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Rezumat
Sectoarele apărării, securităţii şi ordinii publice în contextul politicilor de reintegrare sunt din cele
mai complicate, pe lângă cele de ordin politic şi evident cel de asigurare a drepturilor omului.
Aspectele legate de funcţionalitatea aşa ziselor structuri de securitate cele mai sensibile în contextul
politicilor de reintegrare în cadrul unui spaţiu comun de aparare, securitate şi ordine publică.
Din punct de vedere al “funcţionalităţii” stucturilor responsabile de securitatea frontierei cu
Transnistria putem constata o “bază” clasică a unei frontiere de stat cu “frontiera verde” şi puncte
de trecere. Astfel, structurile responsabile pentru aşa zisa securitate a „frontierelor” a regiunii
transnistrene sunt următoarele: „Ministerul Securităţii de Stat”, „Ministerul Afacerilor Interne” şi
„Comitetul Vamal de Stat”.
Federaţia Rusă este prezentă în Republica Moldova prin diferite instituţii. Aici putem vorbi despre
instituţii diplomatice, instituţii pretins culturale, mass-media, ONG şi nu în ultimul rând cele
militare. Când vorbim despre instituţiile militare, ar trebui să evidenţiem instituţia ataşatului militar
pe langă Ambasada Federaţiei Ruse, reprezentantul FSB-ului, pe lângă aceiaşi ambasadă, agenţii
serviciilor secrete ale Federaţiei Ruse şi nu în ultimul rând GOTR şi aşa zisele forțe de pacificare.
În ceea ce ţine de activitatea instituţiei Ataşatului Militar şi Aero au fost mai multe semnale, că
ar fi implicată în acțiuni ostile faţă de Republica Moldova, fiind convocat la Ministerul Apărării
şi la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Unele investigaţii arată şi implicarea
ajutorului Ataşatului Militar şi Aero în activităţi de spionaj împotriva Republicii Moldova. De
ce agenţii sub acoperire ai Federaţiei Ruse circulă nestingherit pe teritoriul Republicii Moldova
(controlat şi necontrolat), inclusiv şi după reţineri în flagrant pentru spionaj?
În ceea ce ține de GOTR și pretinse forțe armate ale Transnistriei, vom incerca sa analizăm care
totuși sunt ele și este sau nu o legătură între ele. În anul 2011, statutul GOTR a fost modificat
esenţial. În rezultatul acestei reforme, GOTR a devenit o entitate militară cu un statut separat, cu
misiuni speciale, ca entitate a Districtului Militar „Vest” al Federaţiei Ruse, misiunii de pacificare
fiind sortită roluri secundare, dar de fapt fiind un paravan pentru a ţine în „mănuşi” autorităţile de
la Chişinău, şi argumentând necesitatea menţinerii lor pe teriotriul Republicii Moldova. De fapt,
analiza datelor deschise – numărul aplicațiilor combatante dovedesc acest lucru cu lux de amănunte.
În toţi aceşti 26 de ani de după independenţă, orice iniţiativă de rezolvare a conflictului transnistrean
se soldau cu eşec. Fie autorităţile fiind maleabile, acceptau în anii 1992-1998 condiţionalităţile
impuse de Federaţia Rusă, fie unele iniţiative impuse de Federaţia Rusă, erau respinse pe ultima
sută de metri, fie unele iniţiative ale Republicii Moldova și partenerilor erau respinse de Federaţia
Rusă. În aşteptarea raspunsurilor la mai multe întrebări, pot trece încă 26 de ani, și autorii vin cu
unle recomandări, care reies din analiza făcută.

Riscuri de securitate și apărare în contextul reglementării transnistrene | 7

1. În loc de „scurt istoric”
Istoricul „dezvoltării sectorului de apărare, securitate şi ordine publică” a regiunii transnistrene face
parte din istoria USSR, pentru că Uniunea Sovietică a creat pe timpuri un eventual cap de pod de
atac asupra parţii de sud, sud – vest a Europei cu toate componentele sale, logistice, umane, de
infrastrcutură, etc. Ponderea cea mai mare era dislocată în raioanele estice a RSS Moldovenesti,
actual regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
După independenţă, mai multi experţi din diferite ţări s-au expus pe marginea acestui subiect,
fie cei care sunt în susţinerea Federaţiei Ruse sau cei care au încercat să facă lumină, în tot ce sa
întimplat după anul 1990. După cum spuneam, vom încerca să analizăm situaţia nu din punct a
evenimentelor istorice, dar și ce facem cu sectorul apărării, securităţii şi ordinii publice în contextul
politicilor de reintegrare a ţării, şi în particular cu structurile responsabile de securitatea „frontierelor”
în regiunea transnistreană? Totodată, vom încerca să analizăm, care sunt implicaţiile Federaţiei Ruse
asupra regiunii transnistrene pe dimensiunea de Apărare, Securitate şi Ordine Publică.
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2. Analiza funcţionalităţii structurilor
responsabile de securitatea „frontierelor”
în regiunea transnistreană
Din punct de vedere a “funcţionalităţii” stucturilor responsabile de securitatea frontierei transnistriei
putem constata o “bază” clasică unei frontiere de stat cu “frontiera verde”1 şi puncte de trecere2. Toate
acestea în întrepretarea legislaţiei Republicii Moldova. Dacă ar fi să intrepretăm conform aşa zisei
legislaţii a regiunii transnistrene3, riscăm să intrăm în mai multe dezbateri în susţinerea ei, ceia ce nu
dorim să o facem, dar să concluzionăm că este o copiere 100 la 100 a legislaţiei Federaţiei Ruse, poate
cu excepţia compartimentului „Activităţii în zona economică exclusivă sau pe platoul continental al
Federației Ruse”4. Astfel structurile responsabile pentru aşa zisa securitate a „frontierelor” a regiunii
stransnistrene sunt următoarele: „Ministerul Securităţii de Stat” (уполномоченный „президентом
приднестровской молдавской республики” исполнительным органом государственной власти, в
ведении которого находятся вопросы защиты и охраны государственной границы, Figura 1),
„Ministerul afacerilor interne” (исполнительным органом государственной власти по осуществлению
миграционного контроля, Figura 2) şi „Comitetul Vamal de Stat” (исполнительным органом
государственной власти по осуществлению таможенного контроля, Figura 3).

Figura 1, Sursa: http://mgb-pmr.com
1

2

3

4

Sectorul frontierei de stat între punctele de trecere şi supraveghere a punctelor de trecere în afara orelor fixe de program
pentru a preveni evitarea controalelor de trecere a frontierei, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=342894
orice loc organizat şi autorizat pentru trecerea frontierei de stat, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=342894
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной границе Приднестровской Молдавской
Республики», http://www.vspmr.org/legislation/laws/zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respublikiv-sfere-konstitutsionnogo-stroya-osnov-pravoporyadka-a-takje-deyateljnosti-organov-gosudarstvennoy-vlasti-iupravleniya/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-gosudarstvennoy-granitse-pridnestrovskoy-moldavskoyrespubliki.html
http://docs.cntd.ru/document/9033575
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Figura 2, Sursa: http://mvdpmr.org/

