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1. Sumar executiv
În pofida unor constrângeri externe și interne, Re-
publica Moldova a semnat și a ratificat Acordul de 
Asociere cu Uniunea Europeană. Cele mai mari di-
ficultăți, însă, abia urmează și sunt legate nemijlocit 
de implementarea acordului. În perspectivă scurtă 
și medie, vor fi înregistrate mai multe tentative de 
denunțare a Acordului de Asociere sau de zădăr-
nicire a implementării acestuia. Unele din ele sunt 
deja materializate. Ca exemplu, presiunile de ordin 
economic, materializate prin stoparea exporturi-
lor moldovenești pe piața rusă. Conjunctura inter-
nă implementării acordului este pozitivă, dat fiind 
faptul că Republica Moldova pe plan instituțional 
dispune deja de o experiență pozitivă în ceia ce pri-
vește interacțiunea instituțiilor de stat acumulată 
în procesul de negociere al Acordului de Asociere, 
care poate fi utilizată cu unele adaptări și modificări 
în procesul de implementare. 
Prioritățile Moldovei în procesul de implemen-
tare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și 
Comprehensiv (ALSAC/DCFTA) sunt stipulate în 
Agenda de Asociere și acoperă domenii vaste ale 
Acordul de Asociere. Printre acestea sunt crește-
rea capacităţilor instituţionale și administrative, în 
vederea implementării eficiente a prevederilor AL-
SAC, agricultura și dezvoltarea rurală, comerțul cu 
mărfuri, aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare 
(SPS), cooperarea vamală și facilitarea schimburi-
lor comerciale, dezvoltarea infrastructurii legate de 
administrarea reglementărilor tehnice, standardi-
zării, metrologiei, acreditării, procedurilor de eva-
luare a conformității și sistemului de supraveghere 
a pieței, etc.
Conform estimărilor recente, efectele economice pe 
termen lung ale ALSAC asupra Republicii Moldova 
vor fi reflectate prin modificarea venitului naţio-
nal pentru Moldova cu circa 142 milioane de euro, 
printr-o creștere a PIB-ului cu 5,4%, a exporturi-
lor moldovenești cu 16%, a importurilor cu 8%, și 
a salariilor cu 4,8%. Potrivit autorităților cele mai 
mari costuri asociate sunt legate de pregătirea con-
dițiilor și resurselor necesare pentru implementarea 
ALSAC. Numai pentru infrastructura calității, cos-
turile estimate depășesc 40-45 milioane USD. Sute 
de milioane de Euro sunt necesare pentru sectorul 
energetic, circa 200 milioane Euro pentru agricul-
tură.
Acordul de comerţ liber aprofundat și cuprinzător 
cu UE (ALSAC) va intra în vigoare în toamna anului 
curent, iar perioada de implementare va dura circa 
10 ani. Armonizarea legislației cu aquis-ul comuni-
tar prevăzut de ALSAC va fi realizată în conformi-
tate cu Programul național de armonizare a legisla-
ției coordonat de Centrul Național de armonizare a 

legislației în comun cu Parlamentul și Guvernul R. 
Moldova. În acest context, urmează a fi transpuse în 
legislaţia naţională circa 300 de directive europene. 
Circa 75 la sută din actele ce urmează a fi armoni-
zate au termenul prevăzut pentru adoptare de 3 ani. 
Circa 1/3 din acestea sunt în proces de lucru.
În prezent se atestă o îmbunătățire la capitolul in-
formării publicului și a comunităţii de afaceri des-
pre priorităţile, provocările, costurile și beneficiile 
ALSAC. Este implementat un plan de acțiuni, care 
odată fiind realizat elimină carențele, care au existat 
în perioada negocierii Acordului de Asociere. Aces-
ta conține diverse măsuri, care fiind realizate pot 
să contribuie la o mai bună informare a populației. 
Partea slabă a întregului proces de informare con-
stă în politizarea excesivă a procesului de informa-
re. Politizarea excesivă a campaniilor de informare 
sau de dezinformare inițiate de unele partide poli-
tice distorsionează procesul de informare corectă a 
populației și de diseminare a informației referitoare 
la ALSAC.

