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

UZINA METALURGICĂ ȘI INTERESUL NAȚIONAL 

Uzina Metalurgică Moldovenească (Молдавский металлургический завод – MMZ) – unul dintre cei mai mari
contribuabili în bugetul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene, se confruntă, începând cu luna
noiembrie 2021, cu o problemă existențială. Și anume, ce ține de materia primă din care „se hrănește”
întreprinderea. Deși o asemenea situație nu este prima, la un pas de a rămâne fără metal uzat, acum
„impedimentul” a venit din partea Uniunii Europene. Mai exact, Comisia Europeană a decis să nu mai exporte
deșeuri de metale în Moldova datorită Pactului verde european în cadrul căruia s-au adoptat noi propuneri
menite să stopeze anumiți factori de risc mediului, printre care și exporturile de deșeuri metale. 
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EDIȚIA DECEMBRIE

În cadrul Regulamentului revizuit privind transferurile de
deșeuri, Comisia a stabilit că „exporturile de deșeuri către
țări care nu sunt membre ale OCDE (Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică), iar Moldova nu este
parte, vor fi restricționate”. Însă există o portiță prin care
acestea să fie autorizate. Portiță de care Tiraspolul s-a
folosit, și anume ca țară gazdă a deșeurilor să-și dorească să
le primească, cu o singură condiție - ca transferurile de
deșeuri să nu genereze probleme grave de mediu în țara de
destinație, iar întreprinderile ce prelucrează metalul să fie
obiectul unui audit independent. 

Guvernul de la Chișinău a solicitat această derogare, fapt ce
a stârnit un val de critici, atât din partea societății civile, cât
și din partea partidelor de opoziție. Principalul motiv de
critică este faptul în urma cererii de derogare ar avea de
beneficiat doar Uzina Metalurgică de la Râbnița, necontrolată
de autoritățile constituționale.

În primă fază, șefa Guvernului a explicat pentru Zona de
Securitate, într-o conferință de presă, că „a acționat
conform interesului național, care prevede protejarea pieței
și crearea de oportunități”.

Natalia Gavriliță a mai menționat că ar mai fi un investitor de
pe malul drept al Nistrului interesat de această piață și care
ar avea de păgubit din urma decizie UE.

Întreprinderea la care s-ar fi referit șefa Cabinetului de
Miniștri ar fi SRL „Omni Steel” care este la etapa de
proiectare a viitoarei Oțelării și preconizează că va fi gata
abia peste cel puțin un an. Până atunci, în Republica
Moldova nu mai există o întreprindere care să aibă nevoie de
metal uzat, decât Uzina de la Râbnița. SRL „Omni Steel”
urmează să construiască mini oțelăria în satul Pănășești din
raionul Strășeni. Capacitatea de producție anuală este
preconizată la 100-150.000 de tone de oțel beton. Compania
a anunțat anterior că va cumpăra materii prime de la agenții
economici locali, în valoare de 40 milioane de dolari per an.

Am discutat cu unul dintre acționarii „Omni Steel” SRL,
Valentin Eșanu, care ne-a declarat că această solicitarea nu
ar avea legătură cu interesele economice ale agenților
economici de bună credință, dar și a bugetului național care
va avea de suferit pierderi.

VALENTIN EȘANU

om de afaceri

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-decembrie-exercitii-militare-in-zona-de-securitate-si-vaccinul-c/
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Antreprenorul susține că „la momentul de față exclusiv pe
teritoriul Republicii Moldova (controlat de autoritățile
Constituționale) anual sunt colectate peste 360.000 de tone de
deșeuri de metale feroase, iar capacitatea maximă de producere
planificată a Uzinei Metalurgice OmniSteel este de cca. 100.000
de tone sau cca. 30% din potențialul de colectare din Republica
Moldova. Pledăm pentru o activitate de bună-credință a tuturor
actorilor de pe piață și așteptăm de la autoritățile statului să
asigure o piață concurențială pentru toți agenții economici”, ne-
a mai declarat Eșanu.

Așadar, investitorul care și-a anunțat interesele pentru piața de
metale nu ar avea nevoie de aceste deșeuri din fier din UE.
Interesul național invocat de șefa Executivului a fost criticat în
primă fază de Asociația Promo-LEX, care a solicitat Guvernului
să se implice în protejarea drepturilor omului din regiunea
transnistreană, nu în aprovizionarea cu metal a regimului. 