Figura 3, Sursa: http://customs.gospmr.org
Ministerul Securităţii de Stat
Vom atrage atenţia numai la organele granicereşi şi Centrul de Operaţiuni Speciale (Unităţile cu
Destinaţie Specială – Efectivul - 2000-2500).
Organele Grănicereşti (Figura 4. Structura elaborată în baza analizai informației din diferite surse:
din Federația Rusă, Republica Moldova, regiunea transnistreană, Ucraina și altele) sunt responsabile
pentru apărarea şi paza pretinsei frontiere ale regiunii transnistrene, activitate de informaţii,
contrainformaţii, de investigaţii speciale în interesul asigurării securităţii regiunii şi suveranităţii
teritoriale şi sunt organizare în 4 nivele de organizare:
1- Strategic – MSS
2- Operaţional – Detaşamentul de Grăniceri (efectivul 1.500-2.000) şi Regimentul Grăniceresc
de Rezervă Independent de Cazaci (Efectivul 1.000 - 1.500)
3- Intermediar - Comenduiri de Grăniceri – 6, după împărţirea administrativ teritorială
4- Tactic – Pichete de Grăniceri şi Puncte de trecere – 25 şi 45 (cu diferit statut, din care numai
22 la „frontiera administrativă”).
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Ministerul Afacerilor Interne
În cadrul pretinsul MAI ar regiunii transnistrene cu responsabilităţi în domeniul migraţional este
“direcţia pe întrebări migraţionale” cu un număr total de efectiv – 300-400, fiind repartizati în
aparatul central al “ministerului”, “organele de miliţie raionale” (8) şi ca şi în cazul “autorităţilor
grănicereşti” – în pretinsele puncte de trecere. În Republica Moldova organele migraţionale nu
sunt prezente la frontiera de stat, fiind prezente numai oficii la “frontiera administrativă” și oficiile
teritoriale Nord, Centru și Sud.
Comitetul Vamal de Stat
Această “autoritate” este compusă din 4 Oficii Vamale Teritoriale, subdiviziuni operative şi 37 posturi
vamale, din care 13 în Zona de Securitate (Figura 5 şi Anexa 1, Copia scanată din documente).
Efectivul total al CVS se estimează la 600-700 de oameni. În Republica Moldova avem 6 Birouri
Vamale şi posture vamale la frontiera de stat şi cele interne de control.
Figura 4. Structura
Detaşamentului de
Grăniceri. Structura
elaborată în baza
analizei informației
din diferite surse:
din Federația Rusă,
Republica Moldova,
regiunea transnistreană,
Ucraina și altele
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Figura 5. Structura
CVS. Sursa: http://
customs.gospmr.org/

Complectarea şi pregătirea personalului,
aspecte de ordin financiar, logistic şi dotări
Conform analizei unor surse deschise5 și mai puțin, 20,7 % din toate cheltuielile din regiunea
transnistreană sunt dedicate sectorului de apărare, securitate şi ordinii publice, din care apărării
– 28,4 % și pentru securitate şi ordine publică – 71,6 % (asta fără finanțarea structurilor militare
transnistrene, din sursele Federației Ruse (vezi capitolul 3)).
Cea mai mare povară a aşa zisului buget din 2016, o constituie cheltuielile pentru “structuri de
forţă”, fiind o majorare cu 14,4% în comparaţie cu anul 2015, diagrama 1.

5

http://gov-pmr.org/order
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Diargama 1
* altele includ: Cheltuieli Instituionale, Fonduri Bugetare Direcționate, Transfer către așa zisele autorități locale.

Dar asta numai din așa zisul buget al regiunii. Să nu uităm că în perioadă anilor 2010‑2014, în
timpul Președintelui Ucrainei Victor Ianucovici, cum GOTR, atât și așa-zisul sector de apărare,
securitate și ordine publică a fost susținut masiv de Federația Rusă, prin dotare tehnică de ultimă
generație în domeniul IT și Comunicațiilor. Plus la asta, structurile militare din stânga Nistrului au
început procesul de “modernizare” cu echipamente moderne, inclusiv pentru infanterie, subdiviziuni
de destinație specială (Anexa 4 – Analiza echipamentului subdiviziunilor cu destinație specială a
GOTR și pretinselor autorități de securitate a regiunii transnistrene și cele folosite de Forțele de
Operațiuni Speciale ale Serviciului Federal de Securitate și a Ministerului Apărării a Federației
Ruse (ФСБ și ГРУ). Au fost aduse 40 de camioane „Ural 375”, ind unele din cele mai performante.
Aceste camioane permit transportarea a 50 de persoane odată, plus la ele pot i atașate dispozitive de
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artilerie. Astfel, trupele paramilitare au devenit mai mobile. 2 000 de oameni se pot așeza și ajunge
unde li se spune6. Acestă susținere a fost întreruptă în 2014, după cunoscutele evenimente din
Ucraina. Conform planurilor Federației Ruse procesul de “modernizare”, pe lângă altele, prevedea
dotarea cu elicoptere de luptă de ultima generație, tehnică blindată de asalt, drone și multe altele7.
Complectarea cu resurse umane şi pregătirea personalului se desfăşoară din 2 surse. În primul rînd
este din sursa proprie, cetăţenii din regiunea transnistreană, pregătiţi în centrele specializate din
regiune, fiecare autoritate avînd asemenea centre, ulterior find „paraşutaţi” la Moscova pentru
recalificări „specializate”. Prin asemena recalificări trece tot corpul de comandă a structurilor de
forţă, înclusiv aşa zişii conducători la nivel de ministru8. În aşa zisul cabinet de miniştri au trecut
prin „sita” Federaţiei Ruse 12 „demnitari” şi cel a Ucrainei 3 demnitari. Toți demnitarii din „blocul
de forţă” nu au scăpat de „sita” rusă. În al doilea rând este sursa „exsternă” adică cea rusă. În ce
constă această sursă? Cei mai „destoinici”9 cetăţeni ai Federaţiei Ruse sunt „paraşutaţi” în funcţiile
de conducere a aşa ziselor autorităţi din regiunea transnsistreană10. Întrebarea vine de la sine De ce, „demnitarii transnistreni” sunt școliţi în Federaţia Rusă? Şi, de ce se admite “paraşutarea”
“demnitarilor” noi din Federaţia Rusă? Dar nu este clară și situația cu pretinșii diplomați acreditați
în regiunea transnistreană, aici vorbim „oficiile diplomatice ale Osetiei de Sund şi Abhaziei? Şi de ce
pretinşii diplomaţi separatişti reprezintă regiunea transnistreană în aceste regiuni a Georgiei?
Totodătă, când vorbim desre „structurile de forţă” trebuie să ţinem cont de faptul, că o parte din
personalul acestora au trecut prin diferite conflicte, campaniile 1 şi 2 în Cecenia11, Georgia - 19951996, Serbia - 1996-1997, respectiv au o pregătire foarte bună în domeniul său de expertiză.
În afară de acest lucru trebuie să ţinem cont de prezenţa GOTR12 (Unitatea Militară 13962 a
Districtului Militar VEST) în Republica Moldova, care este un furnizor foarte bun de consilieri
militari, activitatea cărora nu este nici intr-un fel monitorizată în regiunea transnistreană de către
autorităţile constituţionale.
Din punct de vedere a dislocării acestor forţe, căt şi a regiunii transnistrene, ele se află în Zona de
Securitate, la fel și aşa zisele forţe armate ale transnistriei13. Numai în cazul aşa ziselor autorităţi de
frontieră, ele practic toate se află în zona de securitate, şi cele 4 brigăzi, cu efectiv (1500-200 – efectiv
fiecare), tehnică conform statelor (armament de infanterie, inclusiv, tancuri, artilerie, blindate, etc)
care sunt dislocate la Tiraspol, Bender, Râbnița și la Dubăsari-Grigoriopol.
http://www.ziarulnational.md/interviu-exclusiv-armata-transnistreana-poate-liber-sa-ajunga-timp-de-24-de-ore-la-prut/
"Negocierile privind redotarea pacificatorilor ruşi cu elicoptere au fost purtate la Moscova nu doar de actualul şef
al administaţiei de la Tiraspol,Evgheni Șevciuk, dar și de Igor Smirnov. Anul trecut, subiectul a fost discutat şi cu
vicepremierul, reprezentantul special al președintelui Federaţiei Ruse pentru Transnistria, Dmitri Rogozin, care a declarat
că pacificatorii ruşi vor avea parte de arme moderne"
https://m.point.md/ru/novosti/politika/rusia-o-aduca-elicoptere-in-transnistria-fara-voia-chiinaului
http://newspmr.com/novosti-pmr/politika/10220
http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/polituka/20140731-1522773/
8
http://gov-pmr.org/government
9
Pentru diferite abateri în timpul serviciul în organelle special al Rusiei, sau în unele cazuri șI ca recompensă, ofițerii
se detașează în așa zisele organe din regiunea transnistreană, mai nou, cei cu experiență în regiunea transnistreană se
detașează în republicile separatistу din Ucrainaб https://lenta.ru/news/2014/07/10/antufeev/
10
http://customs.gospmr.org/rukovodstvo.html, http://mgb-pmr.com/rukovodstvo
11
http://novostipmr.ru/info/vesti/2016-08-v-obron-dnestr-mvd-pmr-proshli-pokazatelnye-vystupleniya/
12
Este de fapt o s
13
Toate cele 4 brigăzi de infanterie şi unele unităţi de destinaţie specială
6
7
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Constatări:
 La momentul actual “structurile responsabile de securitatea frontierilor” a regiunii transnistrene
dispun de un efectiv circa 3400-4600, din care 2400-4100 nemijlocit împlicaţi în aceste
sarcini (restul 1000-1500 fiind Regimentul Grăniceresc de Rezervă Independent de Cazaci,
care participă la aceste activităţi ocazional);
 Toate aceste “structuri” sunt excesiv militarizate (conform, structurii, sarcinilor, echipamentului
și armamentului, participare la aplicații combatante, etc), inclusiv și cele responsabile de
“vamă” sau “migraţie”. Pentru comparație – în partea dreaptă Nistrului sunt civile – (cele
migraționale) și cu statut special (Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal);
 Structura “autorităţii de frontieră” este de tip sovietic, a anilor 40 a veacului trecut, când
raioanele de frontieră aveau propriile comenduri de grăniceri, şi dislocarea pichetelor de
grăniceri fiind excesivă. Dar, de fapt, această excesivitate ne răspunde la întrebarea - oare
pentru ce ei se pregătesc? Pentru comparaţie, Republica Moldova are la nivel tactic o
subdiviziune – un sector a poliţiei de frontieră la 36-40 km, un „pichet de grăniceri” din
regiunea transnistreană – la 18 km;
 “Structura de frontieră” este “supravegheată” de către ofiterii de informaţii a Federaţiei Ruse,
sub acoperirea diplomatică, ori din cadrul GOTR14;
 71,6 % din sursele destinate structurilor de forță sunt pentru securitate şi ordine publică. Asta
în afară de ajutorul din partea Federației Ruse;
 Complectarea cu personal este din 2 surse, ca şi pregătirea personalului, inclusiv şi în cadrul
GOTR;
 O parte din efectivul combatant a trecut prin diferite conflicte regionale;
 Zona de Securitate este împânzită de “structuri militare sau paramilitare” separatiste, ce
contravine tuturor acordurilor în vigoare15.

