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SĂ ÎNCEPEM! SĂ CREZI PE CINE
ȘI CE SĂ VERIFICI? 

După 13 luni în care Ghenadie
Ciorba, responsabil pe timpul lui
Șevciuk de propagandă, a stat
singur într-o celulă din
penitenciarul din Tiraspol, și, deja,
primise o așa-numită primă
sentință care îl condamna la 3 ani
și trei luni de închisoare, a fost
eliberat. Eliberarea unei persoane
care a fost condamnată pentru
pentru „insultarea” lui Vadim
Krasnoselski și „extremism” a fost
o adevărată răsturnare de situație
în condițiile în care regimul
separatist nu „a iertat” pe nimeni
din cei care i-au criticat și au ajuns
pe mâna lor.  

Ciorba, care după plecarea lui
Șevciuk a devenit activist de
opoziție, a fost lăsat în libertate pe
19 iulie la decizia așa-numitei Curții
Supreme din Tiraspol, care însă nu
l-a eliberat definitiv, dar a înlocuit
sentința inițială cu o pedeapsă cu
suspendare. 

GHENADIE CIORBA, DE LA „MINISTRU”, LA
CONDAMNAT

„Crede, dar cercetează” este un buletin informațional de verificare a faptelor ce va fi difuzat lunar de
către echipa Zona de Securitate. În fiecare buletin vom prezenta cele mai importante subiecte de pe
malul stâng ce țin de drepturile omului, relația cu malul drept și viața oamenilor din regiune. Vom
verifica declarațiile și opiniile regimului separatist, vom contrapune falsurile menite să dezinformeze
ambele maluri - pentru a oferi o alternativă realității pe care încearcă presa controlată de regimul din
stânga Nistrului să o impună. În buletin de asemenea vom încerca să explicăm anumite situații și cum
s-a ajuns la producerea lor. Verificate vor fi nu doar opiniile exprimate de Tiraspol asupra unor
situații, dar și ale Chișinăului pentru a găsi grăuntele de adevăr dintre cele două maluri. Nu vom
verfica toate informațiile ce țin de malul stâng, de aceea vă îndemnăm să CREDEȚI în ce citiți, doar
după ce VERIFICAȚI. 
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După prima instanță care l-a condamnat
la termen real de închisoare, Biroul
pentru Democrație, Drepturile Omului și
Muncii al Departamentului de Stat al
Statelor Unite ale Americii a reacționat
la privarea de libertate a activistului.
SUA au catalogat atunci detenția drept
„acuzații motivate politic”. Aceasta fiind
prima reacție la nivel internațional pe un
dosar concret din ultimii ani. SUA nu au
transmis doar prin intermediul Biroului
său acest mesaj, la Consiliul permanent
al OSCE de la Viena, însărcinata cu
afaceri a SUA, Courtney Austrian, a
cerut din numele SUA și Canada
eliberarea deținuților condamnați politic
în regiune. Totodată și Biroul de
Reintegrare de la Chișinău a cerut
eliberarea acestuia și a informat
mediatorii din formatul 5+2 despre
aceste abuzuri. Totuși, în opinia
directorului Asociației Promo-LEX de la
Chișinău, Ion Manole, și a juristului din
Tiraspol, Stepan Popovschi, reacția de
peste ocean a fost biletul de eliberarea a
activistului de opoziție. 

ROLUL PRINCIPAL ÎN

ELIBERAREA LUI CIORBA

AU JUCAT SUA
STEPAN POPOVSCHI,JURIST,

TIRASPOL

„Am spus-o și o mai spun în funcție de
cine este la putere în Chișinău se
conturează și comportamentul puterii
din stânga Nistrului, cum a plecat Dodon,
au încetat considerabil să fie deschise
dosare penale, oricum fenomenul
persistă, dar nu așa ca în 2020. 

Rolul principal în eliberarea lui Ciorba
au jucat SUA. Așa declarație în adresa
Transnistriei îmi pare că este pentru
prima dată din partea Departamentului
de Stat. Desigur că și Kozak venea în
Moldova și trebuia prin orice metodă de
demonstrat că și-au reparat greșeala.”

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/


ACEST TERITORIU NU ESTE

PROPRIETATE PRIVATĂ
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STEPAN POPOVSCHI,JURIST, TIRASPOL

L-am întrebat pe Popovschi, care este unul dintre cei
mai activi apărători ai drepturilor omului din regiunea
transnistreană a Republicii Moldova, dacă era posibil
ca să fie achitat Ghenadie Ciorba, acesta ne-a explicat
că în regiune așa decizie este practic imposibilă.