Natalia Gavrilița a venit cu alte precizări, respingând criticile
aduse. Premierul a spus că subiectul drepturilor omului se află
în permanență pe agendă. Gavriliță a dat asigurări că se vor lua
decizii separate pe fiecare întreprindere, iar dacă Uzina din
regiune nu va avea autorizațiile necesare nu va putea primi fier. 

Cum a funcționat până acum Uzina? - Fără
autorizație!
Iuliana Cantaragiu, ministra Mediului din Republica Moldova
ne-a explicat că în toți acești ani, Uzina a activa în baza unei
așa-numite autorizații de mediu emisă de pretinsele autorități
transnistrene, fapt care părea imposibil, deoarece actele din
regiune nu ar avea valoare pe malul drept. Funcționarea acestei
uzini timp de zeci de ani, însă, ne spune că de facto lucrurile
stăteau cu totul… altfel.  

„De când a apărut această problemă, în toamna anului trecut,
noi am insistat pe autorizarea companiei la autoritățile
Republicii Moldova, care este Agenția de Mediu, conform
legislației Republicii Moldova. Respectiv, compania a depus
actele. Deja cum vor evolua lucrurile mai departe, vom vedea. 

Procedura de obținere a autorizației de mediu presupune mai
multe etape: (1) depunerea cererii și tuturor actelor referitor la
activitatea economică (2) deplasarea Inspectoratului pentru
Protecția Mediului la fața locului pentru a verifica dacă cele
scrise în documente corespunde realității (3) dacă aceste
condiții sunt întrunite, atunci se eliberează autorizația, dacă
nu - procesul se suspendă până la remedierea neajunsurilor
sau poate fi și respinsă. La etapa actuală, MMZ a depus cererea
cu un set de documente. Urmează a doua etapă, când IPM
trebuie să se deplaseze la fața locului să facă inspectarea. Dacă
acest lucru nu se va reuși, atunci procesul va fi suspendat sau
refuzat”, ne-a spus Cantaragiu. 

Șefa de la Mediu vede și o parte bună în situația creată.
Cantaragiu susține că acest eveniment le-a atras atenția
asupra mai multor lacune interne, atât legislative, cât și
procedurale, referitor la modul cum se efectuează
transferurile de deșeuri (importurile), cu accent pe cele de
fier uzat. „Astfel, că după o analiză mai aprofundată, cel mai
probabil e că vom veni și cu modificări legislative pentru nu
admite activități economice poluante, cu impact asupra
mediului și sănătății populației”, conchide ministra Mediului
Iuliana Cantaragiu.

Oponenții politici ai guvernării ar vedea și persoane
interesate în acest proces. Platforma DA cere pornirea unei
anchete penale cu identificarea demnitarilor de la Guvern
care ar fi lobat interesele Uzinei Metalurgice din Râbnița și
retragerea solicitării către UE privind ridicarea restricțiilor
de export a deșeurilor metalice. 

„Unii reprezentanți ai guvernării contribuie la expansiunea
economică a separatiștilor. Din păcate, Ministerul Mediului,
fără consultări publice și discuții largi cu organele ce asigură
securitatea țării, a expediat către UE o scrisoare, prin care de
facto susține cererea Uzinei Metalurgice din Râbnița privind
anularea restricțiilor de export a deșeurilor metalice în
Moldova. Argumentul că nu este bine ca Moldova să fie în lista
neagră a UE nu ține deloc, întrucât în aceasta listă, se află doar
o singură întreprindere din Râbnița, care nu poate fi
controlată de autoritățile de la Chișinău și de la care vine
destabilizarea economică, evaziunile fiscale și contrabanda”, se
arată în declarația celor de la Platformă.

Guvernul a negat acuzațiile și a solicitat de la PPDA probe
privind implicarea unor reprezentanți ai Executivului. 

Cererea către UE a stârnit semne de întrebare nu doar din
cauza beneficiarului final al aceste derogări, dar și din cauză
că s-a aflat că Tiraspolul a pus în nenumărate rânduri
presiune pe Chișinău ca să se ceară reluarea importului de
deșeuri metale în țară. Jurnal TV a intrat în posesia unei
scrisori de la Uzină, adresată secretarului de stat de la
Ministerul Economie, Vadim Gumene, în care solicită
Guvernului de la Chișinău ca aceștia să trimită, necondiționat,
solicitarea.

