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

DE CE TIRASPOLUL NU POATE SĂ SE IMPLICE ÎN RĂZBOIUL
DIN UCRAINA: SURSĂ IMPORTANTĂ DE IMPORT ȘI EXPORT,

IAR KRASNOSELSKI, IGNATIEV ȘI GUȘAN SUNT CU
PAȘAPORT UCRAINEAN

Invazia rusă în Ucraina va avea urmări grave, nu doar asupra teritoriilor ucrainean și rus, dar și asupra
regiunii separatiste din stânga Nistrului. Regiunea este strâns legată de aceste două țări ce ține de
importuri și exporturi. Majoritatea produselor alimentare sunt de origine ucraineană, iar calea de
introducere a produselor era în proporție de aproape 80% pe segmentul de frontieră cu Ucraina.

Din aceste considerente, regimul de la Tiraspol a luat apă în gură și nu reflectă în niciun mod războiul din
țara vecină, nicio imagine, niciun video cu ce se întâmplă în orașele unde se duc lupte nu este prezentat. Ca
și în alte situații similare, cum a fost recunoașterea de către Federația Rusă a DNR și LNR, Tiraspolul se
alătura poziției Kremlinului, însă de când a fost anunțată pretinsa operațiune specială cele două posturi TV
controlate de regim și compania Sheriff nu au nicio poziție. Tiraspolul însă arată deschis că primesc refugiații
din Ucraina și le oferă condiții bune de trai, fapt confirmat și de organizațiile internaționale.

Motive pentru a nu lua nicio parte, dar și pentru a crea acest vid informațional sunt mai multe. Primul ar fi că
cele mai importante persoane în pretinsa republică dețin cetățenia ucraineană, cum ar fi, Vadim Krasnoselski
așa-zisul președinte al RMN, Vitalii Ignatiev – pretinsul ministru de Externe al RMN și chiar Victor Gușan
președintele companiei Sherif, ce deține mai multe monopoluri în regiune, majoritatea conectate la piața
ucraineană, ar avea cetățenia statului vecin.
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EDIȚIA IANUARIE

Mai mult ca atât, oligarhul din regiunea separatistă are afaceri și un imperiu imobiliar în Ucraina, se arată într-
o investigație a Europei Libere. Proprietățile lui Victor Gușan din Ucraina sunt situate în orașul Vilkovo din
delta Dunării, regiunea Odesa. Mai mult ca atât, oligarhul din regiunea separatistă are afaceri și un imperiu
imobiliar în Ucraina, se arată într-o investigație a Europei Libere. Proprietățile lui Victor Gușan din Ucraina
sunt situate în orașul Vilkovo din delta Dunării, regiunea Odesa. Din ultimele date despre invazia rusă, regiunea
unde are proprietăți Gușan nu a fost afectat de rachetele rusești.

Pașaportul lui Vitalii Ignatiev Extras din Registrul Serviciului
de Grăniceri a Ucrainei/ Sursa:
RISE.md

CARICATURA POATE FI GASITĂ
ÎN ORIGINAL AICI

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/17204-2/
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În orașul Odesa, Gușan deține imobile în complexul
„Sauvignon” – o casă de 600 de metri pătrați cu câteva
terase, bucătărie de vară și pază. Afaceristul a
cumpărat toate acestea în februarie 2014. În Kiev,
oligarhul deținea un teren agricol.

Ghenadie Ciorba, fostul responsabil pe timpul lui
Șevciuk de telecomunicații, care anul trecut a fost
eliberat din detenție ilegală fiind învinuit de
„insultarea” lui Vadim Krasnoselski și „extremism”, ne-
a declarat că în condițiile actuale când nu se cunoaște
cu ce se va finaliza acest război, poziția Tiraspolului
este evidentă și ar fi una corectă.

„Cele două canale TSV și Pervii Pridnestrovskii încearcă
să mențină o oarecare neutralitate și nu prezintă nimic,
însă o mare parte din oamenii din regiune privesc
posturile TV rusești care sunt un pericol și mai mare.
Eu știu persoane care privesc aceste canale de
dimineață până seara, deci spălarea creierilor merge în
continuare, lipsa unei alternative informaționale se
simte, însă sunt și mulți oameni care încearcă să se
informeze și din alte surse, din fericire nu e ca în Rusia,
nu este blocat niciun site, oamenii au acces la youtube și
alte platforme, de aceea cine vrea are de unde se
informa.