https://deschide.md/ro/stiri/opinii/11455/%E2%80%9ESpionul%E2%80%9D-de-la-Ambasada-Rus%C4%83%C3%AEn-suita-lui-Dodon-la-Memorialul-de-la-%C8%98erpeni.htm
15
Acordul privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova,
semnat la Moscova în data de 21 iulie 1992. , Memorandum pe principiile normalizării relațiilor dintre Republica Moldova
și Transnistria, semnat la Moscova la 8 mai 1997
14
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3. Implicarea Federaţiei Ruse în regiunea
transnistreană pe dimensiunea de apărare,
securitate şi ordine publică
Federaţia Rusă este prezentă în Republică Moldova prin diferite instituţii. Aici putem vorbi despre
instituţii diplomatice, instituţii pretins culturale16, mass-media, ONG şi nu în ultimul rând cele
militare. Când vorbim despre instituţiile militare, ar trebui să evidenţiem instituţia ataşatului
militar şi aeriană pe langă Ambasada Federaţiei Ruse, reprezentantul FSB-ului, pe lângă aceiaşi
ambasadă, agenţii serviciilor secrete ale Federaţiei Ruse şi nu în ultimul rând GOTR şi aşa zisele
forțe de pacificare. În ceea ce ţine de activitatea instituţiei Ataşatului Militar şi Aero au fost mai
multe semnale, că ar fi implicată în acte ostile faţă de Republica Moldova, fiind convocat cât la
Ministerul Apărării atât şi la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Unele investigaţii
arată şi implicarea ajutorului Ataşatului Militar şi Aero în activităţi de spionaj împotriva Republicii
Moldova17.
În ceea ce ține de GOTR și pretinse forțe armate ale transnistriei, vom incerca sa analizăm care
totuși sunt ele și este sau nu o legătură între ele.
După cum se relata anterior, nu vom face o retrospecivă istorică a tuturor evenimentelor din 1990
încoace. Avem în vedere cum s-au dezvoltat pretinsele FA al regiunii transnistrene și cum s-a dezvoltat
statutul și componenta GOTR în Republica Moldova. Cert este că drept bază metodologică a
acestui proces a servit Concepţia construcţiei, dezvoltării şi perfecţionării treptate a pretinselor
Forţelor Armate ale regiunii transnistrene, elaborată în toamna anului 1992, şi Doctrina militară a
regiunii. Este interesant faptul, că până în prezent nu este cunoscută nici o persoană concretă din
regiune, care ar fi participat la elaborarea acestor concepţii, doctrine, legi, etc, documente care,
de-facto, sunt variante prescurtate (ca și în cazul pretinsei legislații cu privire la frontiera regiunii)
a celor adoptate în Federaţia Rusă. Cine oare este autorul conceptelor militare? Nici presa, nici
convorbirile cu militarii de cel mai înalt nivel de la Tiraspol nu dau răspuns la aceste întrebări. Nu
oare din motivul că aceste documente nu sunt elaborate la Tiraspol18?
În prezent formaţiunile militare şi paramilitare ale regiunii transnistrene includ (vezi și anexa 2):
- unităţi şi formaţiuni din componenţa ministerului apărării;
- ministerului afacerilor interne;
- ministerului securităţii de stat.
Pe langă misiuni culturale, fiind un paravand pentru propaganda și locație pentru ofițerii de informații sub acoperire
https://deschide.md/ro/stiri/opinii/11455/%E2%80%9ESpionul%E2%80%9D-de-la-Ambasada-Rus%C4%83%C3%AEn-suita-lui-Dodon-la-Memorialul-de-la-%C8%98erpeni.htm
18
Aspectul militar în soluţionarea conflictului din zona de est a Republicii Moldova, IPP, Chișinău – 2001, pagina 8
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Pregătirea de luptă a preinselor forțe armate se efectuează în baza programelor identice cu GOTR,
fiind planificate aplicaţii comune ale unităţilor pretinselor ministere din categoria de forță. În
ultimul timp s-au intensificat aplicaţiile cu trageri de luptă a subunităţilor de infanterie, artilerie şi
tancuri19. Cele mai elocvente fapte care demonstrează interdependenţa misiunilor puse pe seama
formaţiunilor militare ale regiunii transnistrene şi GOTR pot fi evidențiate din analiza structurilor
organizatorice (Anexa nr.3) şi procesului de pregătire de luptă, dar și aplicațiile (diagramele 2 și 3).
Aceaste analize demonstrează, că în formaţiunile militare ale regiunii transnistrene unt interoperabile
cu cele ale GOTR, mai mult ca atît în unele din din ele dar în special cele cu destinație specială sunt
dotate cu echipament asemănător al GOTR fiind de ultima generație (anexa 4.). Asemenea exemple
pot fi aduse şi referitor la alte categorii de specialităţi, cum ar fi transmisiuni, artilerie, tancuri
etc. Totodată conform unor informații pretinse oficiale, numărul total al efectivului pretinselor
forțe armate ale regiunii este de 15000, real însă diferite surse estemieză la 6000 – 7500. Asta nu
înseamnă că cele 15000 nu pot fi atinse în cazul mobilizării în foarte scurt timp. Asta se referă
și la numărul tehnicii militare. Conform datelor oficiale pretinsele forțe armate ale transnistriei
au 18 tancuri de tip T-64 БВ, dar în caz de pericol sunt sunt elaborate cu includerea în calcul a
unei părţi din tehnica militară şi armamentul GOTR, în special din depozite. Un alt exemplu al
caracterului misiunilor puse pe seama pretinselor forțe armate ale regiunii este ordinea satisfacerii
serviciului militar. Astfel, cei care au trecul serviciul militar în unitățile militare ale regiunii sunt
înrolați în GOTR, ori invers. O misiune comună este cea educaţională. Pretinsele forţe armate ale
regiunii transnistrene și GOTR constituie pilonul de bază în sistemul educaţiei moral-psihologice
care promovează formarea spiritului patriotic şi devotamentului faţă de regiune. Pe toate căile
posibile (televiziune, radio, presă), nu numai în armată, dar în întreaga societate este format chipul
duşmanului de la Chişinău. Şi invers, pretinsele forțe armate și GOTR sunt apreciate ca fiind
garantul păcii şi independenţei așa zisul popor transnistrean. Nemai vorbind de teorii și doctrine
lumea rusă, istoria rusă (Petri I, Suvorov, așa zisul marele război pentru apărarea patriei, Petru I,
etc). Nu în ultimul timp elemente ale acestui sistem au devenit paradele militare, desfăşurate anual
cu diferite ocazii cu participarea comună a GOTR și pretinselor forțe armate ale regiunii, precum şi
şcolile şi universităţile în programul de studiu al cărora se studiază pregătirea militară.
În acest sens vrem să punem o întrebare – Armata 14 sau GOTR?
Credem că transformarea Armatei 14 în GOTR a fost un șiretlic din partea rusă, fiind pretinsă
diminuarea considerabilă a prezenţei militare în regiune şi prin noile misiuni pretins pacificatoare
îndeplinite de trupele sale. Însă, explicaţia mai aproape de adevăr a acestor metamorfoze ar fi
următoarea:
1. Utilizarea în continuare a sintagmei Armata a 14-a devenise prea incomodă pentru Moscova
din motive că aceasta era asociată cu implicarea directă a Rusiei în conflictul militar de partea
separatiştilor.
2. Schimbarea denumirii oferea posibilitatea de a sustrage atenţia de la nedorinţa Rusiei de a
îndeplini în continuare prevederile Acordului din 1992, în conformitate cu care unităţile
militare din regiune nu puteau fi utilizate în operaţiunea de menţinere a păcii.
19