MMZ, la fel ca și alte companii înregistrate în stânga
Nistrului, nu achită în bugetul Republicii Moldova nici
impozite, nici taxe vamale.

Autoritățile de la Chișinău au fost învinuite și întrecut că au
cochetat cu regimul separatist. Mai exact, fostul premier
Pavel Filip a făcut lobby ca Uzina Metalurgică să scape de
sancțiunile „speciale și economice” impuse de Consiliul
Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

IULIANA
CANTARAGIU

Ministrul Mediului

https://promolex.md/21810-declaratie-asociatia-promo-lex-regreta-declaratia-prim-ministrei-natalia-gavrilita-privind-presupusul-interes-al-republicii-moldova-in-reluarea-importului-de-fier-vechi-pentru-uzina-metalurgica-din-ra/?lang=ro
https://www.facebook.com/PlatformaDA/posts/323722609781161
https://zonadesecuritate.md/importul-metalelor-uzate-gavrilita-da-asigurari-ca-se-vor-lua-decizii-separate-pe-fiecare-intreprindere-in-dreapta-nistrului-nimeni-nu-prelucreaza-fier-uzat/
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Jurnaliștii din Chișinău și Kiev, în 2019, au intrat în posesia unei scrisori prin care șeful
Executivului de la Chișinău ruga autoritățile de la Kiev nu doar să excludă uzina „din lista
entităților supuse sancțiunilor”, ci și să înceteze „investigația antidumping […], ca fiind nefondată.”

În trecut Uzina mereu își rezolva problemele, dacă îi va reuși și de această dată rămâne doar să
vedem acțiunile următoare atât din partea conducerii MMZ, cât și a Guvernului. 

NUMERE NEUTRE, PE PAUZĂ

Procesul de înmatriculare a mașinilor din stânga Nistrului cu
numere neutre nu mai funcționează de mai bine de o lună.
Punctele sunt deschise doar pentru programări.

Sistarea a venit din partea autorităților separatiste din regiune, care
importând un lot cu numere neutre au încercat să aducă
concomitent și o serie cu numere transnistrene, fapt care a dus la
oprirea lotului la vamă timp de mai multe zile.

Astfel, lotul a fost reținut în data de 22 decembrie 2021 de către
reprezentanții structurilor vamale ale Republicii Moldova, iar
potrivit Biroului Politici de Reintegrare măsurile de ridicare vizează
exclusiv numerele ce conțin simbolici nerecunoscute și nicidecum
nu privesc plăcile de înmatriculare de model neutru ce au fost
vămuite, preluate și transportate la destinație de către agentul
economic.

Tiraspolul rămâne pe poziție și insistă pe eliberarea plăcilor cu
simbolici nerecunoscute. Mai mult ca atât, a propus să fie
identificate soluții la nivel de experți sectoriali - cerință catalogată
drept provocatoare de Chișinău, în contextul în care asemenea
aspecte nu pot fi obiect al negocierilor și al condiționărilor.
Pe 27 ianuarie 2022 a avut loc prima întâlnire dintre negociatorii în
procesul de reglementare a conflictului. Oleg Serebrian și Vitalii
Ignatiev au discutat această problemă, însă fără progres.

Prima ședință de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri
pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului și Tiraspolului,
Oleg Serebrian și Vitalii Ignatiev a avut loc online. În a doua parte a lunii
februarie se vor întâlni și fizic. 

https://www.youtube.com/channel/UClpEWC4j0jNP7PrE2BH1Bcw
https://www.rise.md/articol/pavel-filip-si-pet-porosenco-la-cheremul-intereselor-de-fier-ale-transnistriei/


Pe fonul tensiunilor de la granița ruso-ucraineana, unde Moscova a mobilizat peste 60 de grupuri de luptă,
Moldova anunță că va aloca mai mulți bani pentru apărare. Decizia privind refinanțarea Armatei Naționale a
venit la câteva zile distanță după ce Kievul a anunțat că se teme de provocări ale Rusiei în regiunea
transnistreană. Aceste provocări ar viza depozitele de artilerie ale forțelor ruse din regiune, menționează
Direcția principală de informații (GUR) a Ministerului ucrainean al Apărării într-un comunicat.

