unificate de Control 

Cancelaria 

de Stat 

200,0 

11. Editarea cărţii privind evenimentele anului 

1992 de către dl Victor Gusleacov 
Primăria 

Varniţa  

50,0 

12. Consolidarea autonomiei energetice pentru 

instituția penitenciară nr. 8 din Bender  
Ministerul 

Justiţiei 

850,0 

13. Contribuţia (completarea sumei) pentru 

procurarea unităţii de transport de tip „Glisor” 
Ministerul 

Transporturil

or şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

820,0 



 237 
 

 

14. Dotarea cu automobile de patrulare a 

posturilor din Zona de securitate Dubăsari 
Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

700,0 

15. Construcţia şi amenajarea bazei sportive 

„Caiac-Canoe” din satul Cocieri, raionul 

Dubăsari 

Ministerul 

Apărării  

220,0 

 TOTAL  6994,4 

 

2014: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1. Acordarea unui ajutor material unic, în sumă 

de 75 mii lei, destinat dotării instituţiilor, 

liceelor teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, 

Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului 

Internat din oraşul Bender, gimnaziilor din 

satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei 

525,0 

 

2. Procurarea unui automobil de serviciu pentru 

Liceul Teoretic „Evrika” din or. Rîbniţa 

Ministerul 

Educaţiei 

100,0 

3. Construcţia unei porţiuni de apeduct în s. 

Fîrlădeni, r-nul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

400,0 

4. Dotarea cu utilaj fizioterapeutic şi diagnostic a 

instituţiei medico-sanitare publice Centrul de 

Sănătate din s. Copanca, r-nul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

346,7 

5. Schimbarea geamurilor şi reparaţia faţadei 

Liceului Teoretic „Mihai Viteazu” din s. 

Chircăieşti, r-nul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

300,0 

6. Reparaţia şi dotarea spaţiului pentru crearea 

serviciului de îngrijire paliativă la spitalul 

raional din or.Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

365,0 

7. Reparaţia capitală a clădirii Primăriei s. 

Molovata, r-nul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

400,0 

8. Reparaţia capitală a grădiniţei de copii din s. 

Jora de Jos, r-nul Orhei 

Consiliul 

raional 

Orhei 

290,0 
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9. Reparaţia capitală a sediului Primăriei s. 

Delacău, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

350,0 

10. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la şcoala 

primară din s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni  

82,2 

11. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la gimnaziul 

din s. Răculeşti, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

109,8 

12. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la Gimnaziul 

„Mihai Eminescu” din s. Jevreni, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

149,7 

 

13. Reparaţia acoperişului la grădiniţa de copii 

„Porumbiţa” din s. Corjova, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni  

322,5 

 

14. Proiectarea reţelelor de aprovizionare cu apă şi 

de canalizare din s. Varniţa, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

635,0 

 

15. Reconstrucţia Unităţii de salvatori şi pompieri 

din s. Varniţa, r-nul Anenii Noi 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

250,0 

16. Reparaţia grădiniţei de copii din s. Dubăsarii 

Vechi, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

400,0 

17. Schimbarea acoperişului la Oficiul Medicilor 

de Familie din s. Oniţcani, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

250,0 

18. Reparaţia capitală a acoperişului la grădiniţa de 

copii din s. Mălăieştii Noi, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

300,0 

19. Reparaţia capitală a grădiniţei „Izvoraş” din s. 

Slobozia-Duşca, r-nul Criuleni 

Consiliul 

rational 

Șoldănești 

323,1 

20. Reparaţia grădiniţei de copii din s. Bălăşeşti, r-

nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

300,0 

21. Reparaţia grădiniţei de copii din s. Climăuţii de 

Jos, r-nul Şoldăneşti 

Consiliul 

raional 

Şoldăneşti 

250,0 
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22. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s.Teliţă, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

200,0 

23. Reabilitarea sistemului de iluminare stradală 

prin utilizarea tehnologiilor LED în s. Calfa, r-

nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

150,0 

24. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s. Delacău, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