„Să declari o persoană nevinovată ar însemna să
recunoaștem că persoana s-a aflat ilegal în detenție un
an de zile, din start apare problema că trebuie să ofere
daune morale și să deschidă dosarelor penale în
privința colaboratorilor care i-au intentat dosarul.
Reiese că dacă pe el l-ar fi achitat pe alții trebuia să-i
judece, desigur că așa ceva nu se va întâmpla. Cum ar
putea ei pe ai lor călăi să-i pedepsească.”

După decizia de a-l elibera pe Ciorba o persoană
necunoscută a ieșit singură în fața clădirii așa-zisei
primării a orașului Tiraspol pentru a protesta. Acesta
avea gura lipită, iar pe tricou avea scris: „Nu există
libertate de exprimare”, bărbatul de vârsta a treia
ținea în mâini un pachet cu inscripția „Sheriff”.
Popovschi spune că putem să ne așteptăm la mai
multe ieșiri de genul, dar nu o avalanșă a acestora.

„Puterea locală într-adevăr a înspăimântat populația,
de aceea nu va fi atât de ușor să scăpăm de această
frică.” 
Acum când la Chișinău a avut loc un schimb de putere,
Popovschi are doar o așteptare: dialog constructiv.

Ion Manole consideră schimbarea de decizie în acest
caz ca o urmare a presiunii puse asupra regimului
ilegal.
„Putem vorbi de o presiune atât la nivel național, cât și
internațional, dar chiar și nivel local aș spune eu,
pentru că este vădit o decizie politică este o decizie prin
care s-a dorit ca populația din stânga Nistrului să fie
cumva intimidată și speriată pentru a evita diversele
opinii care nu sunt acceptate de regimul de la Tiraspol
și mai ales persoanelor care doresc să protesteze.
Este stilul celor de la Tiraspol pe care îl aplică de cel
puțin 16 ani după încercarea de a închide școlile din
stânga Nistrului, pentru că din acel moment Tiraspolul
și-a schimbat metodele de luptă cu cei care au alte
opinii, încercând să lupte cu metode soft, mai ascunse
pentru a nu trezi nemulțumirea partenerilor
internaționali și autorităților constituționale, dar și a
opiniei publice.

Este salutabilă, reacția internațională, dar nu este
suficient să reacționăm punctual pe fiecare caz. Trebuie
să pornim de la ideea că acest teritoriu nu este
proprietate privată, nu este proprietatea unui grup de
persoane care deține controlul, acesta este un teritoriu
unde locuiesc sute de mii de oameni, care au drepturi
fundamentale și respectiv ideea ar fi de neacceptat o
situație că acest teritoriu să fie închis, populația este
izolată, oamenii nu pot circula liber, în schimb în
același timp nu au acces în acest teritoriu, atât
jurnaliștii, cât și apărătorii drepturilor omului.”

I O N  M A N O L E ,  D I R E C T O R
P R O M O - L E X

Ion Manole, care în trecut a reprezentat mai multe
cazuri la CEDO privind situația din stânga Nistrului
spune că: „Tiraspolul, ca întotdeauna, va folosi
populația de acolo drept ostatici, deci întotdeauna în
momentul în care doresc să obțină ceva din partea
dreaptă sau doresc să nu se întâmple anumite
schimbări, întotdeauna vor folosi oamenii drept șantaj
pentru a obține decizii care i-ar avantaja. Important
pentru noua conducere și viceprim-ministru este să
studieze foarte atent toate problemele toate
circumstanțele să se consulte foarte bine cu toți
partenerii internaționali, dar mai ales cu organizațiile
competente care să le ofere informația și expertiză
necesară pentru a identifica cele mai bune soluții.”

11 AUGUST, TIRASPOL

https://zonadesecuritate.md/stepan-popovschi-jurist-din-stanga-nistrului-cum-a-venit-la-putere-dodon-valul-de-persecutari-rapid-s-a-ridicat/


Krasnoselski a încercat de câteva ori să facă achiziții de vaccin,
dar fără succes, acum promite 100 mii doze de Sinofarm
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Ținem să menționăm că, Ghenadie Ciorba a fost parte a
administrației separatiste din regiune în perioada în care
lider a fost Evghenii Șevciuk. Ciorba a fost în fruntea așa-
numitului minister al telecomunicațiilor, informației și
mass-mediei din regiunea transnistreană. Între 1992-1994
a ocupat postul de inspector superior în departamentul
informațional-analitic al miliției din Râbnița, părăsind
miliția pentru a se ocupa de afaceri până în 2012. A
candidat în 2015 pentru funcția de „deputat” în Sovietul
Suprem de la Tiraspol.