Printre alte cheltuieli semnificative, aceste trageri necesită rezerve importante de muniţii din categoria de consum, care nu
este similară cu rezervele de muniţii intangibile, depozitate pentru folosire în caz de pericol militar. Or, efectuarea unor
asemenea aplicaţii este o dovadă că unităţile militare au rezerve suficiente de muniţii.
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De fapt dacă vedem ce este GOTR împreună pretinsele forte armate ale regiunii transnistrene,
este o prezență militară rusă continuă, pentru că că potenţialul total al forţelor militare de malul
stâng al Nistrului este constant, unitățile militare ale Armatei a 14 s-au transformat ân unitățile
militare ale regiunii transnistrene, iar armamentul şi tehnica militară au fost transmise celor din
urmă.
Totodată, urmare a unei analize ample a paginilor oficiale ale Ministerului Rus al Apărării,
paginilor oficiale ale aşa ziselor structuri de forţă din regiunea transnistreană, arată o creștere
semnificativă a numărului de aplicaţii militare cu participarea GOTR şi aşa ziselor „structuri de
forţă” ale regiunii transnistrene. De unde de fapt porneşte asta? Să ne amintim de anul 2011,
când statutul GOTR a fost modificat esenţial. În rezultatul acestei reforme, GOTR a devenit
o entitate militară cu un statut separat, cu misiuni speciale, conform acestui statut, ca entitate
a Districtului Militar „Vest” al Federaţiei Ruse20, misiunii de pacificare fiind-ui atribuite roluri
secundare, dar de fapt este un paravan pentru a ţine în „mănuşi” autorităţile de la Chişinău, şi
argumentând necesitatea menţinerii lor pe teriotriul Republicii Moldova. De fapt analiza datelor
deschise21 despre care se vorbea anterior, doveşte acest lucru cu lux de amănunte, Diagrama 2 şi 3.
Pe lângă aceasta, în ultimul timp vedem şi o avalanșă de „desanturi”, fie diplomatice ale Federaţiei
Ruse (vizitele demnitarilor ruși în Republica Moldova22 și declarațiile lor), dar de fapt nu cât în
Republica Moldova, dar în regiunea transnistreană, precum şi „desanturi separatiste” (vizitele
pretinșilor demnitari al regiunii transnistrene Vadim Crasnoselischii, Alexandru Martânov
și Vitalii Igratiev) la Moscova. Tot asta după ce Republica Moldova împreună cu Ucraina,
susţinuţi de către partenerii externi, în sfârşit relansează controlul comun în punctul de trecere
Pervomaisc-Cuciurgan, pe segmentul transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene. Aceste
„desanturi” nu ne arată nimic altceva, decît o susţinere deschisă a autorităţilor separatiste, şi
sfidarea autorităţilor Republicii Moldova, de Ucraina nici nu mai vorbesc. Şi asta contrar tuturor
acordurilor internaţionale bilaterale între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, unde e scris negru
pe alb „Înaltele Părţi Contractante (red.autorului Republica Moldova şi Federaţia Rusă) îşi
vor dezvolta relaţiile pe baza respectului reciproc, încrederii şi colaborării. Ele vor respecta
neabătut principule şi normele general recunoscute ale dreptului internaţional: egalitatea
suverană, nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa, inviolabilitatea frontierelor,
integritatea teritorială, independenţa politică, reglementarea paşnică a diferendelor,
neamestecul în treburile interne, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, egalitatea în drepturi şi dreptul popoarelor la autodeterminare, colaborarea dintre
state şi îndeplinirea cu bună credinţă a angajamentelor asumate în conformitate cu dreptul
internaţional.”23
http://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news.htm
http://www.segodnia.ru/content/180893, https://novostipmr.com/ru/search/site/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D1%8F
22
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/rso/osce/-/asset_publisher/bzhxR3zkq2H5/content/id/2713001,
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2612356,
http://www.mid.ru/web/guest/maps/md/-/asset_publisher/dfOotO3QvCij/content/id/2739269,
http://mfa-pmr.org/ru/xJR,
http://mfa-pmr.org/ru/LsS,
http://mfa-pmr.org/ru/pSJ
23
Art,1 al Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Federaţia Rusă http://www.rusia.mfa.md/legalbase-ro/
20
21
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Diagrama 2. Surse deschise a MA al Federației Ruse, surse media din Federația Rusă,
regiunea transnistreană și Ucraina