La depozitele de la Cobasna ar fi liniște. Conducerea de vârf a țării spune că situația este stabilă și nu se
întâmplă nimic neobișnuit.  
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„Ne pare foarte rău de aceste tensiuni crescânde în
regiunea Ucrainei, tensiunile dintre Rusia și Ucraina,
Rusia și Europa de Vest, SUA. Acestea creează și
anumite riscuri regionale, pe care nu le putem evita.
Mai ales în contextul în care avem pe partea stângă a
Nistrului un regim care nu se subordonează
autorităților constituționale și trupele rusești pe
teritoriul malului stâng”, a declarat premierul, Natalia
Gavriliță. Aceeași poziție o are și Maia Sandu. 

REGIUNEA TRANSNISTREANĂ UN PERICOL
PENTRU UCRAINA? 

„Instituțiile noastre sunt vigilente. Avem și noi scenarii
pe care le considerăm și ne pregătim aceste scenarii,
dar ne dorim așa cum își dorește toată lumea să se
identifice soluții pașnice la nivel regional de către
forțele internaționale, astfel încât să nu trebuiască să
punem în aplicare măsurile pe care le pregătim pentru
aceste scenarii”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui
interviu de la Pro TV România.

NATALIA GAVRILIȚA

Prim-ministrul Republicii Moldova

MAIA SANDU

Președintele Republicii Moldova

La rândul său, ministrul de externe, Nicu Popescu, a fost într-o vizită de două zile la NATO unde s-a văzut cu
șefia Alianței, secretarul general Jens Stoltenberg și secretarul general adjunct Mircea Geoană, dar și alți oficiali
europeni. Potrivit diplomației de la Chișinău, în cadrul acestor întâlniri a fost reliefată poziția țării noastre
asupra crizei de securitate din Europa. 
 
Moscova are pe teritoriul necontrolat de Chișinău aproximativ 1.500 de militari din Grupului Operativ al
Trupelor Ruse (GOTR) și aproape 500 de militari din contingentul Misiunii de Pacificare. GOTR are misiunea
oficială de a păzi depozitele de muniții din satul Cobasna. Depozitul este situat la graniță cu Ucraina. 
Pe lângă forțele rusești din Moldova, acestora li se pot alătura și forțele paramilitare formate de Tiraspol, iar
numărul acestora poate ajunge la peste 14 mii de oameni înarmați. Armata Republicii Moldova are un efectiv de
peste 6000 de militari, care este o forță inferioară celor două din stânga Nistrului.

Temerile Kievului mai sunt alimentate și de un ultim incident din Odesa. Ofițerii Serviciului de Securitate din
Ucraina (SBU) au anunțat pe 10 ianuarie că au demascat un agent rus originar din regiunea transnistreană care
a planificat o serie de atacuri teroriste în Odesa. Potrivit SBU, agentul ar fi venit în Ucraina în misiune, fiind
trimis de ofițerii ruși ce se află pe teritoriul regiunii separatiste. Sarcina principală ar fi fost să provoace
tensiuni în viața social-politică din regiunea Odesa. S-a stabilit deja că tot el a organizat incendierea unui
vehicul militar al Forțelor Armate ale Ucrainei în decembrie 2021.

CITEȘTE PE
ȘCOALA FĂRĂ VIITOR:
CUM ARATĂ MANUALELE
DIN REGIUNEA
TRANSNISTREANĂ ÎN
LIMBA MOLDOVENEASCĂ

https://zonadesecuritate.md/galerie-foto-scoala-fara-viitor-cum-arata-manualele-din-regiunea-transnistreana-in-limba-moldoveneasca/
https://stirileprotv.ro/stiri/interviurile-lui-vitalie/maia-sandu-presedintele-republicii-moldova-vom-continua-sa-optam-pentru-retragerea-trupelor-ruse-de-pe-teritoriul-nostru.html
https://zonadesecuritate.md/galerie-foto-scoala-fara-viitor-cum-arata-manualele-din-regiunea-transnistreana-in-limba-moldoveneasca/
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