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A U T O R :  I R I N A  T A B A R A N U

CRONOLOGIA UNEI DATORII PLĂTITE. MOLDOVA A ACHITAT
DE TREI ORI DATORIA REGIUNII TRANSNISTRENE LA GAZ 

În ultimele două decenii, Guvernele de la Chișinău au declarat la unison că datoria malului stâng, privind
consumul de gaz, este doar datoria regimului de la Tiraspol și aceasta urmează să fie achitată de cei de acolo.
Cert este că, datoriile sunt parte a negocierilor dintre Moldova și Federația Rusă, pe platforma Comisiei
interguvernamentale mixte moldo-ruse și nicidecum în această ecuație nu intră regimul separatist. Asta
deoarece, regimul nu are nicio putere juridică. Astfel, datoria malului stâng rămâne a fi problema Republicii
Moldova și, mai exact, a plătitorilor de impozite de pe malul drept.

P A G I N A  2

EDIȚIA NOIEMBRIE

Această separare de datorii dintr-un portofel comun pare să fie doar la
nivel declarativ și este contabilizată doar de MoldovaGaz la care statul
nu a făcut niciun audit de la creare. Ca să înțelegem de ce se întâmplă
așa e suficient să vedem cotele părți în MoldovaGaz și cine de fapt
conduce această societate pe acțiuni.

Moldova are doar 35,3% din pachetul de acțiuni, 13,4% - regimul din
stânga Nistrului și restul, cu excepția 1,3% deținute de persoane fizice,
care aparține Gazpromului controlat de statul rus. 

Pachetul deținut de R. Moldova este unul care ar permite să blocheze
anumite acțiuni ce ar dăuna țării, dar nu este unul suficient să permită
Curții de Conturi să facă un audit al companiei. Curtea nu poate verifica
decât companii private cu capital majoritar de stat. 

Problema acumulării datoriei la gaz este una majoră, deoarece
schema acumulării acestora continuă. La data de 30 septembrie,
când fost publicat ultimul raport al concernului rus Gazprom,
datoria malului stâng a ajuns la $7.298.229.266. La această sumă se
mai adaugă și 1,2 miliarde de USD cesionate de Gazprom la
Factoring Finans în 2005. (detalii aici la pagina 34). Această sumă
reprezintă  circa 2/3 din PIB-ul Moldovei.

Ce se poate întâmpla cu această datorie? 

Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al SA
„MoldovaGaz”, a declarat că, teoretic, ea poate fi anulată de
platforma Comisiei interguvernamentale mixte moldo-ruse, și mai
exact de Federația Rusă.

(varianta scurtă)

„Noi avem contract semnat cu Tiraspoltransgaz, contractual a fost
semnat înainte de 1 noiembrie și respectiv fix același preț de
achiziție urmează să achite.

Subiectul este destul de complicat, nimeni nu a spus că acea datorie
să fie asumată de Guvern, este datoria MoldovaGaz, însă totodată
bine ați observat că noi prima dată ne-am concentrat pe datoria
malului drept, respectiv ce ține de datoria Tiraspoltransgaz și care
se atribuie malului stâng aceasta întrebare va fi discutată la etapa
de organizare a comisiei mixte moldo-ruse și respectiv în cadrul
discuțiilor și semnăturilor acordului interguvernamental respectiv. 

Jurnalist: Nu poate fi anulată acea datorie? 

V. Ceban- Teoretic, ea poate fi anulată, dar trebuie discutată în
contextul reglementării conflictului transnistrean.”

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b9-%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b9-editia-noiembrie-prietenia-cu-federatia-rusa-si-alegeri-fara/
https://www.gazprom.ru/f/posts/57/982072/gazprom-ifrs-2021-9mnth-ru.pdf
https://www.gazprom.com/f/posts/57/005321/financial_report_eng_2005.pdf?fbclid=IwAR3jS0eZC02Mdnf8xMg_O7Y1_ZPmltPo1UFODEjjrxpSFeimjAvgUFDE-zc
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Cronologia datoriei plătite 

Fiind în permanență discutat aspectul - cui aparține datoria, elitele
politice de la Chișinău uită, din necunoștință de cauză sau
intenționat, trei episoade din trecut în urma cărora Moldova a
achitat datoria malului stâng, în 1997, 2000 și 2001 de bugetul de
stat al țării. 