200,0 

25. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

400,0 

26. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s. Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

250,0 

27. Renovarea şi modernizarea sistemului de 

iluminare stradală în s. Speia, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

250,0 

28. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

s. Şerpeni, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

204,0 

29. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s. Roşcani, r-nul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

100,0 

30. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s. Hagimus, r-nul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

200,0 

31. Extinderea sistemului de iluminare stradală din 

s. Corjova, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni  

200,0 

32. Extinderea sistemului de iluminare stradală din 

s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni  

200,0 

33. Renovarea reţelelor electrice de iluminare în 

com. Bălăbăneşti, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni  

180,0 

34. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s. Molovata, r-nul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

100,0 
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35. Reabilitarea sistemului de iluminare stradală în 

s. Oxentea, r-nul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

200,0 

36. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s. Doroţcaia, r-nul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

150,0 

37 Extinderea sistemului de iluminare stradală din 

s. Pîrîta, r-nul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

150,0 

38. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

s. Cocieri, r-nul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

200,0 

39. Iluminarea arterelor stradale din or.Rezina şi a 

cartierului locativ „Rezina Vest” 

Consiliul 

raional 

Rezina 

350,0 

40. Construcţia sistemului de iluminare stradală a 

com. Lalova, r-nul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

243,0 

41. Construcţia sistemului de iluminare stradală a 

com. Saharna-Nouă şi a  s. Buciuşca, r-nul 

Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

205,0 

42. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

s. Slacia, r-nul Şoldăneşti 

Consiliul 

raional 

Şoldăneşti 

200,0 

43. Renovarea şi modernizarea sistemului de 

iluminare stradală în s. Talmaza, r-nul Ştefan 

Vodă 

Consiliul 

raional 

Ştefan 

Vodă 

200,0 

44. Construcţia sistemului de iluminare stradală 

din s. Răscăieţi, r-nul Ştefan Vodă 

Consiliul 

raional 

Ştefan 

Vodă 

200,0 

45. Renovarea şi modernizarea sistemului de 

iluminare stradală din s. Purcari, r-nul Ştefan 

Vodă 

Consiliul 

raional 

Ştefan 

Vodă 

200,0 

46. Renovarea şi modernizarea sistemului de 

iluminare stradală din s. Cioburciu, r-nul 

Ştefan Vodă 

Consiliul 

raional 

Ştefan 

Vodă 

200,0 
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47. Reparaţia terenului sportiv la gimnaziul din s. 

Ursoaia, r-nul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

150,0 

48. Procurarea autocamionului cu încărcare 

mecanizată, presare, transportare şi descărcare 

a deşeurilor pentru s. Molovata Nouă, r-nul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

350,0 

49. Achitarea contribuţiei la proiectul de 

reconstrucţie a acoperişului la grădiniţa de 

copii din s. Doroţcaia, r-nul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

109,0 

50. Reabilitarea şi renovarea infrastructurii locale 

la Batalionul 1 infanterie independent al 

Forţelor de menţinere a păcii din s. Cocieri, r-

nul Dubăsari 

Ministerul 

Apărării 

377,7 

51. Acordarea suportului financiar pentru 

asigurarea bunei desfăşurări a activităţii 

Comisiei Unificate de Control 

Cancelaria 

de Stat 

100,0 

52. Reparaţia acoperişului la Inspectoratul de 

Poliţie din or.Bender 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

200,0 

53. Procurarea unui glisor pentru platoul Cocieri 

din r-nul Dubăsari 

Ministerul 

Transporturi

lor şi 

Infrastructur

ii 

Drumurilor 

300,0 

54. Actualizarea expoziţiei de comemorare a 

evenimentelor de pe Nistru în cadrul Centrului 

de cultură şi istorie militară al Ministerului 

Apărării 

Ministerul 

Apărării 

100,0 

55. Acordarea unui ajutor material unic pentru 

dotarea cu echipamente de încălzire şi cu 

bunuri de uz intern a Internatului 

psihoneurologic din s. Cocieri, r-nul Dubăsari 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

