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Rezumat 
 

Dinamica implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană pe parcursul anului 2015 a 
fost afectată în mare parte de crize guvernamentale continue, iar tergiversarea numirii unui nou 
Guvern pe parcursul trimestrului IV al anului 2015 și începutul anului 2016, de asemenea a 
influențat viteza și calitatea de implementare a reformelor cheie. 

Analizând relațiile RM-UE de la începutul anului 2016, în special prin prisma restantelor în 
implementarea Acordului de Asociere RM-UE înregistrate pe parcursul anului 2015, de altfel 
caracterizat în general ca un ratat pentru agenda de reforme a Republicii Moldova, am putea 
concluziona o anumită revigorare a dialogului RM-UE cel puțin prin numărul crescut al 
interacțiunilor la nivel oficial. Totodată, trebuie să subliniem faptul că Uniune Europeană și-a 
schimbat atitudinea în dialog cu autoritățile RM, acesta fiind caracterizat de o anumită doză de 
precauție și calculare a mesajelor în raport cu situația din Republica Moldova, din cauza 
legitimității reduse din partea societății în raport cu modul de creare a majorității parlamentare, 
dar în special a exponenților acesteia, dar și nivelul scăzut al încrederii UE în capacitatea și 
voința politică a guvernării de la Chișinău în implementarea reformelor.  

Dacă pînă în anul 2015 dialogul RM-UE a fost caracterizat de o agendă ambițioasă de integrare 
europeană atunci, din cauza derapajelor și pierderii calității RM de „istorie de succes”, la 
începutul anului 2016 preocuparea principală pe agenda RM-UE a fost depășirea crizei și 
„stabilizarea” Republicii Moldova.  

Astfel, Uniunea Europeană a fost practic nevoită să adopte o tactică pragmatică a pașilor mici, 
stabilind o legătură directă de condiționare între avansarea relațiilor cu Republica Moldova și 
înlăturarea restanțelor Republicii Moldova cu privire la implementarea Acordului de Asociere, 
dar în special realizarea reformelor concrete în sectoare cheie. În acest sens, conținutul 
Concluziilor Consiliului UE privind Republica Moldova din 15 februarie 2016 care conține un set 
de condiționalități clare referitor la acțiunile prioritare pe termen scurt pe care trebuie să le 
realizeze Guvernarea de la Chișinău, confirmă noua abordare a UE. Pe de altă parte, constatăm 
o activizare a acțiunilor în lichidarea restanțelor în realizarea Acordului de Asociere RM-UE, fiind 
organizate ședințe săptămânale ale Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană și 
ședințe comune ale Guvernului și Parlamentul RM cu privire la agenda de realizare a Acordului 
de Asociere.  

Cu toate acestea, deși autoritățile RM au aprobat o Foaie de Parcurs privind agenda de reforme 
prioritare ca răspuns la Concluziile UE, aceasta în mare parte conține acțiuni cu caracter 
legislativ (38 acțiuni), care în orice condiții trebuiau să fie realizate. Astfel, autoritățile RM au 
ezitat să venă cu un set de acțiuni care ar demonstra o voință politică clară din partea 
Guvernării de la Chișinău în schimbarea calitativă a procesului de implementare a reformelor,  
depolitizarea instituțiilor publice și renunțarea la practici care afectează independența justiției și 
instituțiilor de drept. 
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Pentru a fi mai exacți, Foaia de Parcurs a inclus în total 69 de acțiuni prioritare corespondente 
celor 13 domenii. Majoritatea acțiunilor, și anume 46 de acțiuni prioritare au fost planificate 
pentru perioada martie-aprilie 2016, 19 acțiuni prioritare sunt planificate pentru perioada 
aprilie-iulie 2016, iar 4 acțiuni prioritare sunt cu termen permanent de realizare (permanent/în 
curs de desfășurare). Termenul limită asumat de autoritățile RM pentru realizarea tuturor 
acțiunilor prioritare este 31 iulie 2016.  

Analizând calitatea acțiunilor planificate trebuie să constatăm că majoritatea acestora nu 
asigură finalitate în realizarea îngrijorărilor menționate în Concluziile Consiliului UE ci mai 
degrabă contribuie la consolidarea cadrul legal, ori implementarea legilor este cea mai mare 
provocarea pentru Republica Moldova. De asemenea, foaia de parcus nu se referă la toate 
condiționalitățile UE. Nu există acțiuni care ar viza depolitizării instituțiilor publice. 

Așteptarea noastră este că atât Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare ai Republicii 
Moldova vor monitoriza îndeaproape modul în care se va îndeplini Foaia de parcurs privind 
agenda de reforme prioritare. De asemenea, UE va insista asupra unei schimbări de atitudine în 
implementarea legilor nu doar adoptarea lor formală. Este necesar un efort concret din partea 
autorităților RM pentru a demonstra existența unei voințe politice clare în aplicarea practică a 
reformelor care vizează în special sectorul justiției, combaterii corupției și reformei sectorului 
financiar-bancar. Implementarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere trebuie să fie 
prioritară. Altfel, Republica Moldova nu va reuși să redobândească încrederea partenerilor de 
dezvoltare, iar viitorul european al Republicii Moldova ar putea fi pus în pericol.  
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Executive Summary 
 
During 2015, the implementation of the EU-Moldova Association Agreement was largely 
affected by the continued governmental crisis. The delay in appointing a new government 
during the fourth quarter of 2015 and beginning of 2016 also influenced the speed and quality 
implementation of the key reforms. 

Reviewing the EU-Moldova relations since the beginning of 2016, especially taking into account 
the low performance in the implementation of the Association Agreement during 2015, we 
might observe a certain change of narrative in the EU-Moldova dialogue, at least judging upon 
the increased number of interactions at the official level. We also have to stress that the EU 
changed its attitude in relations with the Moldovan authorities, which was characterised by a 
certain degree of caution and careful calculation of messages due to a contested legitimacy by 
the Moldovan society of the nontransparent methods used for the creation of the parliamentary 
majority, but also due to a generally low level of trust of EU in the governance capacity and 
political will to implement reforms in Chisinau. Thus, if by 2015 the EU-Moldova dialogue was 
characterised by an ambitious European integration agenda, then already by 2016 the narrative 
of the EU-Moldova relations was the "stabilisation" of the situation in the Republic of Moldova. 

The European Union has been practically had no other choice but to take pragmatic actions of 
small steps, establishing a clear conditionality between advancing the relations with Moldova 
and resuming the EU direct budgetary support with the need to urgently address the delays in 
the reform agenda and in particular in the implementation of the Association Agreement. In this 
respect, the EU Council Conclusions on Moldova from February 15, 2016, was vivid indicator of 
the new EU clear-cut conditionality approach focused the expectation of short-term action on 
behalf of Moldovan Government. At the same time, one could observe a more concerted 
approach of relevant Moldovan authorities in tackling delays in the implementation of the 
Association Agreement. Weekly meetings of the Governmental Commission for European 
Integration are held. Two joint sessions of the Moldovan Government and Parliament were 
organised in order to set short-term legislative priorities related to the implementation of the 
Association Agreement. 

Even if a Priority Reform Action Road-Map was approved by the Moldovan authorities in 
response to the February EU Council Conclusions, it largely contains legislative priority actions 
(i.e. 38 actions), which anyway had to be implemented by Moldovan Government and 
Parliament. Very limited number of priority actions that would require a clear political will to 
ensure a qualitative change in the process of reforms are provided in the Road-Map. For 
example there is no reference to actions related to the need to depoliticise the public 
institutions or actions that would lead to abandoning practices affecting the independence of 
the judiciary and law enforcement institutions.  