Diagrama 3. Surse deschise a MA al Federației Ruse, surse media din Federația Rusă,
regiunea transnistreană și Ucraina
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Constatări (diagrama 2-3):
 În anul 2016 au avut loc 48 activităţi, până la data de 20 mai curent - 32;
 Cele combatante sunt numai cu participarea GOTR, cele umanitare şi combatante/ comune
sunt cu participarea aşa ziselor structuri de forţă ale regiunii transnistrene;
 Cea mai mare parte a aplicaţiilor combatante şi combatante/comune sunt desfaşurate cu
scopul, consolidării cooperării, coordonării şi interoperabilităţii cu aşa zisele structuri de forţă
ale regiunii transnistrene, din care – lichidarea grupelor de deversiune, respngerea atacurilor
teroriste (15, parcă ne-am afla în zona cu cel mai mare grad de pericol terorist), unele cu
folosirea tehnici grele (tancuri şi artilerie), cu trecerea obstacolelor de apă, cu traversarea
râului Nistru și efectuarea tragerilor de luptă pe malul drept de către dispozitivele de luptă ale
GOTR împreună cu așa zisele structuri de forţă ale regiunii transnistrene.
 Planificarea şi desfăşurarea unor aplicaţii ale centrului de operaţiuni speciale ale MSS, MAI,
MA, MJ cu îndrumarea consilierilor militari şi ai serviciilor de informaţii ale Federaţiei Ruse.
Fazele finale ale acestor aplicaţii fiind supravegheate de către Comandantul GOTR, colonelul
Dmitrii Zelencov24. Numai în perioada 6 aprilie curent – 28 aprilie curent au avut loc 6
aplicaţii, cu participarea infanteriştilor, tancurilor, unităţilor de destinaţie special. Atragem
atenţia, că două din aceste aplicaţii au fost gen ATC sau ATB25 (Aplicaţii tactice la nivel de
companie/batalion)26, fiind supravegheate nemijlocit de către pretinsul ministru al apărarii şi
Comandantul GOTR, colonel Dmitrii Zelencov (pe 6 aprilie şi pe 13 aprilie);
 Organizarea pe 11-12 mai a aşa-ziselor cantonamente cu conducerea de vârf a regiunii
transnistrene, cu participarea pretinsului conducător al regiunii şi cu o legendă foarte
controversată27, ca şi altele de fapt;
http://pridnestrovie-daily.net
www.gov-pmr.org
https://novostipmr.com/ru/news/17-04-13/v-vooruzhyonnyh-silah-proveli-takticheskie-ucheniya-s-boevoy
https://novostipmr.com/ru/content/o-zashchitnikah-pridnestrovya-nashih-dney
https://novostipmr.com/ru/news/16-08-16/v-pridnestrove-proshyol-ocherednoy-etap-rossiysko-pridnestrovskih
https://novostipmr.com/ru/news/16-08-03/na-dnestre-proshli-sovmestnye-voennye-manevry-ogrv-i-minoborony
https://novostipmr.com/ru/news/16-07-27/v-pridnestrove-proshli-kontrterroristicheskie-ucheniya
https://novostipmr.com/ru/news/16-08-16/v-pridnestrove-proshyol-ocherednoy-etap-rossiysko-pridnestrovskih
https://novostipmr.com/ru/content/voennosluzhashchie-ogrv-v-pridnestrove-provodyat-planovye-batalonno
https://novostipmr.com/ru/content/batalonno-takticheskie-ucheniya-ogrv
25
www.function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12090970@egNews
26
una dintre principalele forme de pregătire tactică, la care au participat circa 500 militari și 60 de unitați de tehnică
(tancuri, blindate, armament individual, artilerie). Conform legendei, subdiviiunile acționau cu în cay de respingere a
anui eventual atac, atât și în cayul planificării atacului asupra «unui eventual inamic». Orice aplicație de acest gen se
finiseaya cu trageri de lupta din toate tipurile de armament din dotare.
27
Командно-штабная тренировка с руководящим составом республики пройдет в два этапа. Цель теоретической
части – рассмотреть и согласовать взаимодействие силовых структур по организации прикрытия государственной
границы и обороны. Еще одна задача – проработать вопрос создания госрезерва материально-технических
средств по обеспечению Вооруженных сил и гражданского населения в случае перехода с мирного на военное
положение. Кроме того, участникам тренировки предстоит ознакомиться с порядком организации взаимодействия
Вооруженных сил и органов местного самоуправления. В ходе практической части будут проведены боевые
стрельбы. К этой же части командно-штабной тренировки отнесен полевой госпиталь, который будет развернут в
учебных целях. http://president.gospmr.ru/press-sluzhba/novosti/glavnokomanduyuschiy-voorujennimi-silami-pmruchastvuet-v-komandno-shtabnoy-trenirovke.html
24
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 Din cele cu caracter umanitar, marea majoritate de activităţi sunt manipulatorii, care
promoveaza superioritatea armei ruse, şi aşa zisă “lumea rusă”, precum şi faptele eroice ale
separatiştilor în anii 1990-1992.
 Nu putem trece cu vederea şi acţiuni de sfidare a autorităţilor constituţionale, prin activităţi
premeditate de încorporare în GOTR28, ulterior acest contingent fiind folosit ca o rezervă de
cadre pentru aşa zisele structure de forţă al regiunii transnistrene.
 Federaţia Rusă şi regiunea transnistreană şi-au unit forţele pe dimensiunea apărării, securităţii
şi ordinii publice, chiar şi dacă nu au declarat asta deschis;
 Federaţia Rusă „pompează” surse financiare în regiune, inclusiv şi în domeniul apărării,
securităţii şi ordinii publice, pentru ca să organizezi asemena aplicaţii este foarte costisitor,
în special în condiţiile de azi extrem de dificile pentru regiune. În Comparaţie, până în anul
2011, forţele paramilitare separatiste organizau 2-3 aplicaţii cu trageri de luptă pe an. Ce
avem noi acum? Vedeţi diagrama 2 şi 3.
 Pretinsele forțe armate ale regiunii au nivel înalt de pregătire şi dotate cu armament din
arsenalele militare ale Armatei a 14-a;
 Toate aceste activități ale GOTR vin în contradicție cu principalul document în domeniul
reglementării confictului - Acordul 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, și în particular prevederilor articolului 4, care
prevede că “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.”
 Susţinerea politică, economică, militară, informaţională din partea Federaţiei Ruse care privea
şi priveşte regiunea transnistreană ca o zonă de interese strategice.
 În regiunea transnistreană avem trupe militare cu un nivel înalt de pregătire şi dotate cu
armament din fostele arsenale ale Armatei a 14-a;
 Avem o susţinere politică, economică, militară, informaţională din partea Federaţiei Ruse
care privea şi priveşte regiunea transnistreană ca o zonă de interese strategice.
 Nu este clară reacția mediatorilor și de ce Mediatorii, tac şi se fac că nu se întâmpla nimic? De
fapt, răspunsul e clar – De ce noi să facem ceva, cănd voi sunteţi maleabili!