75,0 

56. Acordarea unui ajutor material unic pentru 

dotarea cu echipamente de încălzire şi cu 

bunuri de uz intern a Centrului republican de 

reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi 

războiului din s. Cocieri, r-nul Dubăsari 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

75,0 
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57. Finalizarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor 

şi uşilor la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

din s. Chircăieşti, r-nul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

100,0 

58. Amenajarea unei zone de recreere în s. Gura 

Bîcului, r-nul Anenii Noi 

Primăria 

s. Gura 

Bîcului 

60,0 

59. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la şcoala 

primară din s. Maşcăuţi, r-nul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

150,0 

60. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la şcoala 

primară din or. Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

150,0 

61. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la Liceul 

Teoretic din s. Oniţcani, r-nul Criuleni 

 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

150,0 

62. Finalizarea lucrărilor de reparaţie a 

acoperişului la grădiniţa de copii „Porumbiţa” 

din s. Corjova, r-nul Criuleni 

Primăria 

s. Corjova 

100,0 

63. Procurarea încălzitoarelor şi a aparatelor 

muzicale în Sala Mare a Casei de cultură din s. 

Oxentea, r-nul Dubăsari 

Primăria s. 

Oxentea 

50,0 

64. Reparaţia şi extinderea clădirii Primăriei din s. 

Ustia, r-nul Dubăsari 

Primăria s. 

Ustia 

100,0 

65. Finalizarea reparaţiei sistemului de iluminare 

stradală în s. Teliţa, r-nul Anenii Noi 

 

Primăria 

s. Teliţa 

100,0 

66. Extinderea sistemului de iluminarea 

stradală în s. Calfa, r-nul Anenii Noi 

Primăria 

s. Calfa 

100,0 

67. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

s. Ursoaia, r-nul Căuşeni 

Primăria 

s. Ursoaia 

77,4 

68. Extinderea sistemului de iluminare stradală în 

s.Pohrebea, r-nul Dubăsari 

Primăria 

Coşniţa 

80,6 

69. Procurarea a 24 de costume naţionale pentru 

colectivul cultural din s. Fîrlădeni, r-nul 

Căuşeni 

Primăria 

Fîrlădeni 

20,0 

70. Achitarea contribuţiei la procurarea sistemului 

ecografic de înaltă performanţă 

Consiliul 

raional 

150,0 
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pentru Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Centrul de Sănătate Dubăsari din s. Coşniţa 

Dubăsari 

 

71. Reabilitarea blocului nr.2 al penitenciarului 

nr.8 din or. Bender 

Ministerul 

Justiţiei 

129,4 

72. Reparaţia punctului de control „Batalionul 1 

independent al Forţelor de menţinere a păcii”, 

dislocat în s. Cocieri, r-nul Dubăsari 

Ministerul 

Apărării 

64,9 

 TOTAL  15 000,0 

 

2013: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1. Acordarea unui ajutor material unic, în sumă 

de 75 mii lei, destinat dotării instituţiilor, 

liceelor teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, 

Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului 

Internat din oraşul Bender, gimnaziilor din 

satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei 

600,0 

 

2. Dotarea cu mobilier a gradiniţei din satul 

Jevreni, raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni  

400,0 

3. Schimbarea geamurilor la grădiniţa din satul 

Lopatna, raionul Orhei 

Consiliul 

raional 

Orhei 

78,0 

4. Modernizarea sistemului de aprovizionare cu 

apă potabilă prin instalarea unui turn de apă în 

satul Cocieri, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

50,0 

5. Reparaţia şi amenajarea grădiniţei „Romaniţa” 

din satul Jora de Mijloc, raionul Orhei  

Consiliul 

raional 

Orhei 

355,0 

6. Schimbarea uşilor, ferestrelor şi a acoperişului 

grădiniţei din satul Oniţcani, raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

