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Dacă „urmele” vin din Ucraina, de ce se baricadează regimul
față de Chișinău?

Straniu este să auzi de la Krasnoselski, care în acte este
ucrainean, că „urmele” acestor „atacuri” vin de la țara al cărei
pașaport îl deține și pe care a vizitat-o de nenumărate ori în
vacanțe și nu doar. Este bine cunoscut că atât conducerea
oficială, cât și cea neoficială a republicii fantomă este foarte
strâns legată de Ucraina, iar asemenea ieșiri le taie creanga de
sub picioare automat, rămânând cu o singură sursă de import,
export și ieșire – Chișinăul.

Dar deși ard podurile și așa șubrede cu Ucraina, Tiraspolul se
baricadează și față de malul drept.

Evenimentele descrise mai sus au dat motiv administrației din
regiune să aplice un cod roșu de atac terorist pe o perioadă de
15 zile, ce presupune militarizarea regiunii care și așa era una
destul de înarmată. Un alt efect al destabilizării e că „renumita”
paradă de 9 mai din Tiraspol a fost anulată.
Pe străzi sunt oameni înarmați practic la tot colțul, ieșirile și
intrările în localități sunt monitorizate, iar în unele locuri au
apărut și blocuri de beton.

Toate aceste restricții vor încălca libera circulație a oamenilor,
care și așa era una cu destule încercări. Biroul Politici de
Reintegrare, structură ce se ocupă de reintegrarea celor două
maluri ale Nistrului, și-a exprimat îngrijorarea în această
privință.

Un asemenea control strict a mai fost doar în pandemie, când
regiunea s-a autoizolat. Cu greu s-a putut obține atunci
retragerea obstacolelor din calea liberei circulații. Acum
motivul e unul de securitate, iar retragerea acestora ar putea fi
și mai problematică.

Cert este că societatea se așteaptă și la alte situații similare cu
cele întâmplate deja și temerile sunt alimentate și de unele
declarații venite înainte de explozii, precum că ar exista o a
doua fază a „operațiunii speciale ale Rusiei” ce presupune
crearea unui coridor spre regiunea transnistreană. Un exercițiu
imposibil atâta timp cât Odesa va rezista. Până atunci, Peskov,
purtătorul de cuvânt al lui Putin, a comentat exploziile din
stânga Nistrului fără multă culoare.

27 aprilie

În Europa a apărut un butoi cu pulbere, la nivel mediatic, cu speranța că va rămâne așa și nu se va transforma
în unul real. După cele trei explozii de la clădirea „MGB-ului transnistrean” și cele de la transmițătorul radio
Maiak din stânga Nistrului discuțiile despre o nouă țintă în războiul lui Putin s-au întețit, acestea fiind aduse la
cote maxime după informațiile că în apropierea depozitului de la Cobasna s-au auzit împușcături. Până în acest
moment nu sunt cunoscuți autorii acestor acțiuni. Tiraspolul dă vina pe Kiev, Chișinăul dă vina pe sferele de
influiență din regiunea transnistreană, iar Moscova „urmărește cu atenție”. Cert este că presa de la Kremlin a
luat poziția regimului separatist și chiar a transformat împușcăturile de lângă Cobasna în explozii. La rândul
său Kievul a învinuit Rusia pentru aceste acțiuni de destabilizare a situației și susține că rușii ar comite atacuri
sub drapel fals, pentru a deschide un al doilea front. 
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EDIȚIA MARTIE

25 aprilie
26 aprilie

lansarea a trei grenade
 asupra clădirii MGB

aruncarea în aer a două 
antene, Maiak trei focuri de armă

 lângă Cobasna

Primul contact

Prima întâlnire la nivel de conducere a Republicii Moldova cu
exponenții regimului de la Tiraspol, după seria de explozii ce s-
au produs pe 26-27 aprilie în stânga Nistrului, a avut loc în
seara de 28 aprilie, la primăria din Varnița.
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, și
consilierul Maiei Sandu pe probleme de securitate, Dorin
Recean, s-au întâlnit cu liderul separatist de la Tiraspol, Vadim
Krasnoselski.