28

http://www.ziarulnational.md/promo-lex-ingrijorati-de-inrolarile-in-asa-zisa-armata-transnistreana/
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Concluzii şi recomandări
În toţi aceşti 26 de ani de după independenţă, orice iniţiativă de rezolvare a conflictului transnistrean
se soldau cu eşec. Fie autorităţile fiind maleabile, acceptau în anii 1992-1998 condiţionalităţile
impuse de Federaţia Rusă, înclusiv şi cu finalităţi „brejneviste” în anii 1996-200029, fie unele
iniţiative impuse de Federaţia Rusă, erau respinse pe ultima sută de metri30, fie unele iniţiative erau
respinse de Federaţia Rusă31.
Tot în aceiaşi perioadă 1991-2001, frontiera de stat a Republicii Moldovă ramânea fără acoperire
statală, excepţie făcând câteva posturi vamale, dar de fapt unul din ele pe segmentul transnistrean
al frontierei de stat Pervomaisc-Cuciurgan, pe teritoriul Ucrainei. Nici „frontiera administrativă”
nu era în vizorul autorităţilor naţionale32. Întrebarea firească în acest sens este - De ce frontiera de
stat a Republicii Moldova a rămas „descoperită” timp de 10 ani, și a căror interese a servit această
„descoperire”?
Între timp Federaţia Rusă sa impus pe toate dimensiunile în regiunea transnistreană, înclusiv şi în
domeniul apărării, securităţii şi ordinii publice. Această impunere au luat amploare după 2011, şi
la moment a ajuns la apogeul său, inclusiv şi cu sfidare deschisă a autorităţilor Republicii Moldova.
Între timp, dar în special în anii 2012-2016, autorităţile separatiste au dezvoltat cadrul juridic şi
legişlativ pe toate dimensiunile securităţii aşa zisei frontiere transnistrene33.
Asta se datorează maleabilităţii înclusiv şi a actualului Preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon,
care de la investire a vizitat Federaţia Rusă de 6 ori, întâlnindu-se cu Vladimir Putin, cu care discută,
inclusiv şi problematica transistreană. Însă ca rezultat, avem „adresări” către Federaţia Rusă din
partea separatiştilor de a disloca trupe militare ruse la frontiera de stat a Republicii Moldova cu
Ucraina. Avem o crestere semnificativă a aplicaţiilor militare a GOTR şi a forţelor paramilitare
separatiste. Avem implicări directe ale serviciilor de informaţii ale Federaţiei Ruse în Republica
Moldova. Avem un GORT, fără un statut şi mandat clar definit, dar cu implicări în toate sferele
(socială, medicală, umanitară), nu numai în cea militară.
Noi (Republica Moldova, ca parte în negocieri) până nu demult singuri „încurajam” separatismul
prin contracte ilegale de livrare a energiei electrice34.
La 20 martie 1998, semnătura pretinsului lider al regiunii transnistrene I. Smirnov, liderii de la Chișinău, Moscova, Kiev
și ai OSCE. Și nu „pentru regiunea transnistreană a R. Moldova”, ci „pentru Transnistria”.
30
Memorandumul Kozak, https://ro.wikipedia.org/wiki/Memorandumul_Kozak
31
"Planul reglementării problemei transnistrene", bazat pe cei "sapte pasi", prezentati la 22 aprilie 2005 de către Preşedintele
Ucrainei în cadrul summit-ului GUUAM de la Chişinau.
32
Rosian Vasiloi, „Frontiera adminsitrativă” şi cum o administrăm, nr.3, Aprilie 2017, http://viitorul.org/ro/library-books/676
33
“Frontiera adminsitrativă şi cum o administrăm”, aprilie 2017, pagina 10, http://www.viitorul.org/ro/library-books/676
34
Impunitate și înțelegeri rentiere în sectorul energetic al țări, aprilie 2017, http://www.viitorul.org/ro/library-books/663
29
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Ca şi în cazul GOTR, avem o misiune de pacificare, fără un statut şi mandat clar definit, Republica
Moldova fiind „prizoniera” acordurilor semnate, contrar intereselor naţionale. Şi noi nu avem
suţinerea celui mai mare „partener strategic”, adică Federația Rusă, în modificarea acestei misiuni
într-o misiune civilă cu statut poliţienesc, cu mandat clar definit.
Noi (Republica Moldova, ca parte în negocieri) avem îngheţate negocierile în formatul „5+2”,
noi mai avem diferite manipulări şi constrângeri din partea pretinselor autorităţi din regiunea
transnsistreană, inclusiv şi şantaj direct, obstrucţionări, amenințări, etc.
Noi mai avem şi o Zonă de Securitate militarizată, contrar prevederilor acordurilor în vigoare, noi
avem o regiune militarizată, inclusiv şi cu mercenari, cetăţeni ai altor state.
Noi avem „structuri militare şi paramilitare” în regiunea transnistreană, care sunt un paravan pentru
forţele militare ale Federaţiei Ruse, şi să nu ne trezim într-o zi ca şi georgienii35, cu „absorbirea”
pretinselor forţe armate ale regiunii transnistrene de către Minsiterul Rus al Aparării, Serviciul
Federal de Securitate al Federaţiei Ruse şi Ministerul Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse.
Dar noi avem şi o Misiune a Uniunii Europene de asistenţă la frontiera de stat Republicii Moldova
şi a Ucrainei. Noi mai avem şi susţienerea partenerilor în consolidarea încrederii între cele două
maluri ale Nistrului, prin diferite proiecte pentru cetăţeni şi autorităţi locale. Dar cu părere de rău,
aceste proiecte nu întotdeauna sunt valorificate pe deplin, ținînd cont de ani de activitate – din
2005 încoace.
În primul rând trebuie să primim un răsuns clar la întrebarea - Ce face Consiliul Suprem de
Securitate, în examinarea problematicii sfidării de către Federaţia Rusă a Republicii Moldova, în
special în ultimul an (mai 2016-mai 2017), şi a reglementării transnistrene în general? Ce măsuri
a întreprins CSS pentru a dezangaja/descuraja FR și așa zisele autorități separatiste în acțiunile lor
unilaterale, inclusiv și cele care vin în contradicție cu statutul de mediator, în cazul Federației Ruse
și acțiuni de sfidare și amenințare și din partea separatiștilor?
În aşteptarea raspunsurilor, pot trece încă 26 de ani, aşa că venim cu unele recomandări, care ar
putea asista autorităţile naţionale. Astfel, în contextul noii viziuni asupra reglementării conflictului
transnistrean, elaborate de către autorităţile Republicii Moldova cu sprijinul societăţii civile şi
ulterior a partenerilor de dezvoltare pot fi lua în consideraţie următoarele recomandări:
 Republica Moldova va intensifica dialogul cu partenerii, cu privire la înlocuirea aşa zisei
misiuni militare de pacificare cu o misiune internaţională cu statut civil poliţienescă (MISCP),
cu un mandat clar definit, termeni de referinţe transparente sub drapelul ONU/UE/OSCE,
cu asigurarea unui protectorat pe termen mediu 3-5 ani;
 Ca o măsură provizorie, până la MISCP, Republica Moldova va elabora un set de instrumente
ce ar reglementa activitatea GOTR, cu un statut și mandat bine definit pe teritoriul Republicii
Moldova, cu prezentarea lor Federaţiei Ruse. În caz de refuz, luarea măsurilor legale ce se
impun pentru implementarea lor în mod unilateral;
35
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 Republica Moldova va propune, negocia şi ulterior va implementa mecanismul de
demilitarizare, decriminalizare şi democratizare, prioritate la prima etapă fiind pusă
demilitarizării Zonei de Securitate şi segmentului transnistrean al frontierei de stat. Asta ar
prevedea și propunerea către Federaţia Rusă de aşi prelua „desantul” său, asigurându-se libera
întoarcere la „Patria - mamă”;
 Modificarea formatului de negocieri din „5+2” în „7+”, care ar prevedea schimbarea statului
SUA și UE din observatori în mediatori cu competențe depline, inclusiv și cu posibilitatea de
accedere a oricărui partener al Republicii Moldova;
 Republica Moldova împreună cu partenerii săi UE, SUA, Ucraina și OSCE vor relua mesajele
cu retragerea şi lichidarea arsenalului militar rus, precum şi înlocurea treptată a aşa ziselor forţe
de pacificare cu internaţională cu statut civil poliţienescă. In cazul tergiversării acestui proces,
Republica Moldova va impune sancțiuni clare și bine argumentate în privința Federației Ruse;
 În contextul demilitarizarii Zonei de Securitate şi a regiunii în întregime, autorităţile
Republicii Moldova, vor propune partenerilor internaţionali mecanisme transparente de
dizolvare a formaţiunilor paramilitare, casare a armamentului şi tehnicii militare, precum şi
reabilitarea socială şi recalificarea persoanelor care fac parte din efectivul aşa ziselor structuri
de asigurare a securităţii frontierelor şi celor militare;
 pentru procesul de demilitarizare ar putea fi folosit pachetul de propuneri al Conflict
Prevention Centre al OSCE “Confidence and Security Building Measures in Moldova” din
iulie 2005, prezentat tuturor delegațiilor în cadrul OSCE dar cu unele rectificări și actualizări
la ziua de azi. Aceste propuneri se refereau la mai multe initiative, cum ar fi:
- Acordul cu privire la reducerea FA, armamentului și tehnicii, cu 6 anexe integrate;
- Acordul cu privire la măsurile de întărire a încrederii și securității, cu 7 anexe integrate;
 Lansarea unui mesaj către UE cu privire la trecerea Republicii Moldova din cadrul politicii
de vecinătate în cadrul politicii de extindere36. Acest mesaj fiind unul optimist, dar trebuie
asumat, ţinînd cont de principul - Reintergrarea ţarii prin eurointegrare. În acest sens
ponderea proiectelor europene ar trebui reorientate către regiunea transnistreană;
 Lansarea neîntârziată a grupurilor de lucru pentru administrarea vamală şi demilitarizere
şi întărirea securităţii, afaceri interne și ordine publică. Acesta ar da posibilitate autorităţilor
Republicii Moldova de a prezenta soluţii viabile pentru reglementarea tuturor problemelor în
dialogul cu partenerii de negocieri şi pretinsele autorităţi din stânga Nistrului în aceste domenii;
 Avansarea dialogului cu partea ucraineană pe problema controlului comun pe segmentul
transnistrean al frontierei de stat, trecerea treptată a tuturor activităţilor sub umbrela câmpului
legal al Republicii Moldova;
 Republica Moldova va impune reguli clare de comportament şi conduită pentru aşa zişii
demnitari din regiune (coordonări de deplasare, refuz de deplasare peste hotarele Republicii
36