700,0 

7. Schimbarea ferestrelor şi adaptarea unui bloc 

sanitar la Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă” din 

satul Cocieri, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

300,0 

8. Reparaţia capitală a Centrului pentru Tineret Consiliul 900,0 
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din satul Coşerniţa, raionul Criuleni raional 

Criuleni 

9. Reparaţia sediului Primăriei satului Calfa, 

raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

550,0 

10. Reparaţia cazangeriei şi a sistemului de 

încălzire la grădiniţa din satul Mălăieştii Noi, 

raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni  

 

11. Reparaţia şi dotarea cantinei Liceului Teoretic 

„Alexei Mateevici” din satul Sănătăuca, 

raionul Floreşti 

Consiliul 

raional 

Floreşti 

500,0 

12. Reparaţia sediului Primăriei satului Teliţa, 

raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

200,8 

13. Construcţia sistemului de iluminare nocturnă în 

satul Grădiniţa, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

250,0 

14. Construcţia sistemului de iluminare nocturnă  

în oraşul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

350,0 

15. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Şerpeni, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

109,0 

16. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Speia, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

400,0 

17. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

500,0 

 

18. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Calfa, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

100,0 

19. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Copanca, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

300,0 

20. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

500,0 

21. Construcţia sistemului de iluminare stradală în Consiliul 365,1 
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satul Pîrîta, raionul Dubăsari raional 

Dubăsari 

22. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Coşniţa, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

339,8 

23. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Pohrebea, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

138,6 

24. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Cocieri, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

341,5 

25. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Doroţcaia, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

154,7 

26. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

674,2 

27. Proiectarea lucrărilor pentru renovarea şi 

extinderea apeductului şi a sistemului de 

canalizare în satul Varniţa, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

467,0 

28. Reparaţia curentă şi amenajarea Complexului 

memorial „Capul de pod Şerpeni” 

Ministerul 

Apărării 

360,0 

29. Construcţia gazoductului subteran cu lungimea 

de 332 metri în satul Vasilievca, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

100,0 

30. Elaborarea şi editarea lucrărilor: „Conflictul 

Transnistrean. Culegere de documente şi 

materiale. V. 2 (1994-2002)” şi „Conflictul 

Transnistrean. Culegere de documente şi 

materiale. V. 3 (2003-2012)” 

Institutul de 

Istorie, Stat 

şi Drept al 

Academiei 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

80,0 

31. Acordarea suportului financiar pentru 

asigurarea bunei desfăşurări a activităţii 

Comisiei Unificate de Control 

Cancelaria 

de Stat 

100,0 

32. Instalarea unui turn de apă în satul Doroţcaia, 

raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

167,0 

33. Reparaţia grădiniţei de copii din satul Corjova, 

raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

200,8 
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34. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la grădiniţa de 

copii din satul Cîrnăţeni, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

310,0 

35. Construcţia acoperişului la grădiniţa de copii 

din satul Grădiniţa, raionul Căuşeni  

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

350,0 

36. Reparaţia Casei de cultură din satul Horodişte, 

raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

170,0 

37. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

oraşul Criuleni, raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

200,0 

38. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Sănătăuca, raionul Floreşti 

Consiliul 

raional 

Floreşti 

200,0 

39. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Ciorna, raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

150,0 

40. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Boşerniţa, raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

150,0 

41. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Solonceni, raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

150,0 

42. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Saharna, raionul Rezina 

Consiliul 

raional 

Rezina 

150,0 

43. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Chircăieşti, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

100,0 

44. Construcţia sistemului de iluminare stradală în 

satul Fîrlădeni, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

100,0 

45. Achiziţionarea unui utilaj de deszăpezire 

pentru localităţile de pe platoul Coşniţa, 

raionul Dubăsari 

Primăria 

comunei 

Coşniţa, 

raionul 

Dubăsari 

550,0 

46. Construcţia unui teren sportiv în satul Ursoaia, 

raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

300,0 
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Căuşeni 

47. Achiziţionarea vestimentaţiei naţionale pentru 

colectivul cultural-artistic de copii din  satul 

Vasilievca, comuna Cocieri, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

25,0 

48. Eficientizarea energetică a gimnaziului din 

satul Hagimus, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

200,0 

49. Reparaţia acoperişului la clădirea 

Inspectoratului de poliţie din oraşul Bender, 

municipiul Bender 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

350,0 

50. Finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a Unităţii 

de salvatori şi pompieri din satul Varniţa, 

raionul Anenii Noi 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

250,0 

51. Reparaţia încăperilor Unităţii de pompieri şi 

salvatori din satul Cocieri, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