Pe lângă aceste tensiuni, neschimbat rămâne faptu că în stânga
Nistrului continuă să fie prezenți circa 1700 de militari ce fac
parte din contingentul forțelor ruse ce staționează ilegal în
regiune, iar pe ambele maluri ale Nistrului există o Misiune de
Pacificare condusă de ruși. O ecuație mai complicată de atât
poate fi doar în Ucraina. În Moldova, însă, acum totul pare atât
de imprevizibil încât îți pare că se poate întâmpla orice.

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-rupem-dialogul-dar-nu-acum-si-inapoi-la-pensiile-regimului/
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UZINA DIN RÎBNIȚA A OBȚINUT AUTORIZAȚIE DE
MEDIU PRIN DEROGĂRI

 
Uzina Metalurgică de la Rîbnița, unica întreprindere
care prelucrează deșeuri de metale, a primit marți, 3
mai, autorizația de mediu pentru gestionarea
deșeurilor și cea de emisie a poluanților în atmosferă
de la surse fixe. După decizia autorităților de la
Chișinău au apărut și primele reacții a mediului de
afaceri de pe malul drept. 

Mini oțelăria din satul Pănășești este pe cale să nu mai
fie construită. Reprezentanții OmniSteel spun că și-ar
putea retrage investiția ca urmare a barierelor
birocratice cu care se confruntă în procesul de lansare
a proiectului. 

Intenția ar avea legătură cu decizia Guvernului de a oferi
autorizație temporară de mediu pentru uzina metalurgică de
la Rîbnița, în timp ce pentru viitoarea oțelărie perfectarea
actelor ar dura luni întregi.

În cadrul unei conferințe de presă investitorii au solicitat
condiții egale pentru toți jucătorii de pe piață.

„Nu înțelegem ce se petrece și cine încearcă să blocheze
investiția noastră, mai cu seamă că noi am văzut în spațiul
public că se eliberează o autorizație de mediu temporară
pentru activitatea unei uzine. Noi nu înțelegem cum se
întâmplă acest lucru și ce termeni legali sunt folosiți? Începem
să ne îndoim foarte mult de pașii următori”, a spus Valentin
Eșanu, unul dintre investitori.

25.04

25.04

26.04

https://www.youtube.com/watch?v=bxULs_wV6Zk


Pe 29 aprilie, după întâlnirea nocturnă de la Varnița, Guvernul de la Chișinău s-a înțeles cu regimul de la
Tiraspol ca, în schimbul procurări energiei electrice de la Centrala Cuciurgan, Uzinei Metalurgice din Rîbnița să-
i fie oferită o autorizație de mediu pentru ca aceasta să înceapă activitatea de producție. Atât contractul pentru
energie, cât și autorizația de mediu sunt pentru o lună.

Acest lucru a fost posibil prin două derogări de la legislația națională:

CSE a mai decis că, prin derogare de la prevederile
Legii privind protecția mediului înconjurător, ale
Legii privind protecția aerului atmosferic și ale
anexei nr.1 la Legea privind reglementarea prin
autorizare a activității de întreprinzător, Agenția
de Mediu va emite, în termen de o zi lucrătoare de
la depunerea cererii de către SATD „Uzina
Metalurgică Moldovenească”, actul permisiv –
autorizația de mediu pentru gestionarea
deșeurilor, valabilă până pe 31 mai 2022.

ÎNAPOI LA PENSIILE REGIMULUI

Pe 29 aprilie curent, CSE a decis că, prin derogare
de la prevederile Legii privind protecția mediului
înconjurător, ale Legii privind protecția aerului
atmosferic și ale anexei nr.1 la Legea privind
reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător, Agenția de Mediu va emite, în
termen de o zi lucrătoare de la depunerea cererii
de către SATD „Uzina Metalurgică
Moldovenească”, actul permisiv – autorizația de
emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe,
valabilă până pe 31 mai 2022.