To be more precise, the Road-Map includes a total of 69 priority actions corresponding to 13 
areas. Most actions, namely 46 priority actions were planned for March-April 2016, 19 priority 
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actions are planned for the period April to July 2016, and 4 priority actions are continuously 
implemented (permanent/ongoing). The Roadmap shall be implemented by July 31, 2016.  

Assessing the possible implementation impact of the planned actions most of them are not 
qualitatively contributing the conditions mentioned in the EU Council Conclusions. At the same 
time, the Roadmap is not referring to all the concerns raised by the EU. For example there are 
no actions that will address the politicisation of the public institutions in Moldova. 

Our expectation is that the European Union and other development partners will closely track 
and monitor the implementation of the Roadmap. At the same time, EU will insist on the need 
to ensure not only formal adoption of legislation, but will request for urgent practical 
implementation record of reforms. Thus, it shall be clear that even all 69 priority actions set in 
the Roadmap will be passed, additional effort from Moldovan authorities will be needed in order 
to demonstrate a clear political will in practical application of reforms, in particular in the justice 
sector, combating high-level corruption and addressing the issues in the financial-banking 
sector. Implementation without delay of the EU-Moldova Association Agreement should be 
ensured. Otherwise, Moldova will not be able to restore the level of trust in relation to our 
development partners and would further endanger Moldova's European future.   
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I. Aprecieri generale ale rezultatelor implementării Acordului de Asociere RM-
UE în anul 2015 
 

Implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană pe parcursul anului 2015 a fost 
afectată în mare parte de crize guvernamentale continue, cu toate că în a doua jumătate a 
anului Guvernul s-a activizat în realizarea angajamentelor RM stabilite în Acordul de Asociere 
prin aprobarea unui set de legi restante în special în domeniile sectoriale. Însă, Parlamentul nu 
a reușit să asigure adoptarea pînă la sfârșitul anului 2015 a majorității proiectelor de lege din 
cele 137 planificate de Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere a 
angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Astfel, 
tergiversarea numirii unui nou Guvern pe parcursul trimestrului IV al anului 2015 și începutul 
anului 2016, de asemenea a influențat viteza și calitatea de implementare a reformelor cheie. 

În același timp, estimarea Guvernului RM în Raportul de progres publicat la 18 februarie 20161 
constată că gradul de realizare a Planului de acțiuni privind implementare Acordului de Asociere 
pe anumite domenii a fost este de peste 80%, pe altele mai puțin de 50%, astfel încât la 1 
ianuarie 2016 acțiunile preconizate au fost realizate în medie de 63% din totalul 
angajamentelor fixate pentru perioada 1 septembrie 2014 – 31 decembrie 2015. Este de 
menționat că evaluarea Guvernului a inclus de asemenea și acțiunile care sunt în proces de 
realizare. În acelaşi timp, Guvernul a raportat transpunerea a aproximativ 20% din totalul de 
directive și regulamente UE cu un termen de realizare de până la 10 ani. Totodată, în 
conformitate cu estimările IPRE nivelul de realizare efectivă a angajamentelor pînă la sfârșitul 
anului 2015 în mediu a fost de pînă la 30%, luând în considerație acțiunile finalizate2.  

Adițional, este important de scos în evidență faptul că suportul direct bugetar din partea UE 
pentru susținerea reformelor a fost suspendat din cauza lipsei unui progres în redresarea 
efectelor fraudei din sistemului financiar bancar. În același timp și alți parteneri de dezvoltare ai 
Republicii Moldova în special Banca Mondială de asemenea a sistat asistența financiară. În acest 
context, Republica Moldova nu a reușit să obțină pe parcursul anului 2015 aproximativ 3 
miliarde de lei în formă de asistență externă nerambursabilă, ceea ce a afectat gradul de 
implementare a reformelor stabilite în special în sectorul justiției, suportului în implementarea 
regimului fără de vize cu UE și sectorul energetic.  

Cu toate acestea, merită de subliniat faptul că Uniunea Europeană a continuat să ofere 
Republicii Moldova asistența tehnică financiară în special în ceea ce privește realizarea Zonei de 
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC). De asemenea, UE a lansat un proces de 
evaluare sistemică de către experți europenei a sectorului justiției și anti-corupției. Rapoartele 

																																																													
1 Raportul Guvernului privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE, http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503141/  
2 NOTĂ: IPRE va publica la 28 aprilie 2016 al treilea raport de implementare a angajamentelor RM din cadrul Acordului de Asociere care 
va include rezultatele înregistrate pînă la 1 aprilie 2016. Preliminar indicele de realizare a Acordului de Asociere cel mai probabil va 
crește pînă la aproximativ 55%, având în vedere activizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere pe parcursul primului 
trimestru al anului 2016. 
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experților care vor include și recomandări de redresare a situației în aceste sectoare este 
așteptat pe parcursul lunii aprilie 2016. 

În ceea ce privește implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu privire la ZLSAC3 
menționăm că eliminarea taxelor vamale au generat o creștere a ponderii exporturilor în 
Uniunea Europeană, atingând nivelul de aproximativ 63% în anul 2015. Astfel în comparație cu 
2014, volumul exporturilor în expresie cantitativă a fost mai mare, însă în expresie valorică 
acestea au scăzut cu 2,3%, ceea ce înseamnă că am exportat mai mult la un preț mai mic. În 
acest sens, pentru produsele supuse contingentelor tarifare, nivelul de export este de circa 
26%, iar produsele supuse unor cote în baza mecanismului împotriva eludării, nivelul de export 
este de circa 55%. Totodată, din cauză nivelul redus de transpunere a măsurilor sanitare și 
fitosanitare, o parte din mărfurile scutite de taxe rămân a fi neeligibile pe piața UE, în special 
produsele de origine animalieră. În același timp, nivelul de transpunere a standardelor UE a 
crescut pînă la 10560, ceea ce reprezintă un grad de transpunere de 40%. Însă rămâne a fi o 
provocare valorificarea practică a standardelor EN de către agenții economici din RM. 

Un progres important în realizarea ZLSAC este decizia Consiliului de Asociere RM-UE din 18 
decembrie 20154 privind extinderea aplicării prevederilor ZLSAC, începând cu 1 ianuarie 2016 
pe întreg teritoriul Republicii Moldova, respectiv inclusiv în regiunea transnistreană. Decizia dată 
vine să creeze condițiile necesare pentru continuarea și extinderea comerțului agenților 
economici din regiunea Transnistreană pe piața Uniunii Europene în regim facilitat. Autoritățile 
RM trebuie să creeze condiții pentru implementarea graduală a prevederilor ZLSAC. În acest 
sens, un termen limită important este 31 octombrie 2016, atunci când Comisia Europeană 
urmează să evalueze gradul de implementare a prevederilor ZLSAC pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova. Astfel, este important ca autoritățile RM să adopte acțiuni concertate în 
dialog cu autoritățile de la Tiraspol și respectiv să grăbească realizarea acțiunilor necesare 
pentru asigurarea uniformizării politici fiscale și vamale de pe ambele maluri ale râului Nistru, 
care vizează în special excluderea tarifelor de import la produsele UE în conformitate cu 
prevederile Acordului de Asociere RM-UE. 

 	

																																																													
3 Analiza tematică IPRE privind implementarea aspectelor orizontale a ZLSAC, http://ipre.md/portfolio/analiza-tematica-aspecte-
orizontale-care-vizeaza-implementarea-zonei-de-liber-schimb-aprofundat-si-cuprinzator-cu-uniunea-europeana-zlsac/  
4 Decizia Consiliului de Asociere RM-UE din 18 decembrie 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22015D2445  
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II. Așteptări, îngrijorări și apeluri din partea UE cu privire la situația din 
Republica Moldova 
 

Începutul anului 2016 a fost caracterizat prin incertitudini cu privire la viitoarea coaliție 
majoritară care urma să voteze un nou Guvern, mișcări de protest care cereau dizolvarea 
Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Uniunea Europeană și statele sale membre în 
mare parte au decis să se abțină de la diferite comentarii și implicare în medierea procesului de 
creare a noii coaliții majoritare, deși la sfârșitul anului 2015 au existat eforturi în special din 
partea Parlamentarilor Europeni de a ajuta la procesul de creare a unei coaliții parlamentare 
pro-europene. Proces care s-a soldat cu un eșec.  