50,0 

52. Achiziţionarea articolelor de prima necesitate 

pentru contingentul militar dislocat în Zona de 

Securitate 

Ministerul 

Apărării 

150,0 

53. Realizarea unui film informaţional Cancelaria 

de Stat   

163,5 

 TOTAL  15 000,0 

 

2012: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1. Acordarea unui ajutor material unic, în sumă 

de 50 mii lei, destinat dotării instituţiilor, 

liceelor teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, 

Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului 

internat din oraşul Bender, gimnaziilor din 

satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Educaţiei 

400,0 

 

2. Procurarea unei unităţi de transport pentru 

Liceul Teoretic din or. Bender 

Ministerul 

Educaţiei 

100,0 

3. Dotarea cu aparataj tehnic a cazangeriei 

Liceului Teoretic din satul Holercani, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

250,0 
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4. Finalizarea lucrărilor de electrificare a 

Gimnaziului din satul Marcăuţi, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

50,0 

5. Alocarea mijloacelor financiare pentru 

reparaţia unei porţiuni de drum din satul 

Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

374,0 

6. Finalizarea lucrărilor la grupul sanitar din 

Liceul Teoretic, satul Doroţcaia, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

25,0 

7. Reparaţia clădirii Centrului de sănătate din 

satul Doroţcaia, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

250,0 

8. Reparaţia Centrului raional de cultură, tineret 

şi sport, com. Coşniţa,  raionul Dubăsari,  

pentru amplasarea şi amenajarea bibliotecii 

raionale  

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

350,0 

9. Reparaţia clădirii Comisariatului de poliţie 

raional, amplasat în satul Ustia  şi a clădirilor 

sectoarelor de poliţie din raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

250,0 

10. Reparaţia Liceului Teoretic „Ion Creangă”, 

satul Coşniţa, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

200,0 

11. Construcţia bucătăriei la grădiniţa de copii 

nr.3 din satul Pohrebea, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

150,0 

12. Finalizarea lucrărilor de amenajare şi 

reparaţie a grădiniţei de copii din satul Pîrîta, 

raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

300,0 

13. Reparaţia clădirii Comisariatului de poliţie 

din oraşul Bender, amplasat în satul Varniţa, 

raionul Anenii Noi 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

350,0 

14. Reconstrucţia şi amenajarea sediului de 

pompieri din satul Varniţa, raionul Anenii 

Noi 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

250,0 

15. Renovarea sediului Centrului Regional de 

Resurse pentru Tineret din satul Copanca, 

raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

100,0 

16. Elaborarea proiectului tehnic pentru 

renovarea şi construcţia apeductului în satul 

Hagimus, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

200,0 
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17. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la blocul 

locativ al Centrului Republican de Reabilitare 

a Invalizilor, Veteranilor Muncii şi 

Războiului din satul Cocieri, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Muncii 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

186,0 

18. Finisarea lucrărilor de construcţie la Centrul 

de reintegrare şi reabilitare a persoanelor în 

etate în cadrul Asociaţiei publice „Baştina”, 

satul Varniţa, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

700,0 

19. Renovarea încăperilor postului de pompieri şi 

salvatori din satul Cocieri, raionul Dubăsari 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

150,0 

20. Elaborarea proiectului tehnic pentru reparaţia 

grădiniţei de copii din satul Ustia, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

