
B U L E T I N  I N F O R M A T I VB U L E T I N  I N F O R M A T I V   

A U G U S T  2 0 2 2

CUPRINSCUPRINS



„Ca și anterior, au fost identificate mai multe
neconformități și a fost luată decizia de a respinge
acordarea autorizației în mod ordinar. Însă, în același
timp, acesta a constituit obiectivul unor negocieri mai
largi pentru beneficiul cetățenilor din Republica
Moldova, sub mai multe aspecte. În primul rând, prețul
la curentul electric și, respectiv, toate activitățile
privind traficul de mobilitate a agricultorilor din
regiunea Dubăsari și a fost luată decizia la nivelul CSE.
E alegerea noastră, ca societate, vrem să plătim de două
ori mai mult curentul electric sau nu. Dacă suntem gata
să o facem, atunci refuzăm autorizația”, a declarat
ministra.

Pentru a cincea oară consecutiv Uzina Metalurgică din stânga Nistrului obține prelungirea autorizațiilor de
mediu prin derogări de la mai multe legi privind protecția mediului.

La o săptămână de la refuzul Agenției de Mediu de a acorda autorizațiile de mediu Uzinei Metalurgice de la
Râbnița, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a obligat agenția să elibereze, în termen de o zi,
documentele permisive.

Prin dispoziția din 5 septembrie, CSE a prelungit până la
finele lunii, mai exact până la data de 30 septembrie,
autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse
fixe și cea privind gestionarea deșeurilor pe care Agenția de
Mediu a refuzat să le elibereze anterior, cu precizarea ca
Uzina să înlăture neajunsurile constatate de inspectorii de
mediu de la Chișinău.

Refuzul din 26 august a fost luat în urmă avizului
Inspectoratului pentru Protecția Mediului ce a efectuat o
inspecție la Uzină pe data de 23 august și a găsit nereguli.

Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, a explicat într-un
interviu pentru Europa Liberă că, deși la Uzina Metalurgică
de la Râbnița „au fost identificate mai multe
neconformități”, autorizația de mediu a fost oferită în
schimbul unui „compromis” în negocierile cu Tiraspolul.
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https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://zonadesecuritate.md/crede-dar-verifica-iulie-marea-recrutare-ecoul-federalizarii-esuate-modernizare-nu-militarizare/


„Accesul la terenuri pe care Tiraspolul o leagă de un protocol
semnat acum câțiva ani, punctul 5 în care se spune că,
Chișinăul la rândul său se angajează să închidă dosare
penale ce au fost deschise pe numele celor care au împiedicat
anterior accesul proprietarilor de terenuri. Acest angajament
este foarte interpretabil și la limita… nu pot să spun a
legalității, dar depășește competențele unui viceprim-
ministru pentru că, ca și cum ar trebui să interferez pe
sectorul deja puterii judiciare. Eu nu pot închide doare în
calitate de viceprim-ministru, tot ce s-a cerut a fost să
anunțăm despre aceasta situație instanțele competente, dar
deja este la latitudinea lor, mai ales că vorbim de edificarea
unui stat de drept, nu poți la mica înțelegere să faci anumite
lucruri. Întotdeauna suntem puși iată de câți ani să
negociem, să revedem să umblăm cu unități de schimb ca
până la urmă proprietarii să aibă acces la pământurile lor.”

În aceste condiții noua extindere a termenului pare să nu
fie în măsură să soluționeze această dispută în relația R.
Moldova cu regiunea sa secesionistă, deoarece problema
dosarelor penale ține de puterea judecătorească, nu cea a
negocierilor politice, iar suprapunerea lor ar însemna
imixtiune directă în procesul judecătoresc.

La 1 Septembrie expirau mai multe termene, fiecare în
măsură să răcească relația Chișinău - Tiraspol. În pofida
temerilor, fermierii din Dubăsari în continuare își pot
lucra pământurile, școlile cu predare în română au
început anul școlar fără incidente, oficiile ASP de
înmatriculare transport auto la Tiraspol și Râbnița rămân
deschise, chiar dacă cu funcționalitate redusă.