Oficialii Uniunii Europene în mare parte au transmis mesaje de încurajare a creării unui guvern 
legitim cît de curând posibil, care să fie capabil să redreseze derapajele în implementarea 
Acordului de Asociere RM-UE, depășirea crizei politice, sociale și financiare în care s-a pomenit 
Republica Moldova. Totodată, cu ocazia votării noului Guvern la 20 ianuarie și având în vedere 
creșterea tensiunii interne orientate împotriva noii majorități parlamentare, purtătorul de 
cuvânt5 al Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externă și de Securitate a 
făcut un apel la calm, prevenirea de violențe și a încurajat toate părțile interesate din țară să se 
angajeze într-un dialog pentru a găsi, împreună, o cale de urmat pentru Republica Moldova. 

În context, este relevantă și Rezoluția Parlamentului European6 din 21 ianuarie 2016 privind 
Acordurile de Asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina, practic prima referință oficială în anul 
2016 a unei instituții a Uniunii Europene cu privire la situația din Moldova, inclusiv și la 
așteptările după investirea noului Guvern de la Chișinău.  

Astfel Parlamentul European:  

1. Și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la instabilitatea politică sistemică de facto ce a 
continuat în mod efectiv de la ultimele alegeri parlamentare din 30 noiembrie 2014 și consideră 
că actualul impas politic din Moldova a ajuns într-un punct critic, care riscă să destabilizeze 
instituțiile țării și să pună în pericol economia, acest lucru având un impact major asupra 
volumului investițiilor străine directe (ISD); 

2. A salutat crearea unui nou guvern după o lungă perioadă de impas  și îndeamnă forțele politice 
din Moldova să accelereze neîntârziat, procesul de reformă în beneficiul tuturor moldovenilor, 
inclusiv pentru a respecta cerințele Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional (FMI);  

3. A reamintit partidelor moldovene necesitatea consolidării stabilității politice pentru a putea 
garanta un succes durabil al reformelor și speră că noul guvern va avea capacitatea să genereze 
rezultate substanțiale; 

																																																													
5 Declarația Purtătorului de cuvînt al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externă și de Securitate din 20 ianuarie 
2016, http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160120_03_en.htm  
6 Rezoluția Parlamentului European privind acordurile de Asociere cu Moldova, Georgia și Ucraina din 21 ianuarie 2016, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0018+0+DOC+XML+V0//RO  



	

	
	10	

IPRE	

																					www.ipre.md						•					info@ipre.md						•					022	78	89	89					•						Chişinău,	str.	Vasile	Alecsandri	87,	MD	–	2019	

Institutul	pentru	Politici	şi	Reforme	Europene	

4. A subliniat faptul că sunt necesare eforturi suplimentare în vederea combaterii corupției, a creării 
unui sistem judiciar independent și depolitizat, a eliminării fenomenului de „acaparare a statului” 
și a stabilizării economiei Moldovei;  

5. Și-a exprimat regretul că din cauza instabilității politice care predomină în instituțiile din Moldova 
și a funcționării ineficiente a acestora, plățile de sprijin bugetar ale UE au fost suspendate în 
2015; 

6. A invitat Comisia Europeană și statele membre să transmită viitorului guvern al Moldovei toate 
cunoștințele tehnice de specialitate necesare și să acorde acestuia tot sprijinul financiar necesar 
pentru a susține și monitoriza realizarea reformelor de către autoritățile RM; 

7. A invitat autoritățile RM să realizeze o anchetă aprofundată și exhaustivă în cazul scandalului de 
corupție și al sustragerii sumei de 1 miliard EUR din sistemul bancar, să ia măsurile necesare 
pentru a aduce vinovații în fața justiției și să asigure returnarea fondurilor sustrase; 

8. A solicitat o reformă cuprinzătoare a sectorului mass-media și transparența deplină a proprietății 
asupra mijloacelor de informare în masă;  

Astfel, odată cu investirea noului Guvern la Chișinău oficialii UE la nivelul Comisiei Europene, 
dar și a statelor membre ale UE au salutat însă într-o manieră rezervată crearea unui Guvern la 
Chișinău după o perioadă lungă de crize continue, subliniind:  

1. Necesitatea depășirii crizelor continue; 

2. Remedierea restanțelor în implementarea angajamentelor din Acordul de Asociere; 

3. Întreprinderea unor acțiuni urgente și concrete în asigurarea unei justiții independente, luptei cu 
corupția la nivel înalt, finalizarea investigației fraudei de miliarde din sectorul bancar, dar ș 
întreprinderea acțiunilor pentru a preveni probleme similare prin implementarea unei reforme 
durabile în sistemul financiar-bancar și nu în ultimul rând  

4. Îndeplinirea condițiilor necesare pentru încheierea unui Acord de asistență macro-financiară cu 
FMI, ceea ce ar putea contribui la reluarea suportului direct bugetar al UE pentru Republicii 
Moldova.  
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III. Elemente de referință ale dialogului RM-UE de la începutul anului 2016 
 

Dialogului RM-UE la începutul anului 2016 a cunoscut o anumită revigorare în comparație cu a 
doua jumătate a anului 2015, însă acesta a fost caracterizat de o anumită doză de precauție și 
calculare a mesajelor în raport cu situația din Republica Moldova. Motivul principal în acest sens 
a fost cel mai probabil legitimitatea redusă din partea societății în raport cu modul de creare a 
majorității parlamentare, dar în special a exponenților acesteia. Pe de altă parte un alt factor 
determinant al atitudinii mai rezervate din partea UE și a partenerilor de dezvoltare în raport cu 
autorităților moldovenești a fost nivelul redus al încrederii acestora în capacitatea și voința 
politică a guvernării de la Chișinău în implementarea reformelor.  

Pentru comparație dacă pînă la sfârșitul anului 2014 dialogul RM-UE a fost caracterizat de 
avansarea procesului de integrare europeană, o intensitate sporită a vizitelor reciproce a 
oficialilor RM și UE, Moldova fiind catalogată ca o „istorie de succes” a Parteneriatului Estic, 
atunci deja către sfârșitul anului 2015 din cauza fraudei bancare, lipsei unui progres 
convingător în implementarea Acordului de Asociere și respectiv în redresarea problemelor din 
sectorul financiar-bancar, reforma justiției, luptei cu corupția la nivel înalt, Moldova a fost 
stigmatizată pe interior și în afară cu calificativul de „stat-capturat”. Astfel, dacă pînă în anul 
2015 dialogul RM-UE a fost caracterizat de o agendă ambițioasă de integrare europeană atunci 
deja la începutul anului 2016, preocuparea principală pe agenda RM-UE a fost depășirea crizei și 
„stabilizarea” Republicii Moldova.  

Pe de altă parte, noul Guvern investit la Chișinău la 20 ianuarie 2016 și-a asumat, cu unele 
ajustări, același Program de Activitate7 care a fost înaintat Parlamentului de celelalte guverne 
învestite pe parcursul anului 2015. Respectiv re-confirmând angajamentul cu privire la 
integrarea europeană, implementarea Acordului de Asociere RM-UE și chiar crearea premiselor 
pentru a asigura eligibilitatea Republicii Moldova privind obținerea statutului de țară-candidat 
pentru aderarea la Uniunea Europeană.  