80,0 

21. Proiectarea acoperişului la grădiniţa de copii 

din satul Cocieri, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

50,0 

22. Organizarea unei expoziţii permanente 

dedicate comemorării evenimentelor de pe 

Nistru în cadrul Centrului de cultură şi istorie 

militară al Ministerului Apărării 

Ministerul 

Apărării 

600,0 

23. Acordarea suportului financiar pentru 

asigurarea bunei desfăşurări a activităţii 

Comisiei Unificate de Control 

Cancelaria 

de Stat 

200,0 

24. Reparaţia sistemului de încălzire al Liceului 

Teoretic din satul Măşcăuţi, raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

300,0 

25. Procurarea echipamentului şi inventarului 

pentru grădiniţa de copii din satul Ursoaia, 

raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căușeni 

120,0 

26. Dotarea cu inventar moale şi echipament a 

grădiniţei  de copii din satul Fîrlădeni, raionul 

Căuşeni   

Consiliul 

raional 

Căușeni 

100,0 

27. Reparaţia capitală a Centrului pentru Tineret 

din satul Coşerniţa, raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Căușeni 

350,0 

28. Schimbarea sistemului de termoficare în 

grădiniţa de copii „Mesteacănul” din oraşul 

Criuleni 

Consiliul 

raional 

Căușeni 

389,0 
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29. Schimbarea uşilor şi ferestrelor la grădiniţa de 

copii „Alenuşca”  din satul Grădiniţa, raionul 

Căuşeni    

Consiliul 

raional 

Căușeni 

100,0 

30. Reparaţia clădirii administrative a sediului 

primăriei satului Marcăuţi, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

251,0 

31. Reparaţia clădirii şcolii din satul Corjova, 

raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

300,0 

32. Reparaţia clădirii grădiniţei de copii din satul 

Răculeşti, raionul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

293,0 

33. Reparaţia edificiului primăriei din satul 

Puhăceni, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

450,0 

34. Reparaţia blocului alimentar auxiliar la 

grădiniţa de copii din satul Roşcani, raionul 

Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

227,0 

35. Elaborarea proiectului tehnic al construcţiei 

drumului L473.3 sector s. Bălăbăneşti–

s.Corjova–s.Dubăsarii Vechi (raionul 

Criuleni) şi s. Delacău–s.Puhăceni (raionul 

Anenii Noi) – 24,5 km 

Consiliul 

raional 

Criuleni şi 

Anenii Noi 

500,0 

36. Elaborarea proiectului tehnic pentru 

construcţia sistemului de apeducte şi 

canalizare din satul Ustia, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

300,0 

37. Construcţia sistemului de iluminare nocturnă 

în satul Vasilievca, comuna Cocieri, raionul 

Dubăsari    

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

60,0 

38. Construcţia sistemului de iluminare stradală 

în oraşul Criuleni 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

350,0 

39. Construcţia sistemului de iluminare stradală 

în satul Hagimus, raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căuşeni 

110,0 

40. Definitivarea amenajării expoziţiei de 

comemorare a evenimentelor de pe Nistru în 

cadrul Centrului de cultură şi istorie militară 

al Ministerului Apărării 

Ministerul 

Apărării 

235,0 

 TOTAL  10 000,0 
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2011: 

 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea activităţilor Beneficiarii 

alocaţiilor 

Costul,  

mii lei 

MDL 

1. Acordarea unui ajutor material unic în sumă 

de 50 mii lei  liceelor din oraşele Tiraspol,  

Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa  şi satul 

Corjova, şcolii-internat din oraşul Bender, 

gimnaziilor din satele Corjova şi  Roghi 

Ministerul 

Educaţiei 

400,0 

 