Acest aspect a fost reflectat în studiul „Moldovagaz vs Gazprom:
cine de fapt are datorii?” realizat de experții în energetică Sergiu
Tofilat și Tudor Șoitu în care a fost demonstrat că cum Gazprom a
achitat din banii contribuabililor de pe malul drept datoria malului
stâng. 

Sergiu Tofilat a declarat pentru Zona de Securitate că, atunci când
am dat bani Gazpromului trebuia să urmărim (statul) că Gazprom
va achita datoria malului drept din acești bani. „Aici trebuie trași la
răspundere persoanele care au semnat actele de verificare cu
Gazprom și au acceptat ca ei să utilizeze banii în altă destinație.”

În toate actele și hotărârile de Guvern în care Moldova a transmis
fie obligațiuni, fie patrimoniului, fie cotă parte din MoldovaGaz în
schimbul stingerii datoriei este menționată ca parte plătitoare doar
Republica Moldova, anume reieșind din aspectul că regiune
nistreană, juridic, este parte din stat. Potrivit experților acest aspect
și ar putea să pună pe umerii bugetului de stat datoria malului
stâng. 

Două scenarii de achitare a datoriei: „Să ne
înțelegem pe cale amiabilă”
Criza gazelor din 2021 a pus presiune pe toate părțile atât Moldova,
cât și Gazprom, astfel încât s-a ajuns la decizia că vor face un audit
al datoriilor MoldovaGaz în prima parte a anului 2022. Pentru
aceasta va fi necesară selectarea de comun acord a unei firme
independentă. Chiar și așa, Tofilat vede rezolvarea problemei
datoriilor la gaz prin înțelegere amiabilă. 

„Primul scenariu, noi trebuie să avem un document care confirmă
acest lucru, adică un raport de audit și cu episoadele acestea (când am
achitat datoria), și cu alte episoade și să avem o discuție cu Gazprom
și să încercăm să rezolvăm pe cale amiabilă. Dacă așa nu se primește
înseamnă că urmează un litigiu între acționari, pe deoparte Guvernul
Republicii Moldova, ca acționar la Moldovagaz și pe dealtă parte
Gazprom. Mai apoi în instanță de judecată, ulterior în arbitraj se
emite o decizie definitivă. Am vagi bănuieli că Gazpromul o sa fie
foarte interesat de un arbitraj internațional pentru că acolo deja
apare subiectul cu datoria malului stâng și cu finanțarea
separatismului și pentru ei asta poate avea consecințe nu foarte
plăcute. Deci, ei nu au nevoie de un document în care să fie expres
menționată datoria. Dacă noi o să fim pregătiți să mergem în arbitraj
șansele noastre să ne înțelegem pe cale amiabilă o să fie mult mai
mari. Gazprom NU ar fi interesat de arbitraj, lor asta nu le trebuie.”

Cert este că, potrivit contractului de import al gazelor,
„MoldovaGaz” este obligată să livreze gaze malului stâng și să
acumuleze datorii către „Gazprom”.

Potrivit p. 2.8 din Acordul nr. 1, la Contractul de furnizare a gazelor
1ГМ07-11 din 2006, „MoldovaGaz” nu poate întrerupe livrarea
gazelor în regiunea transnistreană fără acordul în scris din partea
„Gazprom”. 

De fapt, „Gazprom” obligă „MoldovaGaz” să livreze gaze pe datorie
în stânga Nistrului, legalizând astfel finanțarea regimului
neconstituțional de la Tiraspol. Potrivit studiului „MoldovaGaz vs
Gazprom: cine de fapt are datorii?” rezolvarea problemei cu datoria
la gaz este imposibilă până când această prevedere nu va fi exclusă
din contract, și nu se vor opri din acumularea datoriilor. 

N.B După cum este bine cunoscut, în regiunea transnistreană
tarifele interne nu acoperă prețul de piață al gazelor, iar toate
încasările din vânzarea gazelor sunt acumulate pe așa-numitul „cont
special de gaze”, după care operatorul le transferă sub formă de
împrumut la bugetul regiunii separatiste. Cont din care există
regiunea. Mai jos puteți vedea o factură primită de un locuitor al
orașului Tiraspol.