În acest context, la prima ședință după investire, Guvernul RM a declarat că prioritatea cheie va 
fi implementarea Acordului de Asociere8, angajându-se  să  monitorizeze procesul de 
implementare în cadrul ședințelor săptămânale a Comisiei Guvernamentale Integrare 
Europeană9. Guvernul a aprobat un calendar cu măsuri legislative prioritare restante în 
domeniul justiției, combaterii corupției, reforma administrației publice, reforma sectorului 
bancar. Atunci Guvernul s-a angajat să lichideze restanțele într-un termen de 30 de zile. Este 
de remarcat că deși Guvernul a aprobat respectivul calendar, aceasta nu a fost făcut public.  

																																																													
7 Programul de Activitate a Guvernului RM pentru anii 2016 – 2018 
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/guvernul_republicii_moldova_-
_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf  
8 http://www.gov.md/ro/content/prim-ministrul-pavel-filip-prezidat-sedinta-comisiei-guvernamentale-pentru-integrare  
9 În perioada 02.02.2016 - 31.03.2016 au avut loc 8 reuniuni a Comisiei Guvernamentale Integrare Europeană 
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 În acest context, constatăm că în perioada ianuarie - martie 2016, s-a observat o activizare a 
reuniunilor interne dedicate evaluării implementării Acordului de Asociere RM-UE. Astfel, 
Guvernul RM s-a reunit în 8 ședințe ale Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană și 
a avut 2 ședințe comune cu Parlamentul RM în cadrul cărora a coordonat calendarul de lichidare 
a restanțe în realizarea Acordului de Asociere. 

1. Primul element cheie de 
referință în încercarea de relansare 
a dialogului RM-UE a fost vizita la 
Bruxelles de la începutul lunii 
februarie 2016 a Ministrului 
Afacerilor Externe și integrării 
Europene10. Atunci șeful diplomației 
moldovenești a asigurat Comisarul 
European pentru vecinătate și 
negocieri pentru extindere, Johannes 
Hahn de hotărârea Guvernului RM de 
a lichida restanțele în implementarea 
Acordului de Asociere până la 
reuniunea Consiliului de Asociere de 
la mijlocul lunii martie. Tot atunci a 
fost transmisă o scrisoare din partea 
Prim-ministrul RM către Președintele 
Consiliului UE privind paşii ce 
urmează să fie efectuaţi de către 
Guvernul RM în vederea promovării 
reformelor necesare şi redresării 
situației social-economice din țară. 
În rezultatul acestei vizite, 
autoritățile RM s-au angajat să 
elaboreze în coordonare cu UE o 
Foaie de Parcurs privind agenda de 
reforme prioritare care să includă 
termeni concreți de executare.  

În perioada imediat următoare, la 
Chișinău a efectuat o vizită de lucru 
Petras Auštrevičius, raportor al 
Parlamentului European pentru 
Acordul de Asociere cu Republica 
Moldova care s-a întâlnit atât cu reprezentații guvernului, cît și cu reprezentanții opoziției 

																																																													
10 http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503022/  

 

Fig. 1 Axa timpului privind evoluția dialogului RM-UE (I tr. 2016) 
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parlamentare și extra-parlamentare. Cu ocazia vizitei, Parlamentarul European a reiterat în 
mare parte mesajele cheie menționate în rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 
2016, subliniind necesitatea unor rezultate concrete din partea Guvernării în combaterea 
corupției la nivel înalt, reformei justiției, depolitizării instituțiilor de drept și elucidarea fraudelor 
din sectorul bancar. 

2. Al doilea element cheie de referință în evoluția dialogului RM-UE a fost adoptarea 
Concluziilor privind Republica Moldova11 de către Consiliul de Miniștri al UE la 15 februarie 
2016.  

Concluziile Consiliului UE este unul din instrumentele cheie de promovare a politicii externe și 
de securitate a UE și de regulă prin intermediul acestora Consiliul își expune poziția și respectiv 
ia atitudine cu privire la evoluțiile din afara Uniunii Europene. Procesul de elaborare a 
Concluziilor implică un proces complex de luare a deciziilor la mai multe nivele de coordonare a 
pozițiilor între statelor membre ale UE, în special grupurile de lucru ale Consiliului, Comitetul 
Reprezentanților Permanenți ai statelor membre UE și într-un final adoptarea de către Consiliul 
Miniștrilor pentru Afaceri Externe al UE.  

 În context, cu privire la conținutul documentului merită de subliniat că este unul inedit, 
analizând tonalitatea și limbajul Concluziilor precedente ale UE privind Republica Moldova.  Sunt 
câteva mesaje clasice de încurajare, spre exemplu cele (1) de reafirmare a angajamentului UE 
în consolidarea asocierii politice și integrării economice cu Republica Moldova și (3) de salutare 
a anumitor evoluții cum ar fi inițierea discuțiilor în RM privind reforma constituțională, 
angajamentul RM în gestionarea cu prioritate a procesului de soluționare a conflictului 
transnistrean, sau crearea unui grup de lucru parlamentar pentru cooperarea între Parlamentul 
RM și Adunarea Populară a Găgăuz-Yeri. Însă, este pentru prima dată când Uniunea Europeană 
decide să vină într-un asemenea document politic, cu un set de condiționalități clare referitor la 
acțiunile prioritare pe termen scurt pe care trebuie să le realizeze Guvernarea de la Chișinău.  

În continuare prezentăm cele 10 condiții înainte de Uniunea Europeană: 

(1) Punerea în aplicare a Acordului de Asociere/ZLSAC și respectiv înlăturarea restanțelor; 

(2) Depolitizarea instituțiilor de stat și reforma administrației publice prin sporirea eficienței autorităților 
de reglementare, consolidarea transparenței și responsabilității autorităților RM în gestionarea 
finanțelor publice; 

(3) Combaterea corupției sistemice; 

(4) Reforma sectorului financiar-bancar, prin consolidarea guvernanței corporative, necesitatea unui nou 
Guvernator al BNM în cadrul unui proces nepolitizat, transparent și credibil; 

																																																													
11 Concluziile Consiliului UE privind Republica Moldova din 15 februarie 2016, http://www.consilium.europa.eu/press-releases-
pdf/2016/2/40802208827_ro_635912235000000000.pdf  
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(5) Investigarea imparțială a fraudei bancare în vederea recuperării fondurilor deturnate și aducerea 
tuturor celor responsabili în fața justiției, precum și prevenirea problemelor similare cu alte trei bănci 
moldovenești în strînsă colaborare cu FMI, inclusiv prin prevenirea riscurilor sistemice din sectorul 
bancar, precum și promovarea legislației adecvate, inclusiv prin alinierea la legislația UE în domeniul 
spălării banilor; 

(6) Având în vedere îngrijorarea privind lipsa de independență a sistemului judiciar și a instituțiilor de 
drept de aplicare a legii, UE a cerut promovarea legii procuraturii și implementarea unor reforme care 
să asigure independența, eficiență, transparența și responsabilitatea sistemului judiciar, inclusiv prin 
promovarea transparentă a judecătorilor în baza de merite; 

(7) Asigurarea unui climat de afaceri și de investiții atractiv, fiind scos în evidență sectorul energetic, 
precum și necesitatea adoptării  și implementării cadrului legal în acest sector ajustat la cerințele UE; 

(8) Pentru reluarea asistenței direct bugetare din partea UE, s-a solicitat îndeplinirea condițiilor politice, 
financiare și macroeconomice, respectarea supravegherii bugetare și a principiilor în materie de 
transparență, și respectiv elaborarea unei foi de parcurs detaliate pentru încheierea unui program cu 
FMI; 

(9) Comunicarea mai eficientă și consolidarea cooperării cu societatea civilă și mass-media liberă cu 
privire la procesul de realizare a reformelor în cadrul Acordului de Asociere și ZLSAC, ceea ce este 
deosebit de important pentru sensibilizarea cetățenilor RM cu privire la beneficiilor asocierii politice și 
integrării economice cu UE; 

(10) Limitarea concentrărilor dreptului de proprietate din sectorul mass-media în vederea garantării 
libertății, independenței și pluralismului în mass-media din RM. 