Uzina din stânga Nistrului a fost nevoită să solicite o autorizație după ce Uniunea Europeană a modificat în
noiembrie 2021 modalitatea de export a deșeurilor metale, ce presupune existența unei autorizații. Atunci UE a
introdus Moldova în lista țărilor în care exportul era imposibil, însă Guvernul a solicitat ca această interdicție să
fie scoasă, cu pretextul că pe lângă uzina din stânga Nistrului ar mai exista un investitor în domeniu.

„Am acționat conform interesului național care prevede protejarea pieței Republicii Moldova și crearea de
oportunități în Republica Moldova, dvs cunoașteți că avem investitori care sunt gata să investească în domeniu
prelucării metalelelor în dreapta Nistrului”, declara Natalia Gavrilița în luna ianuarie 2022, fiind întrebată de ce s-
a solicitat reluarea importului de metal din UE, Uzina de Rîbnița era unicul beneficiar.

Tot atunci s-a descoperit că Uzina a lucrat în toți acești ani fără autorizație din partea Republicii Moldova. Din
noiembrie 2021, Uzina a funcționat din rezervele pe care și le-a făcut sau de pe piața locală, complet și-a sistat
activitatea la sfârșitul lunii martie, astfel provocând daune bugetului separatist, întreprinderea fiind una din cele
mai mari contribuabile la încasările bugetare din regiune. Autorizația emisă 

https://zonadesecuritate.md/centrala-de-la-cuciurgan-va-livra-inca-o-luna-energie-electrica-ce-a-oferit-guvernul/
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_nr.19_din_29.04.2022_v2.pdf


ZONA DE SECURITATE, EXPLICATĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR
 

În aprilie am lansat DEX-ul Zonei de Securitate - o
rubrică ce ne va ajuta pe noi toți să cunoaștem mai
multe despre teritoriul Republicii Moldova și
elementele de securitate și insecuritate din țara
noastră. Rubrica este în format VIDEO și TEXT cu
traducere RO-RU! (O găsiți mereu în bara de meniu pe
site.)

Primul video este despre trupele ruse de ocupație,
urmează să relatăm despre Misiunea de Pacificare de pe
Nistru, Comisia Unificată de Control (despre care mulți
cunosc doar că se prescurtează „CUC”), ce e cu
formatul 5+2 și pachetul „Berlin+”, dar și alte subiecte.

GOTR

Grupul Operativ al Trupelor Ruse ce staționează în
stânga Nistrului este de fapt fosta Armată a 14-a a
Uniunii Sovietice, în prima apariție a DEX-ului am
răspuns la mai multe întrebări, de câte ori trebuia
aceasta să plece, cine sunt militarii, ce reprezintă acest
grup și cu ce se ocupă aceștia.

O altă noutate a lunii este canalul de telegram - Zona
de Securitate

Platforma noastră a lansat canalul său de telegram. A
fost creat cu scopul de a informa publicul cât mai
prompt, veridic și calitativ despre situația din regiunea
transnistreană și zona de securitate a Republici
Moldova.

Prin apariția canalului nostru de telegram ne dorim ca
procesul de interacțiune și comunicare cu voi să fie cât
mai rapid. În contextul situației din regiunea
transnistreană informațiile apar la viteză, iar noi le vom
publica aici doar pe cele verificate.

Distribuiți link-ul de abonare și prietenilor voștri.

T.ME/ZONASECURITATE

https://t.me/zonasecuritate


Noi pe social media
URMĂREȘTE-NE

ABONEAZĂ-TE

Buletinul va fi difuzat lunar și poate fi
abonat pe link-ul de mai jos sau pe pagina
noastră web

https://www.facebook.com/zonadesecuritate.md
https://www.instagram.com/zona_de_securitate/
https://www.youtube.com/channel/UClpEWC4j0jNP7PrE2BH1Bcw
https://www.patreon.com/zonadesecuritate
https://zonadesecuritate.md/newsletter/