Regiunea este dependentă de piața ucrainească, circa
80%-90% din produsele alimentare sunt de acolo. Un
alt motiv este că relațiile de rudenie sunt foarte
strânse cu țara vecină, mulți au acolo rude, de aceea
cred că reieșind din aceste aspecte decizia de nu arată
nimic este cea mai rațională, decât să arate poziția
Kremlinului.”

Cât ține de relația cu Rusia, majoritatea sancțiunilor
impuse se vor răsfrânge și asupra regiuni, deoarece
20% din pensionarii din regiune primesc pensie
rusească în ruble, iar prețurile în RMN sunt stabilite
în raport cu dolarul american, de aceea s-ar putea
crea o diferență foarte mare. Ciorba mai constată că
cea mai importantă sursă de valută în regiune era
Uzina Metalurgica, activitatea căreia este sistată,
astfel peste o perioadă de timp când rezervele se vor
epuiza vor apărea probleme de ordin economic foarte
mari.

„Deci aici totul este foarte strâns legat, războiul cu
Ucraina a bătut în cursul rublei rusești care
automat se va răsfrânge la nivelul de trai din
regiune.”

Chiar și deconectarea de la sistemele bancare
internaționale vor influența regiune, dar și Moldova
la general. Foarte multe persoane din țară lucrează în
Federația Rusă, în cele din urmă vor întâmpina
probleme în transferul banilor acasă, iar salariile
acolo vor suferi din cauza cursului în cădere.

„În această situație încă nu pot să-mi imaginez cum
va funcționa conexiunea dintre Banca centrală a
regiunii și băncile din F. Rusă”, ne-a spus Ciorba.

GHENADIE CIORBA 

activist opozant al regimului

VIDEOVIDEO

https://zonadesecuritate.md/foto-ghenadie-ciorba-a-fost-eliberat/
https://www.youtube.com/watch?v=ThmYKe98WDw
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 LUKAȘENKO ȘI SĂGEATA SPRE MOLDOVA
 

În regiune starea de spirit ar fi demoralizatoare din cauză că foarte mulți au rude în Ucraina, toți înțeleg cât de
conectați economic și social erau cu țara vecină. Mai sunt însă și din cei care susțin această invazie, ne-a
mărturisit Ghenadie Ciorba.

În regiunea de asemenea locuiesc foarte mulți ucraineni potrivit datelor prezentate de administrația separatistă
este a treia naționalitate ca mărime a republicii nerecunoscute, după moldoveni și ruși.

Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a demonstrat, marți, 1 martie, Consiliului de
Securitate de la Minsk o hartă strategică în care sunt incluse teritoriile Belarusului, Ucrainei, Rusiei și
Republicii Moldova. Harta pare să fie una tactică de război, unde sunt conturate săgeți de culoare
roșie, majoritatea pe teritoriul Ucrainei care coincid cu direcțiile de invazie folosite deja de Rusia, o
parte cu ajutorul Belarusului. Una dintre săgeți indică spre regiunea transnistreană a Republicii
Moldova.

IMPORT și EXPORT 
Potrivit datelor prezentate de administrația
separatistă a regiunii, în 2021, exporturile către
Ucraina au crescut semnificativ, de la 65 milioane USD
la aproape 135 milioane USD, iar către țările UE de la
185,8 milioane USD la 327,7 milioane USD.

În termeni procentuali, conform rezultatelor anului
2021 spre Ucraina merg 14,4% din exporturile
regiunii.Tiraspolul anunța la începutul acestui an că
a avut cea mai mare cifră de afaceri comercială în
2021 cu Rusia (825,2 milioane, sau aproape o treime
din cifra totală de afaceri comercială).

Totuși, spațiul Uniunii Europene este cea mai solicitată
destinație pentru exportul de mărfuri ale companiilor
din regiune.

În anul 2021 această cotă a constituit 57,2 % (în
creștere față de anul 2020 – 56,60%), și la fel cea mai
mare parte din bunurile importate în regiune sunt
originare din statele-membre ale UE (42 %).

Dacă însă clasificăm exporturile pe țări, principala
piață de desfacere pentru producția din regiunea
separatistă rămâne Republica Moldova de pe malul
drept al Nistrului, dearece malul drept cumpără
energie electrică din regiune.