Este important de privit aceste condiții, inclusiv prin prisma dialogului UE-RM la nivel oficial 
după investirea Guvernului RM la sfârșitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie, când pe de o 
parte autoritățile RM s-au angajat să vină cu o Foaie de parcurs pe termen scurt de redresare a 
restanțelor, iar UE a cerut că această Foaie de parcurs să fie una precisă cu acțiuni concrete și 
termene limite clare. Un termen limită intermediar pentru evaluarea progresului în îndeplinirea 
condițiilor menționate mai sus urma să fie cea de-a II-a reuniune a Consiliului de Asociere RM-
UE planificată pentru mijlocul lunii martie 2016.  

În perioada imediat următoare după apariția Concluziilor UE privind Republica Moldova, 
Guvernul RM a continuat procesul de lichidare a restanțelor Acordului de Asociere și au elaborat 
și aprobat un proiect inițial al Foii de Parcurs la 25 februarie 201612, care nu a fost  însă 
publicat pentru a fi consultat cu societatea civilă. 

În același timp, Uniunea Europeană a asigurat monitorizarea permanentă a modului în care 
autoritățile RM își respectă angajamentul de realizare a agendei de reforme europene. În acest 
sens, menționăm în special vizita la Chișinău din 26 ianuarie 2016 a unei delegații de oficiali UE 
de nivel înalt, conduse de Christian Danielsson, Director General al Directoratului Comisiei 

																																																													
12 Comunicatul de Presă al Guvernului RM urmare a Ședinței CGIE din 25 februarie 2016 în cadrul căreia a fost aprobat proiectul inițial al 
Foii de Parcurs, http://www.gov.md/ro/content/fost-aprobat-proiectul-foii-de-parcurs-privind-agenda-de-reforme-prioritare  
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Europene pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri a Extinderii și Thomas Mayr-
Harting, Directorul Executive al Serviciului European de Acțiune Externă al UE13. Cu această 
ocazie oficialii UE au discutat cu autoritățile RM proiectul Foii de Parcurs. În rezultatul vizitei, 
oficialii UE au subliniat importanța identificării de către Guvernul RM a unor termene limită clare 
pentru implementarea cît mai rapidă a acțiunilor restante în contextul pregătirii Consiliului de 
Asociere RM-UE.  

Astfel, 5 domenii prioritare, care necesită o atenție sporită și acțiuni concrete de 
implementare au fost reiterate de către delegația Uniunii Europene: 

(1) 	Încheierea urgentă de către Guvernul RM a unui Acord cu Fondul Monetar Internațional; 

(2)  Reforma sectorului bancar și investigarea detaliată și imparțială a fraudei bancare care să ducă la 
condamnarea persoanelor responsabile; 

(3)  Adoptarea și implementarea a unor măsuri cheie de combatere a corupției 

(4)  Reforma procuraturii generala și a sectorului judiciar; 

(5)  Implementarea reformei administrației publice, inclusiv stabilirea unui dialog constructiv cu toți 
actorii vizați pentru implementarea Foii de Parcurs de reforme prioritare. 

În acest context, autoritățile RM au fost nevoite să revadă proiectul Foii de Parcurs privind 
agenda de reforme prioritare în termeni restrânși, urmând ca respectivul document să prevadă 
acțiuni concrete de implementare și termeni limită clari. De menționat că și de această dată 
Guvernul RM nu a consultat opinia și viziunea reprezentanților societății civile din Republica 
Moldova.  

Astfel, practic în ajunul reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE, la 11 martie 2016, Foaia de 
Parcurs privind agenda de reforme prioritate a fost aprobată în cadrul unei ședințe 
comune a Parlamentului RM și Guvernului RM din 11 martie 201614. Mai multe detalii privind 
modul în care autoritățile RM au reușit să reflecte condițiile menționate în Concluziile UE și 
respectiv privind conținutul Foii de Parcurs, vom reveni în ultima parte a prezentei analize. 

3. Al treilea element de referință în dialogul RM-UE de la începutul anului și probabil cel mai 
important a fost reuniunea Consiliul de Asociere RM-UE care a avut loc la 14 martie 2016. 
Importanța evenimentul rezidă în faptul că în cadrul acestei reuniuni, Uniunea Europeană urma 
să evalueze performanța autorităților RM în depășirea restanțelor în implementarea Acordului 
de Asociere RM-UE și în realizarea nemijlocită a unor reforme concrete la care s-a angajat 
Guvernul RM, în contextul Concluziilor Consiliului UE privind Republica Moldova, dar în special 
având în vedere și promisiunea Guvernului de a remedia toate restanțele în termen de 30 de 
zile de la investire. Totodată, un punct separat al agendei reuniunii a fost discutarea acțiunilor 
																																																													
13 Comunicatul de presă al Delegației UE în Republica Moldova privind vizita delegației oficialilor UE de nivel înalt la Chișinău: 
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/press_corner/20160226_1_en.pdf  
14 Foaia de Parcurs privind agenda de reforme prioritare din 11 martie 2016, http://www.gov.md/ro/content/foaia-de-parcurs-privind-
actiunile-prioritare-pentru-implementarea-acordului-de-asociere-rm  
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imediat următoare planificate de autoritățile RM, menționate în Foaia de Parcurs privind agenda 
de reforme prioritare.  

În context, menționăm că deși Guvernul RM a ezitat în perioada de referință să implice activ 
reprezentanții societății civile în procesul de elaborare a Foii de Parcurs, cu toate acestea 
Platforma Societății Civile de Asociere RM-UE, care a fost creată în sensul articolului 443 al 
Acordului de Asociere, a reușit să prezinte opiniei publice, dar în special în atenția Uniunii 
Europene și a Guvernului RM, Nota de Poziție cu privire la procesul de implementare a 
Acordului de Asociere RM-UE15. Nota respectivă a inclus aprecieri preliminare privind 
rezultatele cheie în implementarea Acordului de Asociere în perioada 1 septembrie 2014 - 28 
Februarie 2016, în special cu privire la următoarele Titluri ale Acordului: (a) Titlul III: Libertate, 
Securitate și Justiție; (b) Titlul IV: Cooperare Economică și alte tipuri de cooperare; (c) Titlul V: 
Comerț și aspecte legate de comerț (ZLSAC).  

Dincolo de constatările asupra dinamicii de realizare a Acordului de Asociere, Platforma 
Societății Civile de Asociere RM-UE a cerut (1) autorităților RM a fost de a urgenta 
remedierea restanțelor înregistrate prin ne-implementarea angajamentelor din Acordul de 
Asociere, iar (2) Uniunii Europene să continue presiunea asupra Guvernului RM în 
vederea realizării condițiilor necesare pentru urgentarea reformelor impuse de Acordul de 
Asociere în vederea reluării condiționate pe parcursul anului 2016 a suportului direct bugetar UE 
pentru susținerea reformelor. 