Varianta întreaga o gasiti pe site

,

,

https://www.watchdog.md/2020/10/28/comunicat-privind-studiul-despre-datoria-la-gaz/
https://www.rise.md/contract-confidential-imperiul-gazprom-in-moldova/
https://zonadesecuritate.md/cronologia-unei-datorii-platite-moldova-a-achitat-de-trei-ori-datoria-regiunii-transnistrene-la-gaz/


-22 de militari ruși
 
Au folosit:
-540 de gloanțe oarbe, calibru 5,45 mm
-200 de gloanțe oarbe, calibru 7.62 mm
-pachete explozive – 13 bucăți

La antrenamentul din 24.12.21 în apropiere de s.
Varnița ar fi participat:

-16 de militari ruși 

Au fost folosite:
-450 de gloanțe oarbe, calibru 5,45 mm
100 de gloanțe oarbe, calibru 7,62 mm
pachete explozibile – 5 bucăți

Exercițiile Grupei ruse de Reacție Rapidă din Misiunea de Pacificare.
„Nu se intervine când sunt ilegalități, dar fac antrenamente”
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Pe 25 decembrie portalul de știri jurnal.md a publicat o
informație precum că în Zona de Securitate ar fi noi
provocări. Adevărul este că, de fapt, au avut loc
antrenamente ale Grupei de Reacție Rapidă a
contingentului militar al Federației Ruse din cadrul
Misiunii de Pacificare. Acestea s-au desfășurat pe 23
decembrie în apropiere de s. Corjova și pe 24 decembrie
în apropiere de s. Varnița.

Despre acest exercițiu au fost informate prealabil, atât
delegația Republicii Moldova din CUC, cât și
Inspectoratul de Poliție Dubăsari. În imaginile oferite
chiar de jurnal.md de la antrenamentul de pe 24
decembrie, poate fi observat și un echipaj al poliției
Republicii Moldova prezent la fața locului.

*Pe canalul nostru de Youtube puteți vedea imagini video de la
antrenamentul de lângă s. Varnița

Știrea despre „provocările” din zonă a fost distribuită
masiv pe rețele sociale, iar fostul deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, Chiril Moțpan, a reacționat la
exerciții precum că ar fi fost realizate de structurile
separatiste de la Tiraspol care „și-au arătat din nou
mușchii.” Moțpan susține că, „este pentru prima dată de
prin 2013 încoace, când separatiștii acționează în acest
mod: organizează aplicații militare în zone populate și nu
la poligon”, acuzând de lipsă de reacție delegația R.
Moldova în comisie.

Cât de necesare sunt aceste exerciții?

Eduard Bumbac atenționează că în activitatea Misiunii,
niciodată grupa de intervenție nu a fost ridicată atunci când
în preajmă orașului Bender sau alte localități din Zona de
Securitate apăreau și în continuare tot mai apar „grănicerii
transnistreni”, așa cum ar trebui să se întâmple.

„De ce în astfel de incidente grupa respectivă nu intervine sau
când apar posturi mobile, sau în perioada pandemică când în
zona erau zeci de posturi ilegale. În așa cazuri, pentru care
sunt destinate aceste grupe, ei nu se implică. Ei, (contingentul
rus), fac aceste acțiuni în contextul în care să-și arate
supremația sa în interiorul acestei Misiuni de Pacificare”, ne-a
comunicat Bumbac.

Potrivit informațiilor obținute de către Zona de Securitate pe
data de 23.12.2021 în apropiere de s. Corjova la antrenamente
ar fi participat:

Fostul membru în Comisia Unificată de Control
Republicii Moldova, Eduard Bumbac, susține că aceste
reacții sunt din cauza comunicării defectuoase a
Comisiei care trebuie să anunțe din timp societatea
despre astfel de evenimente în Zona de Securitate. „Din
partea Republicii Moldova public nu este vreun document
sau comunicat în care să vorbească despre realizarea
astfel de exerciții. Toate acțiunile din această zonă trebuie
să fie discutate în cadrul Comisiei și să fie agreate de
toate părțile, iar despre asta să fie comunicat în mod
transparent”, ne-a spus Bumbac.