Urmare a dialogului desfășurat la nivelul reprezentanților
politici în procesul de negocieri privind reglementarea
transnistreană, termenul de aplicare al Deciziei protocolare
privind accesul fermierilor din raionul Dubăsari la
terenurile agricole amplasate după traseul Tiraspol-
Camenca a fost prelungit până la data de 31 decembrie
2022. Cu acest anunț a venit Biroul Politici de Reintegrare
pe 1 septembrie.

Limitarea perioadei de valabilitate a Hotărârii de Protocol
privind folosirea terenurilor în regiunea Dubăsari a apărut
la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, atunci termenul
limită era 30 iunie, ulterior după 1 iulie a mai fost prelungit
cu încă două luni, astfel fiind extinsă până pe 31 decembrie
2022.

Într-un interviu pentru Zona de Securitate, Oleg Serebrian,
Viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii
Moldova, a declarat că problema revine pe agendă pentru
că protocolul din 2018 ar oferi mai multe interpretări.

Problema Uzinei din stânga Nistrului a apărut în vizorul public după ce la începutul acestui an Zona de Securitate a aflat că
guvernul de la Chișinău a cerut o derogare de la Comisia Europeană ce vizează importul metalelor uzate în R. Moldova din
UE. Fapt ce ne-a fost confirmat de prim-ministra Natalia Gavrilița. Pe lâng aspectul importului de metale tot atunci s-a aflat
că în toți acești ani Uzina a funcționat fără acte permisive ale statului Republica Moldova, iar autoritățile de pe malul drept
acceptau anterior o pretinsă autorizație emisă în stânga Nistrului. 

Uzina metalurgică de la Râbnița este printre primii contribuabili la bugetul regiunii separatiste transnistrene. Potrivit unui
raport al pretinsului minister al dezvoltării economice de la Tiraspol, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinei au fost de
peste 432 de milioane de dolari – aproape jumătate din cifra totală a exporturilor regiunii transnistrene.

Oleg Serebrian, Viceprim-
ministru pentru Reintegrare al

Republicii Moldova

APEL CĂTRE MILITARII GOTR, DUPĂ OFENSIVA DIN HERSON:
„ACESTA NU ESTE RĂZBOIUL VOSTRU, PUTEȚI FI FOLOSIȚI CA

MONEDĂ DE SCHIMB SAU CHIAR CAPTURAȚI”
 

Anunțul făcut de Ucraina precum că a început o
contraofensivă în sudul țării, în special în regiunea
Herson, a provocat discuții aprinse în grupurile din
regiunea transnistreană, atât cele de pe Viber, cât și de
pe facebook. Oamenii discută că după aceste mișcări,
coridorul dorit de Federația Rusă cu regiunea
transnistreană este tot mai puțin probabil, iar militarii
ruși din regiune sunt în „pericol”.

Ghenadie Ciorba, activist civic și fost deținut politic în
stânga Nistrului a venit cu apel către militarii din cadrul
Grupului Operativ de Trupe Ruse din regiunea
transnistreană, ce staționează ilegal în stânga Nistrului.

Acesta îi atenționează că în condițiile actuale ei ar putea
deveni monedă de schimb în jocurile geopolitice, fiind
capturați, de exemplu. Chiar dacă 90% dintre ei sunt
locuitori ai regiunii cu pașapoarte rusești, ei sunt
personal militar al statului, care poartă război împotriva
Ucrainei, iar faptul respectiv îi pune în pericol.

„Există un moment care, ca locuitor al Transnistriei, mă
îngrijorează foarte mult. Nu este un secret pentru nimeni
că în forțele armate ruse din unitățile GOTR, peste 90 la
sută sunt rezidenți ai regiunii noastre. Pe mulți dintre ei îi
cunosc personal ca fiind oameni foarte cumsecade și
onești. 



i acești oameni au devenit ostatici ai politicii „marelui”
Pu. Știu că a venit ordin (de la începutul războiului) de la
Moscova ca să fie transferați în cazarmă și plasați în zona
aerodromului de la Tiraspol și în Cobasna. Și dacă
condițiile de viață în Cazarma din Cobasna sunt tolerabile,
atunci la Tiraspol nu sunt deloc așa.