Dacă să ne referim la rezultatele celei de-a II-a reuniuni a Consiliului de Asociere RM-UE, atunci 
am putea menționa că deși autoritățile RM au raportat anumite evoluții în lichidare restanțelor 
din anul 2015 în realizarea Acordului de Asociere, prin adoptarea unor legi importante în 
sectorul energetic, reforma procuraturii, extinderea implementării ZLSAC în regiunea 
Transnistreană, promovarea unor noi proiecte de legi de către Guvern în sectorul anti-corupției 
și integrității sau alegerea unui nou Guvernator al BNM, totuși implementarea în practică a 
legislației în sectorul justiției, combaterea efectivă a corupției la nivel înalt sau reformei în 
sectorul financiar bancar rămâne a fi o provocare cheie. Chiar dacă autoritățile RM au adoptat o 
Foaie de parcurs privind agenda de reforme prioritate cu termen limită de realizare pînă la 31 
iulie 2016, aceasta nu reflectă în totalitate condițiile menționate în Concluziile Consiliului UE 
privind Republica Moldova, limitându-se în mare parte la acțiuni cu caracter legislativ și mai 
puțin la angajamente care să vizeze implementarea reformelor. Un exemplu în acest sens fiind 
lipsa referințelor la acțiuni concrete care ar viza depolitizarea instituțiilor publice sau lipsa unei 
finalități în cadrul termenul asumat de implementare a legislației. 

Totodată, analizând comunicatul de presă publicat în rezultatul reuniunii Consiliului de Asociere 
RM-UE, observăm că acesta în mare parte repetă retorica Uniunii Europene menționate în 

																																																													
15 Nota de Poziție a Platformei Societății Civile de Asociere RM-UE cu privire la procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, 
http://ipn.md/infoprim/UserFiles/Image/Comunicate_anexe/NotaPozitieImplementareAA_Ro.pdf  



	

	
	17	

IPRE	

																					www.ipre.md						•					info@ipre.md						•					022	78	89	89					•						Chişinău,	str.	Vasile	Alecsandri	87,	MD	–	2019	

Institutul	pentru	Politici	şi	Reforme	Europene	

Concluziile Consiliului UE din 15 februarie 201616, autoritățile RM fiind îndemnate să asigure cel 
puțin realizarea Foii de Parcurs privind agenda de reforme prioritare. Practic unicul domeniu 
unde UE a apreciat un oarecare progres a vizat aderarea Moldovei la Acordul multilateral al 
OMC privind achizițiile publice și la Convenția regională cu privire la regulile de origine 
preferențiale pan-euro-mediteraneene.  

Pentru referință mai jos prezentăm câteva mesaje cheie menționate în Comunicatul de Presă 
urmare Consiliului de Asociere:  

- A fost reconfirmat angajamentul părților în consolidarea asocierii politice și integrării economice; 

- Acordul de Asociere este baza juridică principală pentru realizarea reformelor; 

- A fost subliniat importanța dialogului cu societatea civilă, în special cu privire la punerea în aplicare a 
Acordului de Asociere, precum și nevoia de implicare a societății civile în procesul de luare a deciziilor și 
de elaborare a politicilor publice; 

- Pentru prima dată la nivel oficial se constată nivel redus al încrederii UE în capacitatea autorităților RM 
de a implementa agenda reforme și în acest sens UE a subliniat necesitatea unor rezultate concrete de 
aplicare a reformelor în special (1) în domeniul justiției, (2)combaterii corupției, (3) redresarea situației 
din sectorul financiar-bancar și investigarea fraudei bancare, (4) ameliorarea climatului de afaceri și 
investiții, inclusiv în sectorul energetic; 

- UE a reiterat apelul vizând îmbunătățirea cât mai rapidă a legislației naționale în vederea limitării eficace 
a concentrării drepturilor de proprietate din sectorul mass-mediei și în vederea garantării pluralismului; 

- UE și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de independență a sistemului judiciar și a autorităților de 
aplicare a legii și a invitat Moldova să întreprindă reforme care să garanteze în mod eficace 
independența, eficiența, transparența și responsabilitatea sistemului judiciar și a instituțiilor 
anticorupție; 

- Adoptarea legii procuraturii, a fost apreciat ca un pas înainte, însă se cere punerea urgentă a noii legi în 
aplicare; 

- UE a reiterat interesul de a continua să sprijine reformele în RM prin intermediul asistenței tehnice, 
inclusiv prin realizarea de către experții UE a evaluării sistemice a sectorului justiției și anti-corupției, 
sau prin intermediul Misiunii UE de consilieri înalți, însă asistența directă bugetară ar putea fi reluată 
doar în condițiile încheierii de către Guvernul RM a unui Acord cu FMI; 

- a fost confirmată prioritatea acordată cooperării UE-Moldova în domeniul energiei, reamintind 
importanța continuării lucrărilor privind conducta Ungheni-Chișinău; 

- a fost solicitată intensificarea eforturilor în vederea ajungerii la o soluție exhaustivă și pașnică pentru 
conflictul din Transnistria și totodată toate părțile vizate au fost încurajate să reia negocierile în formatul 
5+2, precum și intensificarea tuturor formatelor de dialog; 

																																																													
16 Comunicatul de Presă comun în urma celei de-a II-a reuniuni a Consiliului de Asociere RM-UE, 
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/14-second-association-council-eu-moldova/  
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IV. Foaia de Parcurs privind agenda de reforme prioritare Vs. Concluziile 
Consiliului UE privind Republica Moldova 
 

În continuare, ne propune să analizăm conținutului Foii de Parcurs privind agenda de 
reforme prioritare adoptată la 11 martie 2016, prin prisma Concluziilor Consiliului UE privind 
Republica Moldova din 15 februarie 2016, la care se face referință chiar în Preambulul acestui 
document de planificare. Foaia de parcurs este structurată în 13 domenii prioritare și anume: 

1. Combaterea Corupției; 

1.  Reforma Administrației Publice; 

2. Consolidarea transparenței finanțării partidelor și responsabilitatea candidaților aleși; 

3. Libertatea mass-mediei; 

4. Reforma sectorului Justiției; 

5. Reforma serviciului Procuraturii; 

6. Reluarea negocierilor întru 
semnarea Acordului de cooperare 
cu FMI; 

7. Asigurarea independenței și 
competențelor de supraveghere a 
BNM și CNPF; 

8. Asigurarea unei investigații a cazurilor de fraudă depistate în sistemul bancar în 2014; 

9. Restabilirea unui mediu de afaceri și investițional atractiv și stabil;  

10. Sporirea transparenței și condițiilor investiționale în sectorul energetic; 

11. Consolidarea dialogului cu societatea civilă; 

12. Accelerarea implementării Acordului de Asociere RM-UE, inclusiv ZLSAC 

În total sunt planificate 69 de acțiuni prioritare corespondente celor 13 domenii. Majoritatea 
acțiunilor, și anume 46 de acțiuni prioritare au fost planificate pentru perioada martie-
aprilie 2016, 19 acțiuni prioritare sunt planificate pentru perioada aprilie-iulie 2016, iar 4 
acțiuni prioritare sunt cu termen permanent de realizare (permanent/în curs de 
desfășurare). Termenul limită asumat de autoritățile RM pentru realizarea tuturor acțiunilor 
prioritare este 31 iulie 2016. Totodată, majoritatea acțiunilor planificate sunt cu 
caracter legislativ (i.e. 38 de acțiuni), 31 de acțiuni vizează activități de implementare.  

Fig. 2. Foaia de Parcurs privind agenda prioritară de reforme 
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Analizând calitatea acțiunilor planificate, deși acestea vizează majoritatea condițiilor menționate 
în Concluziile Consiliului UE, cu excepția depolitizării instituțiilor publice în Republica Moldova, 
fapt remarcat și în cadrul reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE, trebuie să constatăm că 
majoritatea acestora, nu asigură finalitate în realizarea condițiilor menționate în Concluziile 
Consiliului UE, ci odată realizate vin să asigure consolidarea cadrul legal al Republicii Moldova.  