Procedura de achiziție a dozelor de vaccin împotriva
COVID 19 este unică pentru tot teritoriul Republicii
Moldova, adică și pentru stânga Nistrului. De la
începutul pandemiei în spațiul public au apărut mai
multe anunțuri din partea liderului regiunii
transnistrene, Vadim Krasnoselski, că vă fi procurat,
la direct, de către administrația autoproclamată,
vaccin. Cert este că până în prezent, toate dozele
ajunse în regiune au fost, fie din donații, fie din
achizițiile Ministerului Sănătății de la Chișinău.

La sfârșitul lunii iulie liderul separatist a anunțat din
nou că are intenții de a procura vaccin, de această dată
100 mii de doze de Sinopharm, acesta însă nu a spus
cum va face această achiziție și tace despre faptul că
nu poate fi vorba de o achiziție separată de Chișinău.

„În ceea ce privește progresul în achiziționarea
unui vaccin pentru prevenirea COVID-19, s-a
observat că singurul medicament disponibil
pentru cumpărare este Sinopharm. Sunt în curs
negocieri pentru achiziționarea a 100.000 de doze
(pentru 50.000 de cursuri),” a declarat
Krasnoselski la o ședință cu miniștri
nerecunoscuți din regiune.

Cert este că administrația separatistă de la Tiraspol a
avut câteva inițiative de a procura vaccin, însă, fără
succes.

Tatiana Zatîc, secretarul de stat al Ministerului
Sănătății până în august 2021, a explicat pentru Zona
de Securitate cum au loc astfel de achiziții și de ce nu
pot fi făcute separat.

„Tiraspolul poate cumpăra vaccin conform regulilor
stabilite, asta ar însemna prin Centrul de Achiziții
Publice Centralizate, dar până acum ei nu au putut să
procure nimic. Noi oricum oferim din toate loturile, și
umanitare, și cele procurate prin achiziții, vaccin
cetățenilor din stânga Nistrului, în mod echivalent. 
Să procure vaccin singuri nu ar putea, nici noi ca
Minister nu putem singuri să procurăm, noi avem
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în
Sănătate și mai este posibilitatea prin negociere directă.
Chiar și dacă vor negocia la direct va fi necesar să fie
prezentate toate actele despre preparat și furnizor. Au
mai fost câteva încercări pentru Tiraspol, dar am înțeles
că până la urmă nu au prezentat niciun act confirmativ
pentru a fi adus vaccinul. A rămas doar la nivel de
discuție din partea lor, dar fără acte confirmative.”
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Zatîc menționează că procedurile de a aduce vaccin în
Republica Moldova sunt cunoscute de Tiraspol și au fost
informați prin intermediul Biroului de Reintegrare.

Celor din stânga Nistrului li s-a comunicat că dacă
dozele vin prin donație atunci actele despre lot și cele
confirmative din partea furnizorului trebuie să fie trimise
la Ministerul Sănătății, pentru ca ministerul să informeze
Serviciul Vamal și vaccinul să poată intra în țară.

Cea de-a doua metodă, prin negociere directă cu
furnizorul, se face prin intermediul Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

În repetate rânduri, Tiraspolul a învinuit Chișinăul de
diferite blocade care nu au putut fi probate cu dovezi și
de această dată, dacă administrația separatistă nu va
reuși să identifice bani sau furnizori care să vrea să le
vândă doze, probabil, vor spune că este o nouă blocadă. 

Tatiana Zatîc. secretar de stat la Ministrul Sănătați
până în august 2021

Menționăm, că 10% din toate dozele donate Republicii Moldova, dar și din cele achiziționate din bugetul de stat sunt livrate
în stânga Nistrului pentru vaccinare populației din regiunea transnistreană.

Cert este că după anunțul din iulie, că va fi procurat vaccin de către Tiraspol, nu au mai fost publicate informații la acest
subiect. Vom monitoriza. în continuare, pentru a vedea ce furnizor va accepta să vândă unui regim nerecunoscut vaccin. 