Cazul Cipru, poate într-o măsură servi ca exemplu
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Moldova în cazul în care se dovedește prezentarea altor interese, decât cele în conformitate
cu legislația națională, nepermiterea folosirii a automobillor de serviciu cu pretinse numere
diplomatice ale regiunii, nepermiterea ieșirii de pe teritoriul Republicii Moldova cu documente
a altor state, etc). În acest sens vor cerută asistență din partea partenerilor în formatul de
negocieri existent, inclusiv cu participarea Misiunii Uniunii Europene de Asistență la frontiera
Republicii Moldova și în Ucraina;
 Republica Moldova cu suportul partnerilor de dezvoltare va elabora conceptul de demilitarizare
a Republicii Moldova, în contextul reformei Forţelor Armate, care ar include şi regiunea
transnistreană, cu tot aşa zisul „sector de securitate”. Vor fi implementate mecanisme clare
de cooperare eficentă ale organelor de drept de pe ambele maluri ale Nistrului (poliţie de
frontieră-grăniceri, vamă-vamă, servicii migraţionale). Asta poate fi posibilă numai după o
democratizare şi demilitarizare a aşa ziselor autorităţi transnistrene. Totodată, Politica de
reintegrare a RM în acest domeniu va însemna crearea de condiții propice pentru ca ofiţerii
de carieră din raioanele estice să-și poată continua profesia în spațiul constituțional, protejat
de lege. Prin legislația națională, Parlamentul RM va stipula condițiile în care foștii și actualii
ofiţeri ai serviciului grăniceri, cel vamal şi migraţional din regiune se pot decomisiona, ori pot
prefera să continuie serviciul în cadrul autorirităţilor Republicii Moldova după o recalificare,
asigurate de către centrele de pregătire corespunzătoare. Autoritățile RM vor crea condiții
legale și sociale pentru persoanele decomisionate, cu excepția unor grupuri și indivizi care-au
comis grave abuzuri;
 Republica Moldova, cu suportul partenerilor va lansa un mecanism de comunicare strategică
pe ambele maluri ale Nistrului cu participarea tuturor actorilor implicați, ca instrument de
contracarare a falsurilor și propagandei, informării corecte a cetățenilor despre intențiile
autorităților în conformitate cu interesul național de reintegrare a țării.
Urmează, ca toate propunerile să fie în stricta conformitate cu interesul naţional, Constituţia
Republicii Moldova şi cadrul legislativ37, fără a acepta compromisuri, ce ar fi în contradicţie cu ele,
sau căderea Republicii Moldova sub protectoratul cuiva. Este evident că toate aceste măsuri nu pot
fi separat de alte politici de reintegrare a Republicii Moldova. Noi ca ţară ar trebui să conştientizăm,
că politica paşilor mici infiltrată în formatul de negiceri „5+2” de către Federaţia Rusă, a arătat
că nu mai este valabilă, în special în ultimii 3-4 ani. Ar trebui să ne mişcăm mai repede cu paşi
siguri, folosindu-ne de contextul actual, dar şi de sprijinul partnerilor de încredere, î acelaşi timp
impunând celor fără încredre mesaje şi actiuni concrete în interesul naţional, fiind gata pentru un
dialog diplomatic, numai cu „linii roşii clare”, care nu sunt obiectul unui targ, una din aceste linii
roşii fiind – Frontiera de Stat a Republicii Moldova pe toate sectoarele ei.
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Anexe
Anexa 1. SURSE – În baza analizei datelor deschise și confidențiale (Republica Moldova,
Ucraina, regiunea transnistreană, MA al Federației Ruse, altele).
POSTURI ALE PRETINSELOR AUTORITĂȚI TRANSNISTRENE
CE NU APARȚIN MISIUNII DE PACIFICARE ÎN ZONA DE SECURITATE3839
SECTORUL DE NORD (3 Posturi)
Denumirea