În context am putea să exemplificăm constatarea de mai sus prin câteva exemple concrete care 
se referă cel puțin la 3 domenii pe care le considerăm ca fiind pilonii principali de evaluare a 
unui progres calitativ în realizarea agendei de reforme pe termen scurt și anume (1) 
combaterea corupției, (2) reforma în sectorul justiției și (3) reforma sectorului financiar-bancar.  

Combaterea Corupției 

La acest domeniu prioritar din totalul de 9 acțiuni prioritare, 6 sunt acțiuni legislative, 
majoritatea având termenul limită de realizare lunile mai-iulie. Astfel, spre exemplu adoptarea 
pachetului de legi privind integritatea de către parlamentul RM în două etape, pînă la sfârșitul 
lunii mai 2016 a modificărilor la legea privind Comisia Națională de Integritate (CNI) și a legii 
privind declararea averilor și intereselor, iar pînă la sfârșitul lunii iulie 2016 adoptarea legii 
privind integritatea în sectorul public și modificarea legii privind testarea integrității. Un alt 
exemplu ține de adoptarea unei legi privind delimitarea mandatului de urmărire penală a 
cazurilor de corupție între CNA, MAI și Procuraturii Generale, precum și a unei legi privind 
corelarea și delimitarea mandatelor CNI de alte instituții ale administrației publice și a 
instituțiilor de drept.  

Totodată, din cele 3 acțiuni de implementare, una se referă la implementarea Strategiei 
Naționale Anticorupție care a fost prelungită pentru anul 2016 (fără a face referință la 
necesitatea elaborării unei nou Strategii Anticorupție deși un proiect al strategiei a fost deja 
elaborat la sfârșitul anului 2015). Celelalte 2 acțiuni de implementare se referă la elaborarea 
unui fișier electronic pentru integritatea profesională de către CNA și implementarea de către 
CNI a sistemului on-line de depunere a declarației de avere și interese.  

Astfel, dacă să analizăm în ansamblu cele 9 acțiuni planificate, ele vizează mai mult elementul 
de prevenire a corupției, decît un anumit progres în ceea ce ține de activitatea de combatere a 
corupției la nivel înalt. În consecință, chiar dacă se va reuși realizarea acțiunilor planificate pînă 
la 31 iulie este puțin probabil că acestea să asigure anumit progres în ceea ce privește o 
activitatea mai eficientă în lupta cu corupția. În lipsa unei Strategii revizuite de combatere a 
corupției, care să implice o reformă sistemică având în vedere cel puțin noua lege a procuraturii 
este puțin probabil că la sfârșitul perioadei de implementare vor fi constate anumite evoluții 
concrete cu caracter de implementare. Mai mult ca atât, deși în perioada de referință se 
așteaptă transmiterea către autoritățile RM a recomandărilor experților UE care realizează 
evaluare sistemică în domeniul anti-corupției, Foaia de parcurs nu menționează cel puțin o 
referință la importanța preluării recomandărilor experților UE în contextul definitivării noii 
Strategii Naționale Anti-Corupție.  
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Reforma în sectorul justiției 

Foaia de parcurs conține în 2 sub-domenii prioritare care se referă la realizarea reformei în 
sectorul justiției și anume (1) reforma sistemului judiciar în special prin asigurarea 
independenței, eficacității, transparenței și responsabilității instituțiilor judiciare și a celor de 
drept și (2) reforma serviciului procuraturii. În acest sens, menționăm că din cele 11 acțiuni 
prioritare doar 1 acțiune prevede activități de implementare care vizează angajamentul 
Ministerului justiției de a numi pînă la sfârșitul lunii lunii martie membrii Colegiului Disciplinar al 
Judecătorilor. Celelalte 10 acțiuni prioritare sunt de natură legislativă, majoritatea având 
termen limită de implementare pînă la sfârșitul lunii aprilie, printre ele am putea scoate în 
evidență 6 acțiuni legislative relevante: 

1. adoptare legii privind reorganizarea sistemului judecătoresc (harta judecătorească); 

2. adoptarea modificărilor legea privind statutul judecătorului; 

3. aprobarea de către Guvern proiectului de lege privind reforma Constituției RM în partea ce ține 
termenul inițial de numire al judecătorilor și selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, 
precum și precizarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea sistemului 
judecătoresc; 

4. adoptarea legii noi privind procuratura, în versiunea avizată de Comisia de la Veneția 

5. inițierea de către Guvern a modificării Constituției RM în vederea asigurării implementării legii noi a 
procuraturii; 

6. aprobarea de către Guvern a cadrului conex legii procuraturii 

Similar cazului care vizează domeniul combaterii corupției, Foaia de Parcurs nu conține o 
referință cu privire la preluarea recomandărilor experților UE care realizează pînă la începutul 
lunii aprilie o revizuire a sistemului de justiție în RM. De asemenea, având în vedere că la 
moment suportul direct bugetar al UE pentru suportul reformei justiției este suspendat, 
documentul nu stabilește în calitate de acțiuni prioritare îndeplinirea condițiilor restante 
prevăzute de matricea de politici convenită de Uniunea Europeană și Republica Moldova. Acest 
angajament ar fi unul principial în vederea pregătirii premiselor necesare pentru reluarea 
asistenței UE în acest domeniu.  

Totodată, analizând progresul intermediar de realizare a acțiunilor prioritare menționăm că pînă 
la moment doar 3 acțiuni legislative au fost îndeplinite (adoptarea legii privind reorganizarea 
judecătorească, aprobarea de către guvern în luna aprilie a proiectului de lege pentru 
modificarea Constituției cu privire la numirea judecătorilor CSJ și clarificare competențelor CSM 
și noua legii procuraturii). Totodată, spre exemplu în cazul legii procuraturii, chiar dacă formal 
ar putea fi raportată ca și acțiune realizată, implementarea legii se va realiza parțial cel 
devreme la 1 august 2016, însă numirea unui nou procuror general în baza prevederilor legii 
noi va putea avea loc doar după modificarea art. 124 și 125 a Constituții RM, ceea ce ar putea 
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să se întâmple teoretic doar după expirarea a 6 luni după înaintarea inițiativei legislative de 
modificare a Constituției RM, proiect de lege care deocamdată nu a fost aprobat de către 
Guvern, deși termenul limită era sfârșitul lunii martie.   

Reforma sectorului financiar-bancar  

Cu privire la sectorul financiar-bancar, comparativ cu celelalte sectoare conține mai multe 
acțiuni prioritare relevante care oferă un potențial de asigurare un oarecare progres calitativ în 
redresarea provocărilor din acest domeniul. În context, Foaia de Parcurs scoate în evidență 3 
sub-domenii de intervenție relevante acestui sector și anume (1) reluarea negocierilor în 
vederea semnării unui Acord de cooperare cu FMI, (2) asigurarea independenței și 
competențelor de supraveghere a BNM și CNPF și (3) asigurarea investigației a cazurilor de 
fraudă în sistemul bancar. Astfel, din totalul de 16 acțiuni prioritare, 6 acțiuni sunt cu caracter 
de implementare și doar 10 se referă la revizuirea cadrul normativ și legislativ. Majoritatea 
acțiunilor planificate prevăd un termen limită de realizare în perioada lunilor aprilie-iulie.  