La cea mai recentă întrevedere dintre negociatorii de
pe ambele maluri ce avut loc pe 28 februarie, Ignatiev
a semnalat deja problema importurilor din regiune și
că unele companii ar avea dificultăți la importul de
bunuri în regiune. În aceste condiții până în Ucraina
nu se va restabili pacea toate relațiile economice ale
regiunii vor merge direct doar prin Chișinău.

https://novostipmr.com/ru/news/22-01-19/pokazateli-pridnestrovskogo-eksporta-v-2021-godu-rekordnye-za
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Liderul de la Minsk nu a dat detalii despre hartă, cert
este că din imagini vedem cum două presupuse
lovituri ies din Crimeea: pe Melitopol și Nikolaev. În
cele din urmă, o altă săgeată arată o lovitură
maritimă împotriva Odessei și mai departe spre
regiunea transnistreană.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
al Republicii Moldova a reacționat la harta
prezentată de președintele Republicii Belarus. În
acest context, MAEIE a convocat de urgență
ambasadorul Republicii Belarus pentru clarificarea
tuturor circumstanțelor și solicitarea explicațiilor
referitoare la referințele la țara noastră.

„În cadrul discuției cu secretarul de stat Ruslan
Bolbocean, ambasadorul Anatolii Kalinin a menționat
prezentarea incorectă de către responsabilii de la
Ministerul Apărării al Republicii Belarus a
informațiilor respective. Totodată, secretarul de stat a
subliniat, în contextul întrevederii, necesitatea unei
intervenții publice din partea Ambasadei Republicii
Belarus, care să combată tranșant percepțiile eronate
vehiculate în societate”, se arată într-un comunicat
de presă emis de diplomația moldoveană.

Unde trebuia să fie, în mod corect, săgeata,
ambasadorul nu a comunicat

Dumitru Mînzărari, cercetător științific, Direcția de
Cercetare pentru Europa de Est și Eurasia, Stiftung
Wissenschaft und Politik, a comentat această hartă,
menționând că pe hartă este clar indicat un vector
de ofensiva rusă din partea regiunii Odessa a
Ucrainei contra Moldovei.

„Cineva ar putea spune ca nu neapărat reflectă
intenția rusească. Însă și până a vedea această hartă,
am ajuns analitic la concluzia ca în situatia creata,
Moldova urmează sa fie următoarea țintă după
Ucraina. Am discutat cu cativa colegi moldoveni si le-
am împărtășit aceste ingrijorari. Se pare ca am greșit
puțin, căci conform acestei hărți, Moldova urmează sa
fie țintă DE RÂND cu Ucraina, nu după”, susține
Mînzărari pe pagina sa de Facebook.

Moldova nu se aliniază, deocamdată, sancțiunilor
impuse împotriva Rusiei

Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a sugerat în
cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TV8
că Republica Moldova nu se va alinia, deocamdată,
sancțiunilor impuse Rusiei de către SUA și UE.
Totodată, șeful diplomației de la Chișinău a ținut să
sublinieze că țara noastră nu este vizată în tensiunile
geopolitice din prezent, precizând totuși că există
anumite riscuri.
„Deja din 2014, după anexarea ilegală a Crimeei, s-a
luat decizia de a nu alinia Republica Moldova la
sancțiunile europene sau americane introduse
contra Federației Ruse și la această etapă noi reieșim
din menținerea acestei linii. (...) Motivele sunt
multiple, inclusiv faptul că societatea noastră,
economia noastră, sistemul nostru energetic sunt
prea vulnerabile pentru a angrena Republica Moldova
în astfel de poziționări, care implică costuri”, a
declarat șeful diplomației moldovenești Nicu
Popescu.

Cât despre riscurile situației actuale pentru
Republica Moldova, ministrul de Externe a sugerat că
acestea există.

Anterior, Guvernul a făcut mai multe precizări în
care se arată că informațiile din mediul online,
precum că Republica Moldova ar urma să se implice
militar în Ucraina ar fi false.

NICU POPESCU

Ministrul Afacerilor Externe

S-A LUAT DECIZIA DE A NU ALINIA REPUBLICA

MOLDOVA LA SANCȚIUNILE EUROPENE SAU

AMERICANE INTRODUSE CONTRA FEDERAȚIEI RUSE 



 Blocurile de AUR
 

Blocurile de beton de pe perimetrul liniei
administrative sunt ilegal instalate. Autoritățile
constituționale încearcă să le elimine în procesul de
negocieri cu Tiraspolul sau în Comisia Unificată de
Control, acestea însă nu au legătură cu războiul din
Ucraina.