KOZAK DECLARĂ CĂ TRANSNISTRIA E O PROBLEMĂ
INTERNĂ A MOLDOVEI, ÎN TIMP CE RUSIA SUSȚINE
FINANCIAR ȘI POLITIC REGIMUL

Viceprim-ministrul rus și apropiat
al lui Putin, Dmitri Kozak, a fost pe
11 august într-o vizită de câteva ore
la Chișinău. Acesta a fost primit de
președinta Republicii Moldova,
Maia Sandu, cu care a discutat mai
bine de 2 ore. 

Întâlnirea nu s-a finalizat cu o
declarație comună de presă, Kozak
a răspuns la întrebările jurnaliștilor
la poarta președinției. 

2019, KOZAK
LA TIRASPOL

„ESTE PROBLEMA INTERNĂ A REPUBLICII MOLDOVA,

PĂRȚILE TREBUIE SĂ SE ÎNȚELEAGĂ ÎNTRE ELE. RUSIA

ESTE GATA SĂ AJUTE PĂRȚILE SĂ AJUNGĂ LA UN

COMPROMIS, DAR NOI NU SUNTEM PREGĂTIȚI SĂ OFERIM

SOLUȚII PENTRU NORMALIZAREA RELAȚIILOR”.

D M I T R I  K O Z A K ,  1 1
A U G U S T



Autorul planului eșuat de
rezolvare a conflictului de pe
Nistru în 2003 spune, acum,
că Rusia nu este gata să
propună un nou plan de
rezolvare a conflictului: „Nu
e treaba noastră, e o
chestiune internă între
Moldova și stânga Nistrului,
voi și înțelegeți-vă.”

La rândul său, Maia Sandu a
confirmat că a fost abordat și
subiectul reglementării
conflictului transnistrean.
Vizita a fost reflectată doar
de către președinție printr-
un comunicat de presă în
care nu s-au regăsit mai
multe detalii. 

„Am reconfirmat poziția
Republicii Moldova în ceea ce
ține de relansarea procesului
de reglementare exclusiv pe
cale pașnică, folosind
instrumente politice și
diplomatice și cadrul de
negocieri existent, cu
respectarea suveranității și a
integrității teritoriale a țării
noastre în cadrul hotarelor ei
internațional recunoscute”, a
scris șefa statului pe pagina
sa de Facebook.

La întrevedere au fost
prezenți Nicu Popescu,
viceprim-ministru, ministrul
Afacerilor Externe și
Integrării Europene, Vlad
Kulminski, viceprim-ministru
pentru Reintegrare, și alți
membri ai Guvernului.
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 Lunar din bugetul de stat rus
pleacă aproximativ 100 de
milioane de ruble rusești în
calitate de ajutor umanitar
oferit tuturor pensionarilor
din stânga Nistrului. Ajutorul
ar fi de 9 dolari pe lună care
se adaugă la pensia oferită în
regiune. Aceștia sunt bani
direcți care vin în regiune pe
lângă asta ar fi suportul
militar și politic. 

ESTE OARE O
PROBLEMĂ
INTERNĂ?

„Problema internă”/ a se citi
regiunea transnistreană, a
Republicii Moldova are
defapt o armată străină pe
teritoriul său, pe care
Chișinău încearcă de la
independență să o expulzeze.
Tot problema de care vorbea
Kozak a fost vizitată de
acesta în 2019, în nicio altă
regiune acesta nu a mers.
Acolo, trimisul lui Putin a
vorbit cum poate Rusia să
ajute mai bine regiunea.Rusia
a susținut/susține regimul
de la Tiraspol timp de 30 de
ani prin suportul militar,
politic și transferuri bănești. 

Asociația Promo-LEX a
constatat în studiul
„Drepturile Omului în
regiunea transnistreană a
Republicii Moldova.
Retrospectiva anului 2020”,
că: „În această perioadă
comportamentul Rusiei
practic nu s-a schimbat ceea
ce înseamnă că suportul
militar, sportul economic și
susținerea politică a
continuat. În această perioadă
au fost efectuate, în
continuare de către GOTR
evenimente la care erau
implicată populația pașnică,
inclusiv minori, în continuare
au venit surse financiare fără
a notifica autoritățile de la
Chișinău.”

Presa din stânga Nistrului,
controlată de regim, a
mediatizat puțin vizita lui
Kozak, la Pervii
Pridnestrovskii a fost o știre
de un minut cu doar câteva
declarații. 



Noi pe social 
media
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