Cât ține de Grupa de Reacție Rapidă a contingentului
Federației Ruse din cadrul misiunii de pacificare, care a
desfășurat aceste exerciții, potrivit delegației R.M. în
comisie, grupele de reacție rapidă ar desfășura astfel de
antrenamente lunar cu același efectiv și tip de exerciții.

Toate aceste antrenamente au loc sub supravegherea
observatorilor militari moldoveni. Cert este că autoritățile
constituționale ale Republicii Moldova nu au anunțat despre
desfășurarea acestor exerciții în Zona de Securitate nici până
astăzi, 27 decembrie.



Odată cu începerea procesului de vaccinare în Republica Moldova, regiunea transnistreană a primit, la fel ca
toate regiunile țării, vaccinul anti-covid. Serul a ajuns în spitale, fie pe calea donațiilor din partea
partenerilor externi, fie direct din achizițiile făcute de stat. Regimul de la Tiraspol însă a tratat acest
subiect din perspectiva politică și a ținut să mediatizeze pe larg doar vaccinurile venite din Federația Rusă.
Despre celelalte tipuri de ser s-a menționat, pe tot parcursul anului, superficial, iar suportul venit de la
autoritățile consituționale niciodată nu a fost menționat caatare. În retorica prezentantă de regim, totul a
venit fie din Federația Rusă, fie a fost oferit de Sheriff și pretinsele autorități locale. 
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VACCINUL CARE NU SE ARATĂ

Campania de vaccinare a început cu întârziere în regiunea
transnistreană, după ce la ordinul lui Vadim Krasnoselski lotul
transmis de Chișinău încă pe 5 martie a fost ținut mai bine de trei
săptămâni în depozit. Totul pentru ca procesul de imunizare să
înceapă cu serul rusesc, nu cu cel donat de România, la începutul
lunii martie. 
Cert este că de la începutul procesului Chișinăul alocă regiunii
transnistrene 10 la sută din toate ajutoarele umanitare și
donațiile în legătură cu pandemia primite de la partenerii externi.
În luna decembrie, Biroul Politici de Reintegrare anunța că
locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale din stânga
Nistrului și mun. Bender autoritățile naționale de profil au
repartizat 374.497 de doze în acest sens, după cum urmează:

5040
 

18.410
 

25.001
 

29.600
 

49.446
 

65.000
 

182.000
 

Imagine cum a  fost adus pe 26 aprilie vaccinul Sputink V în regiune.
26/04/2021 

Pentru preluarea primei partide de vaccin rusesc pe aeroportul internețional
Chișinău au venit pretinși oficiali din regiune

Conform mecanismului existent aceste loturi de vaccin
au fost distribuite în temeiul dispozițiilor emise de
Ministerul Sănătății și proporțional cu numărul de
populație domiciliată în raioanele de est ale țării.

La fel, este de reiterat faptul că instituțiile de ocrotire a
sănătății și cadrele medicale din regiune continuă să
recepționeze în mod continuu loturi de ajutoare
umanitare compuse din articole de protecție și
echipamente performante, precum și sunt instruite
constant de către specialiștii de profil de la Chișinău în
comun cu reprezentanții Biroului Organizației
Mondiale a Sănătății în Republica Moldova cu privire la
implementarea măsurilor eficiente de imunizare a
populației și managementul cazurilor severe de COVID.

https://zonadesecuritate.md/tiraspolul-deschide-11-puncte-de-vaccinare-cu-astrazeneca-krasnoselski-pleaca-din-nou-la-moscova-pentru-a-convinge-kremlinul-sa-trimita-sputnik/


UN AN NOU
FERICIT

MULȚUMIM CĂ SUNTEȚI ALĂTURI DE NOI

În acest an ne-am
lansat pe

C O M U N I T A T E A  N O A S T RĂ  D E  A C O L O  E S T E  D E  5 7  D E

P A T R O N I ,  B U L E T I N U L  I N F O R M A T I V  A J U N G E  L U N A R  L A

M A I  M U L TĂ  L U M E  B U NĂ  -  2 9 5  D E  P E R S O A N E ,  N E  V O M

B U C U R A  D A CĂ  Î N  A N U L  C A R E  V I N E  V EȚ I  D E C I D E  SĂ
N E  S U SȚ I N EȚ I  Ș I  F I N A N C I A R .  SĂR BĂ T O R I  F E R I C I T E !
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