Blocuri de beton sunt la altă intrare în Bender, dinspre
s. Varnița, pe segmentul străzii Mațnev. Aceste blocuri
au fost instalate în martie 2020, sub pretextul carantinei
COVID și au rămas acolo și până astăzi. Acest lucru
poate fi văzut în imaginile de la fața locului realizate pe
27 februarie 2022. Mai mult ca atât, la aceste blocuri
patrulează în permanență poliția Republicii Moldova.

Am discutat și cu locuitorii satului Corjova din
apropierea Hidrocentralei Dubăsari unde, la fel, sunt
blocuri de beton ce au fost instalate la începutul
pandemiei. Oamenii ne-au spus că situația este stabilă
și blocurile de lângă hidrocentrală sunt pe loc.

Structurile de forță ilegale din regiune au fost, începând
cu data de 24 februarie, în alertă sporită, acum gradul
de alertă este mai scăzut.

Potrivit conducerii inspectoratului Bender al Poliției
Republicii Moldova, toate informațiile despre posibile
provocări sau mobilizări nu s-au adeverit.

„Nu sunt provocări, situația este stabilă și nu au fost
incidente. Angajații inspectoratului activează în mod
normal, iar informațiile apărute sunt false și au menirea
de a destabiliza situația, noi le-am verificat și niciuna
din ele nu s-a adeverit”, a declarat pentru Zona de
Securitate, Vladimir Angheluș, șeful Inspectoratului
Bender.

AUR mai este cunoscut pentru intenția în campania
electorală din vara lui 2021 să meargă să facă agitație
electorală în stânga Nistrului. Acolo au primit rezistență
din partea structurilor ilegale și nu au mai ajuns în
regiune. 

Blocurile de beton din preajmă posturilor de pacificare,
ce până nu demult erau considerate un impediment în
libera circulație și pericol rutier, au devenit motiv de
îngrijorare și sursă de informații false. 

Președintele partidului Alianța pentru Unirea
Românilor, Vlad Bilețchi, a făcut săptămâna aceasta
câteva transmisiuni în direct la miez de noapte,
încercând să arate că de la mai multe posturi de
pacificare de la linia administrativă au dispărut plăcile
de beton, și nu întâmplător, dar cu scopul de face drum
tancurilor din direcția regiunii transnistrene. 

Blocurile țintă erau cele de pe podul de la Vadul lui
Vodă, care au fost scoase de acolo în luna octombrie a
anului trecut. Decizie demult dorită de Chișinău, ca
Posturile 9 stâng și drept să fie reorganizate, dar pusă în
aplicare abia după 9 ani. Astfel, la începutul lunii
octombrie a fost dat start lucrărilor de reamenajare a
acestora, iar Biroul Politici de Reintegrare anunța un
„nou pas spre facilitarea liberei circulații a cetățenilor
în Zona de Securitate.”

Atunci au fost scoase o mare parte dintre blocurile de
beton, mașina blindată nu mai stă în mijlocul străzii, iar
locuitorii satului Bălăbănești nu mai sunt nevoiți să
înconjoare podul pentru a ajunge acasă, dar o pot face
direct.

În contextul afirmațiilor făcute de AUR noi am publicat
această informație, iar oamenii au început să scrie pe
pagina lui Bilețchi, drept replică în comentarii la
oamenii care îi confirmau că aceste schimbări au fost
făcute până pe 24 februarie, Bilețchi spune că: „de ani
de zile se pregătește invazia rusă. Blocurile sunt scoase
treptat de câteva luni”.

O altă locație pentru o transmisiune nocturnă a fost
intrarea în Bender dinspre s. Varnița în care afirma că
mai multe blocuri de beton din preajma postului vamal
ilegal ar fi fost luate. Adevărul este că în locul în care a
filmat Bilețchi blocuri de beton nu au fost, acest lucru îl
demonstrează fotografiile făcute de la fața locului din
iulie 2021.
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Modul în care a fost reamenajat postul în octombrie 2021 VIDEOVIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ThmYKe98WDw
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