În contextul pregătirii pre-condițiilor pentru reluarea negocierilor cu FMI 4 acțiuni prioritare din 
total de 6 se referă la auditarea altor 3 bănci moldovenești aflate sub supraveghere specială a 
BNM. Totodată, obiectivul negocierii și semnării unui Acord cu FMI se planifică de realizat către 
sfârșitul lunii iulie. Termenul indicat ar putea să fie unul întârziat din perspectivă obținerii 
suportului macro-financiar din partea FMI pînă la sfârșitul anului 2016, și respectiv ar putea 
pune în pericol și obiectivul reluării cît de curând posibil pînă la sfârșitul anului 2016 a 
suportului direct bugetar al UE. Pe de altă parte, având în vedere că criteriul politic este unul 
important pentru încheierea unui acord cu FMI și în acest sens alegerea Președintelui RM sunt 
planificate pentru 30 octombrie 2016, există probabilitatea că Republica Moldova ar avea o 
perspectivă reală de a încheia o înțelegere cu FMI în cel mai bun caz pe parcursul lunii 
noiembrie 2016, ceea ce ar putea însemna că prima tranșa din eventualul suport macro-
financiar din partea FMI ar putea fi așteptat dacă nu către sfârșitul anului 2016, atunci deja la 
începutul anului 2017.  

Cu privire la asigurarea independenței BNM și CNPF, Foaia de Parcurs conține, doar 3 acțiuni de 
implementare, dintre care unica acțiune realizată pînă în prezent este alegerea de către 
Parlamentul RM a unui nou Guvernator al BNM care își va începe mandatul la 11 aprilie 2016. 
Totodată, analizând cele 5 acțiuni cu caracter legislativ, constatăm că pînă la sfârșitul lunii 
martie Parlamentul nu a reușit să adopte pachetul de legi cu privire la sectorul financiar-bancar 
(BNM și CNPF).  

În ceea ce privește investigația fraudei bancare, Foaia de parcurs conține 2 acțiuni prioritare  
ambele fără un termen limită concret și care presupun (1) suportul BNM pentru investigația 
independentă în cea de-a 2-a etapă realizată de compania Kroll în vederea recuperării 
fondurilor deturnate și (2) activitatea Procuraturii generale cu privire la avansarea prezentării 
cazurilor în instanța de judecată și executarea cererilor de asistență juridică internațională 
transmise autorităților competente ale Letoniei, Rusiei și SUA. Astfel, cu privire la cele 2 acțiuni 
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am putea menționa că deja a fost prezentat cel de-al 2-lea raport al companiei Kroll BNM, care 
nu a fost făcut public și care preliminar prevede că doar o parte din fondurile deturnate ar 
putea fi reîntoarse în bugetul public. Totodată, între timp BNM și Ministerul Finanțelor a semnat 
deja un acord privind emisia de obligațiuni de stat pentru a rambursa creditele urgente de 13.5 
miliarde de lei acordate BEM, Băncii Sociale și Unibank pe parcursul anului 2014-2015. Cît 
privește investigarea propriu-zisă având în vedere lipsa unui termen limită, dar și specificul 
examinării cazurilor în justiția moldovenească, am putea prevedea că cel mai probabil nu va 
exista o finalitate în investigarea cuprinzătoare a fraudei bancare pînă la 31 iulie, termenul 
indicat în Foaia de Parcurs. 
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Concluzii 
 
Analizând relațiile RM-UE de la începutul anului 2016, în special prin prisma restantelor în 
implementarea Acordului de Asociere RM-UE înregistrate pe parcursul anului 2015, de altfel 
caracterizat în general ca un ratat pentru agenda de reforme a Republicii Moldova, am putea 
concluziona o anumită revigorare a dialogului RM-UE cel puțin prin numărul crescut al 
interacțiunilor la nivel oficial. Totodată, trebuie să subliniem faptul că Uniune Europeană și-a 
schimbat atitudinea în dialog cu autoritățile RM, acesta fiind caracterizat de o anumită doză de 
precauție și calculare a mesajelor în raport cu situația din Republica Moldova, din cauza 
legitimității reduse din partea societății în raport cu modul de crearea a majorității 
parlamentare, dar în special a exponenților acesteia, dar și nivelul scăzut al încrederii UE în 
capacitatea și voința politică a guvernării de la Chișinău în implementarea reformelor. Dacă pînă 
în anul 2015 dialogul RM-UE a fost caracterizat de o agendă ambițioasă de integrare europeană 
atunci, din cauza derapajelor și pierderii calității RM de „istorie de succes”, la începutul anului 
2016 preocuparea principală pe agenda RM-UE a fost depășirea crizei și „stabilizarea” Republicii 
Moldova.  

Astfel, Uniunea Europeană a fost practic nevoită să adopte o tactică pragmatică a pașilor mici, 
stabilind o legătură directă de condiționare între avansarea relațiilor cu Republica Moldova și 
înlăturarea restanțelor Republicii Moldova cu privire la implementarea Acordului de Asociere, 
dar în special realizarea reformelor concrete în sectoare cheie. În acest sens, conținutul 
Concluziilor Consiliului UE privind Republica Moldova din 15 februarie 2016 care conține un set 
de condiționalități clare referitor la acțiunile prioritare pe termen scurt pe care trebuie să le 
realizeze Guvernarea de la Chișinău, confirmă noua abordare a UE.  

Pe de altă parte, constatăm că o activizare a acțiunilor în lichidarea restanțelor în realizarea 
Acordului de Asociere RM-UE, fiind organizate ședințe săptămânale ale Comisiei 
Guvernamentale pentru Integrarea Europeană și ședințe comune ale Guvernului și Parlamentul 
RM cu privire la agenda de realizare a Acordului de Asociere. Cu toate acestea, deși autoritățile 
RM au aprobat o Foaie de Parcurs privind agenda de reforme prioritare ca răspuns la Concluziile 
UE, aceasta în mare parte conține acțiuni cu caracter legislativ, care în orice condiții trebuiau să 
fie îndeplinite de Guvernul RM, ezitând de a veni cu acțiuni care ar demonstra o voință politică 
clară din partea Guvernării de la Chișinău în schimbarea calitativa a procesului de implementare 
a reformelor și depolitizarea instituțiilor publice și renunțarea la practici care afectează 
independența justiției și instituțiilor de drept. 

Totodată, analizând rezultatele Consiliului de Asociere RM-UE din 14 martie se observă pe de o 
parte acea legătură directă între acțiuni concrete de aplicare în practică a reformelor concrete 
cu restabilirea încrederii UE în guvernarea de la Chișinău pentru a avansa procesul de integrare 
europeană.  
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În același timp, subliniem că UE nu a renunțat să susțină și să exercite presiuni asupra 
Guvernului în procesul de realizare a reformelor. Asistența tehnică UE a continuat să fie oferită 
Republicii Moldova, o nouă Misiune a Consilierilor UE de nivel înalt a fost lansată în luna martie 
și nu în ultimul rând UE s-a angajat să realizeze o revizuire sistemică a sectorului justiției și 
anticorupției din Republica Moldova, urmând pe parcursul lunii aprilie să vine cu un set de 
recomandări concrete. Totuși provocarea principală pe parcursul anului curent pentru relația 
RM-UE va fi crearea pre-condițiilor pentru reluarea suportului direct bugetar pe parcursul anului 
2016. 

Așteptarea noastră este că atât Uniunea Europeană și alți parteneri de dezvoltare ai Republicii 
Moldova vor monitoriza îndeaproape modul în care se va îndeplini Foaia de parcurs privind 
agenda de reforme prioritare. De asemenea, UE va insista asupra unei schimbări de atitudine în 
implementarea legilor nu doar adoptarea lor formală. Este necesar un efort concret din partea 
autorităților RM pentru a demonstra existența unei voințe politice clare în aplicarea practică a 
reformelor care vizează în special sectorul justiției, combaterii corupției și reformei sectorului 
financiar-bancar. Implementarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere trebuie să fie 
prioritară. Altfel, Republica Moldova nu va reuși să redobândească încrederea partenerilor de 
dezvoltare, iar viitorul european al Republicii Moldova ar putea fi pus în pericol. 

 

 

	