2. Compensarea prejudiciilor materiale cauzate 

Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din 

oraşul Dubăsari în perioada efectuării 

referendumului, alegerilor locale şi generale 

Ministerul 

Educaţiei 

100,0 

3. Procurarea utilajului necesar pentru 

redeschiderea grădiniţei nr. 1 din satul 

Coşniţa, raionul Dubăsari  

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

390,0 

4. Reparaţia drumului central din comuna 

Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

1380,0 

5. Reparaţia sediului Liceului Teoretic „Evrica” 

din oraşul Rîbniţa 

Ministerul 

Educaţiei 

650,0 

6. Reparaţia clădirii administrative a primăriei 

satul Varniţa, raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

900,0 

7. Reparaţia sediului primăriei  comunei 

Corjova, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

250,0 

8. Reconstrucţia apeductului din  satul Copanca, 

raionul Căuşeni 

Consiliul 

raional 

Căușeni 

1000,0 

9. Renovarea sistemului de canalizare la Liceul 

Teoretic din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

90,0 

10. Crearea unui centru de reintegrare şi 

reabilitare a persoanelor în etate în cadrul 

Asociaţiei publice „Baştina”, satul Varniţa, 

raionul Anenii Noi 

Consiliul 

raional 

Anenii Noi 

950,0 
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11. Construcţia gardului la Internatul 

psihoneurologic din comuna Cocieri, raionul 

Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

570,0 

12. Finalizarea amenajării teritoriului Centrului 

de caritate şi asistenţă socială „Casa 

Speranţei”, satul  Coşniţa, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

70,0 

13. Reparaţia mijloacelor de transport naval ale 

Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata”, 

efectuarea lucrărilor de adîncire a albiei rîului 

Nistru în locurile unde sînt efectuate cursele 

podului plutitor în regiunea localităţii 

Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

Consiliul 

raional 

Dubăsari 

1430,0 

14. Acordarea unui suport financiar pentru 

asigurarea bunei desfăşurări a activităţii 

Comisiei Unificate de Control 

Cancelaria 

de Stat 

50,0 

15. Alocarea  mijloacelor financiare pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a 

efectivului moldovean  antrenat în 

operaţiunile de menţinere a păcii în Zona de 

securitate 

Ministerul 

Apărării 

1000,0 

16. Elaborarea şi editarea unor publicaţii, culegeri 

de documente, materiale informative etc. 

Ministerul 

Apărării 

130,0 

 TOTAL  9360,0 
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Dispune de o vastă experiență 
profesională în diverse instituții din Republica 
Moldova, în calitate de lector universitar la 
ULIM (2007-2009), consultant la Centrul de 
Armonizare a Legislației, Ministerul Justiției 
(septembrie 2008-mai 2010), specialist 
principal în Direcția juridică a Ministerului 
Afacerilor Interne (mai 2010-septembrie 
2011). 

Începând cu luna septembrie 2011 face 
parte din echipa Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat, fiind încadrat în 
funcțiile de consultant principal (septembrie 2011-noiembrie 2015) și șef al Secției 
analiză și planificare/ şef-adjunct al Biroului (noiembrie 2015-decembrie 2019, mai 
2020-prezent), concomitent, în perioada ianuarie 2016-august 2018 şi aprilie-decembrie 
2019 a exercitat funcţia de șef interimar al Biroului, ulterior, în decembrie 2019-mai 
2020 - poziția de şef al Biroului. 

Din iulie 2015 și până în prezent este expert cu statut permanent în cadrul 
delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control.  

Pentru rezultate performante în activitatea profesională și contribuții substanțiale 
la promovarea politicii guvernamentale în domeniul reintegrării țării i-a fost conferită 
Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova (iunie 2020). 

Este autorul manualelor universitare ,,Elemente de drept” (552 pag.) și 
,,Правоведение” (306 pag.) din anul 2009, a publicat mai multe articole în domeniul 
administrației publice, dreptului internațional și european și pe problematica 
transnistreană, precum și a elaborat și a definitivat multiple proiecte de acte normative 
menite să promoveze politicile de reintegrare a țării și proiecte de documente pentru 
procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană. 

În colaborare cu Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean al 
Universității ,,Lucian Blaga” din or.Sibiu, România, în perioada 2016-2020 a realizat 17 
analize și 4 interviuri pe diverse subiecte de actualitate ce se referă la dosarul 
transnistrean, evoluțiile marcate în negocieri și prioritățile Chișinăului pe această 
dimensiune. 

 


