
Stimate domnule GULCA, 
 

Serviciul de Informații și Securitate a examinat demersul 
Dvs. privind aprovizionarea cu produse petroliere a 
regiunii transnistrene și Vă comunică următoarele:  

Compania „SHERIFF” SRL și întreprinderea afiliată 
acesteia „TIROIL TRADE” SRL sunt principalii actori 
economici care importă combustibil în regiunea 
transnistreană.  

 

De exemplu, aceste două companii, în primele 9 luni ale anului 2021, au importat 

din Federaţia Rusă, prin tranzitarea României, o cantitate de 39.512.095 kg 

motorină (aproximativ 46.484.817 litri). În rolul de vânzător / trader este declarată 

compania din Elveția „EURONOVA ENERGIES” SA. Datele din posesie denotă că 

pe piața internă a RM mai sunt companii care procură produse petroliere de la 

compania elvețiană. 

Procedura de furnizare a combustibilului din FR către regiunea transnistreană prin 

tranzitarea României este în felul următor: 

1. Prin intermediul petrolierelor, motorina este transportată din portul 

„NOVOROSIISK” spre portul „CONSTANȚA”; 

2. În portul „CONSTANȚA” motorina este depozitată în Oil Terminal în regim de 

antrepozit, iar declarant al importului de obicei este compania din România ECS 

„LOGISTICS” SRL; 

3. Din Oil Terminal motorina este încărcată în cisterne auto care o transportă către 

regiunea transnistreană. 

Concomitent, în primele 9 luni ale anului 2021 a fost importată o cantitate de 

19.121.965 kg de benzină din Republica Belarus, comerciant este declarată compania 

„Prime H.M.Exim” Inc. 3737 N Country Club 127 Miami, Aventura, Florida, USA 

33180. 
 

În condiţiile HG nr. 1001 din 19.09.2001 cu privire la 
declararea mărfurilor de către agenții economici din 
raioanele de est ale Republicii Moldova, întreprinderile 
importatoare din stânga Nistrului sunt scutite de toate 
plățile vamale. 

Transportarea combustibilului către regiunea 
transnistreană este realizată prin intermediul unui șir de 



companii de transport înregistrate în Republica Moldova, 
iar cele mai mari cantități de combustibil sunt livrate de 
către companiile „ESTCON COSTRUCT” SRL și 
„LECOSTAN” SRL. 

„ESTCON COSTRUCT” SRL și „LECOSTAN” SRL operează tractări și pe 

piața internă a RM, iar cei mai mari contractanți de servicii de pe malul drept sunt 

companiile „Tirex Petrol” SA, „Rompetrol Moldova” SA, SRL „Lukoil-

Moldova”, „Basa-Petrol” SRL ș.a.  

 

Ce ţine de destinaţia nemijlocită a produselor petroliere 

importate în regiunea transnistreană, din acestea se alimentează, 

conform necesităţilor, cetăţenii, așa-numitele organizații „de 

stat” şi alte entităţi din stânga Nistrului. 
 

Referitor la respectarea legislației R. Moldova cu 
privire la cantitatea de produse petroliere importate în 
stânga Nistrului, ținem să vă informăm că legislația 
națională nu prevede limite de import al produselor în 
anumite volume. 

 

În context, informaţii la subiect privind lista agenţilor 
economici şi volumele de produse petroliere importate în 
regiune, eventual, pot fi furnizate de către Serviciul Vamal 
al Republicii Moldova.  
 

 

Cu respect, Centrul de comunicare și relații publice 

 