Componența

Dislocarea

1. “Control de Frontieră
“Stânga”

DTG, CVS, SM38 Podul peste Nistru la Kamenka

2. “Control de Frontieră

DTG, CVS, SM

Podul peste Nistru la Râbnița

3. Postul GAI “Râbnița 2”

GAI

Drum principal, partea de SUD a
or. Râbnița

Total persoane

Număr de
persoane
6
13
2
21

SECTORUL CENTRU (9 Posturi)
1. Postul “Corjova”

DTG & militia

Drumul Dubăsari-Cocieri

2

2. Postul “Rogi”

DTG & militia

Satul Rogi

2

3. Barajul de la Dubăsari

“MAI”39

Barajul de la Dubăsari

3

4. Postul GAI “Dubăsari”

GAI

Sensul Giratoriu Dubăsari

3

5. Punctul de control și
acces "Lunga 1"

DTG, CVS, SM

Podul peste Nistru lângă Dubăsari

6. Postul GAI Movila de
Glorie

GAI

Pe drumul principal 4 km Nord-Est
de satul Pogrebya

7. Punctul de control și
acces "Lunga 2"

DTG, CVS, SM

Joncțiunea Coșnița cu drumul
Dubăsari-Tiraspol

10

8. Punctul de control și
acces “Doroțcaia”

DTG, CVS, SM

2 km Nord de sat Doroțscaia

7

9. Postul GAI “Grigoriopol 2”

GAI

Intersecția de drumuri marginea de
Sud – EST Krasnaia Gorca

2

Total persoane
38
39

11
2

42

DTG- Detașamentul trupelor de grăniceri, CVS – Comitetul Vamal de Stat, Serviciul Migrațieune al pretinsului MAI
“Serviciul Pază a pretinsului MAI”
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SECTORUL SUD (10 Posturi)
1. Punctul de control și acces
“Bâcioc”

DTG, CVS

Drum principal, partea de Sud a
localității “Bâcioc”

4

2. Postul de “Frontieră și
Vamal” “Lipcani”

DTG, CVS, SM

Ieșirea din Tighina în direcția Varnița

7

3. Postul de ”Frontieră/
Vamă/Migrație”

DTG, CVS, SM

Ieșirea din Tighina pe drumul
principal în direcția Chișinău

4. Postul de control de
“Frontieră” No 17

DTG, CVS

Drumul Tighina-Gârbovăț

4

5. Postul de control de
“Frontieră” No 18

DTC

Gâsca-Fârlădeni

3

6. Postul de control de
“Frontieră”

DTG, CVS, SM

Drumul Tighina-Chițcani

9

7. Postul de control de
“Frontieră” No 27

DTG

Drumul Slobozia-Copanca

3

8. Postul de control de
“Frontieră” No 17

DTG, CVS, SM

Drumul Crasnoie-Răscăieți

5

9. Postul de control de
“Frontieră” No 5

DTG, CVS, SM

Drumul Thighina-Căușeni

7

CVS&Miliția

Podul peste Nistru, drumul spre
Tiraspol (Thigina)

3

10. Post GAI No 1 “Thighina”

15

Total persoane
Total pentru toate
pretinsele posturi

60
22 Posturi

123
persoane/tură

Anexa 2
Pretinsele forțe armate ale regiunii transnistrene
Componenţa:
- unităţi şi subunităţi de infanterie, artilerie, tancuri, apărare antiaeriană, trupele de destinație
specială, aviaţie, de asigurare şi altele, înclusiv și ca rezervă cele din formaţiuni de miliţie
populară din cadrul ministerului apărării;
- pretinsa gardă prezidențială – la nivel de companie;
- unitățile apărării civile, unitatea cu destinație specială40 și Unitatea Motorizată de Miliție ale
ministerului afacerilor interne;
- trupele de grăniceri, Regimentul Grăniceresc de Rezervă Independent de Cazaci și COS
VOSTOC41 al ministerului securităţii de stat;
- unitățile de destinație specială ale CVS și ministerul justiției42.
În subordine operativă în caz de pretinsele agresiuni
Idem		
42
Idem
40
41
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Pretinsul Minister al Apărării:434445464748
Denumirea unităţii militare
Presinsul Minister
Pretinsul Stat Major
Brigad de Infanterie
Brigada de Infanterie (Centrul de Instruire44)
Гвардейская
Brigad de Infanterie
Brigad de Infanterie
Unitatea cu destinație specială
Unitatea cu destinație specială
Unitatea cu destinație specială
Unitatea cu destinație specială
Batalionul de tancuri independent
Regimentul de artilerie independent
Regimentul de artilerie antiaeriană
Detaşamentul de aviaţie independent
Batalionul de transmisiuni independent
Batalionul de geniu independent
Unități de asigurare

Dislocarea
Tiraspol
Tiraspol
Tiraspol
Thighina

Complectarea
90-100%
90-100%
Semi – desfășurată43
Desfășurată

Dubăsari
Râbnița
Corespunde cu brigada de la Tiraspol45
Corespunde cu brigada de la Thighina46
Corespunde cu brigada de Dubăsari47
Corespunde cu brigada de la Râbnița48
Vladimirovca
Parcani
Tiraspol
Tiraspol
Tiraspol
Parcani
Diferite locații

Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată
Semi – desfășurată

Anexa 3. Analiza comparativă a structurilor GOTR şi pretinsului minister al apărării al
regiunii transnistrene
A. GOTR
nivel I

nivel II
Batalion 3
Unitatea cu
destinație specială
Poligon

GOTR/
Brigadă

companie
de pază
Grupul contraspionaj a FSB
pluton de geniu
alte-comunicații,
asigurare, poșta,
depozite, orchestra,
poliția și procuratura militară

B. Pretinsul minister al apărării
nivel III

nivel I

Conducerea
batalionului

nivel II

nivel III

Batalion

Conducerea

Companii -4

unitatea cu
destinație specială

Companii

Pluton de
conducere

compania
de pază

Pluton lansator de grenade

grupul contraspionaj mss

Pluton asigurare tehnică
Pluton asigurare materială
pluton
medical

Brigăzi-4

Pluton de
conducere
divizion
aruncătoare
de mine
plutoane
independente
pe genuri de
arme (lansatori
de grenade,
sigurare tehnică
și materială,
comunicații, VAI,
geniu, etc)

Cu o parte a tehnicii puse la păstrare
Surse sub protecția anonimatului menționează că a fost renovată și corespunde ultimilor rigori în domeniu, toate
încercările autorităților naționale prezente în CUC s-au soldat cu eșec
45
Estimările autorului
46
Idem
47
Idem
48
Idem
43
44
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Anexa 4. Analiza echipamentului subdiviziunilor cu destinație specială a GOTR și pretinselor
autorități de securitate a regiunii transnistrene și cele folosite de Forțele de Operațiuni Speciale ale
Serviciului Federal de Securitate și a Ministerului Apărării a Federației Ruse (ФСБ și ГРУ)
A) Imagini de la 9 mai 2017, orășelul militar al GOTR
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B) Imagini din timpul luptelor a forțelor de operațiuni speciale ale MA a Federației Ruse din
Siria – mai 2017
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C) Imagini din timpul aplicațiilor a forțelor de operațiuni speciale ale SFS a Federației Ruse
în Crimeia – 23-25 mai 2017