În legătură cu situația actuală, vreau să pun întrebarea:
„De ce băieții noștri au devenit ostatici ai dorințelor
piticului de la Kremlin? Într-adevăr, în anumite condiții,
pot deveni monedă de schimb în jocurile geopolitice, fiind
capturați, de exemplu. Oricum ar fi, ei sunt personal
militar al statului, care poartă război împotriva Ucrainei.

Nu incit pe nimeni la nimic. Fiecare are capul lui pe
umeri. Dar cred că acum este momentul să vă gândiți la
familiile voastre, copiii, rudele și prietenii voștri. Acesta
nu este războiul vostru, este un război declanșat de un
bătrân nebun, care a decis să intre în istorie în calitate de
colecționar al pământurilor Imperiului Rus. Cel mai rău
lucru este că puteți deveni ostatici ai acestei persoane,
care are deja un picior în mormânt, unde, după cum mi se
pare, a decis să tragă cu el cât mai mulți oameni.
Gândește-te la această întrebare și ia decizia corectă
înainte de a fi prea târziu,” a scris Ciorba într-un grup de
facebook.

Activistul din stânga Nistrului a făcut legătură între ceea
ce se întâmplă în Herson și situația economică din
regiunea transnistreană care s-ar putea agrava, cu cât
mai mult avansează forțele ucrainene.

Citește și: Campania de recrutare în armata rusă din
regiunea transnistreană, în plină desfășurare

„Acum în ceea ce privește situația care s-a dezvoltat în
Transnistria. Voi spune imediat că la nivelul actorilor
geopolitici s-a luat decizia de a restrânge proiectul
Transnistriei în forma în care a existat până acum. Întrucât
eliberarea specială a mers conform planului, iar nivelul
influenței Moscovei a coborât la cel mai jos nivel, proiectul
Transnistriei ca avanpost al Rusiei și ghimpe în fundul
Europei se închide.”

Subiectul aprovizionării Republicii Moldova cu gazul
rusesc, la fel poate schimba semnificativ datele problemei
în regiune, din punct de vedere economic mai mult, mai
crede Ciorba.

„Baza existenței economice a PMR ca „stat” a fost gazul
gratuit, care s-a transformat în energie electrică și cu care
regiunea a trăit sau mai bine zis a existat. Dar tema
aprovizionărilor cu gaz depindea în totalitate de voința
Chișinăului. Decizia pare să fi fost luată. În septembrie, cel
mai probabil, Moldova va refuza direct gazul de la Gazprom,
ceea ce înseamnă că aprovizionarea Transnistriei este
imposibilă, iar bugetul PMR este sortit dispariției.”
 
Ghenadie Ciorba a fost ministrul al telecomunicațiilor pe
timpul lui Evghenii Șevciuk, iar în 2020, acesta a venit cu
mai multe critici la adresa administrației de facto de la
Tiraspol în legătură cu autoizolarea regiunii pe perioada
pandemică. Ciorba a fost reținut de către structurile de
forță ale regimului și s-a aflat în detenție ilegală mai mult
de un an. Pe pretinse fapte de extremism, a fost chiar
condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare. A fost eliberat
pe 10 august 2021 sub presiunea publică. 

După eliberare, Ciorba a început să își caute dreptate și l-a
învinuit la modul direct pe pretinsul procuror general de
privațiunea ilegală de libertate. După solicitările făcute de
acesta la PCCOCS pe numele procurorului Anatolii Gurețki
a fost deschis un dosar penal.

Ghenadie Ciorba, activist civic
și fost deținut politic în stânga

Nistrului 

https://zonadesecuritate.md/foto-campania-de-recrutare-in-armata-rusa-din-regiunea-transnistreana-in-plina-desfasurare/
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