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Republica Moldova: Stare de urgenta din cauza
ca sistemul de gaze a coborat la limita critica
Parlamentul Republicii Moldova a decis instituirea starii de urgenta pe o
perioada de 30 de zile in contextul crizei gazelor, masura fiind solicitata de
Guvern pentru a putea achizitiona gaze din surse alternative, in conditiile in
care Gazprom nu mai livreaza cantitati suficiente pentru a asigura consumul,
potrivit Radio Chisinau . In favoarea instituirii starii de urgenta au votat 55 de
deputati de la PAS. Premierul Natalia Gavrilita a declarat in plenul
Parlamentului ca inca nu s-a ajuns la o intelegere cu Gazprom si nici nu exista
certitudinea ca ea va fi atinsa intr-un final. Intre timp, s-a inregistrat deja un
deficit de aproximativ 16 milioane de metri cub de gaz, iar presiunea este la
limita critica de functionare a sistemului. Potrivit hotararii, pe parcursul starii
de urgenta va fi instituit un regim special de procurare a gazelor naturale in
regim rapid, iar daca va fi necesar, va fi rationalizat consumul de gaze
naturale si de alte resurse energetice, scrie HotNews.ro
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R. Moldova plateste acum un pret record pentru gaze

Blocul comunistilor si socialistilor a criticat masurile intreprinse de Guvern pentru a negocia noul
contract la gaze, considerand ca nu a intreprins toate actiunile necesare, iar instituirea starii de
urgenta nu este motivata.
Amintim ca Moldovagaz nu a reusit sa semneze prelungirea contractului de livrare a gazelor cu
Gazprom. Acesta a expirat la 30 septembrie, iar in octombrie, Republica Moldova cumpara gaze
la un pret record - aproape 800 de dolari pentru mia de metri cubi si in cantitati limitate.
Negocierile continua cu gigantul rus, iar, intre timp, guvernul poarta discutii si cu alte state,
precum Ucraina, Romania, Polonia, pentru a achizitiona gaze din surse de alternativa.
Autoritatile moldovene au anuntat ca vor oferi indemnizatii familiilor cu venituri mici pentru a
acoperi cresterea cheltuielilor.

Gazprom vrea plata unei datorii de 700 de milioane de dolari
Presa rusa scrie, citand surse anonime ca una dintre conditiile Gazprom-ului pentru prelungirea
contractului este achitarea de catre Chisinau a unei datorii de circa 700 milioane de dolari.
"Dupa cum a aflat Kommersant, partea rusa a oferit un pret de piata corect cu o reducere
suplimentara de 25%. Singura conditie pentru obtinerea reducerii a fost returnarea in termen de
trei ani a datoriei acumulate in anii precedenti de Moldova (cu exceptia Transnistriei) pentru gazul
furnizat in valoare de aproximativ 700 milioane dolari" relateaza presa rusa, preluata deAgora.md.
Komersant scrie ca partea moldoveneasca a solicitat un pret la gaz cu 50% mai mic decat pretul
de piata, dar mai mult decat a platit pana in toamna. De cealalta parte, Kremlinul propune un pret
de piata de cca 1.000 de dolari per mia de metri cubi.
Potrivit sursei citate, delegatia R. Moldova a presat pentru o reducere a preturilor, invocand lipsa
fondurilor.
Sursele Kommersant spun ca, in aceste conditii, incheierea unui nou contract pe termen lung
inainte de 1 noiembrie este extrem de indoielnica si exista riscuri ridicate de intrerupere completa
a aprovizionarii cu gaz rusesc dupa aceasta data.
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