2) Contextul intern şi extern al semnării şi imple-
mentării a AA şi ALSAC
Republica Moldova a semnat la 27 iunie, Acordul de 
Asociere cu Uniunea Europeană, pe care l-a para-
fat în noiembrie, la Summit-ul Parteneriatului Estic 
de la Vilnius. Concomitent, un acord de asociere cu 
Uniunea Europeană a fost semnat de Georgia, iar 
Ucraina a semnat partea economică a acordului, 
partea politică fiind semnată de ambele părți ante-
rior. Conjunctura în ajunul semnării acordului în 
linii mari a fost favorabilă, deși pe toată această peri-
oadă au persistat o serie de factori interni și externi, 
sub influența cărora teoretic putea fi abdicată inten-
ția părților. Ne referim la tentativele Federației Ruse 
de a inversa cursul european al Moldovei, dar și la 
unele provocări în interiorul țării, care sunt realiza-
te de forțe ostile integrării europene în raioanele din 
stânga Nistrului, Găgăuzia și nordul Moldovei. În 
perspectivă scurtă și medie, vor fi înregistrate mai 
multe tentative de denunțare a Acordului de Aso-
ciere sau de zădărnicire a implementării acestuia. 
Unele din ele sunt deja materializate. Ca exemplu, 
presiunile de ordin economic, exercitate prin stopa-
rea exporturilor moldovenești pe piața rusă. Rusia a 
interzis importurile de băuturi alcoolice, carne pro-
cesată, producție conservată, fructe și legume. La 
fel, există posibilitatea ca în comerțul cu Moldova 
să fie introduse taxe vamale la import la un număr 
semnificativ de produse agricole, alimentare și in-
dustriale. Recent, executivul rus a adoptat o decizie 
prin care Rusia are dreptul să aplice taxe vamale la 
19 categorii de produse moldovenești (carne, pro-
ducție agricolă, zahăr, grâu, bere, vinuri, articole de 
mobilă etc.), în pofida existenței zonei de comerț li-
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ber în cadrul CSI. Astfel, începând cu 1 septembrie 
curent, taxele la aceste categorii de produse vor fi 
identice cu cele aplicate în cazul altor țări din ca-
drul OMC (“clauza națiunii celei mai favorizate”). 
În prezent, mai mulți oficiali ruși condiționează 
revenirea produselor moldovenești pe piața rusă cu 
denunțarea Acordului de Asociere. 
Pe plan intern, odată cu apropierea de scrutinul 
electoral din 30 noiembrie 2014, este înregistrată 
o campanie amplă de discreditare a vectorului eu-
ropean, inclusiv a Acordului de Asociere, și în ul-
tima instanță de denunțare a acordului, copiată la 
indigo cu cea realizată de partea rusă și care este 
orchestrată de partidele aservite Moscovei, partidul 
socialiștilor, PSD, partidul regiunilor, etc. Arsenalul 
utilizat de acestea include măsuri de denaturare a 
adevărului privitor la conținutul ZLSAC, care sunt 
materializate prin distribuirea falsurilor și mitu-
rilor despre pretinsele efecte „nocive” ale zonei de 
liber schimb cu Uniunea Europeană. Mai mult ca 
atât, aceste partide încearcă să adune capital politic, 
parazitând pe seama problemelor create artificial de 
Federația Rusă în agricultură, industrie, și dome-
niul transporturilor.
Dacă ne detașăm de la factorii interni și externi enu-
merați, conjunctura internă implementării acordului 
rămâne pozitivă, dat fiind faptul, că Republica Mol-
dova pe plan instituțional dispune deja de o experi-
ență acumulată în procesul de negociere al Acordului 
de Asociere în ceia ce privește interacțiunea institu-
țiilor de stat. Aceasta poate fi utilizată cu unele adap-
tări și modificări în procesul de implementare. În pe-
rioada rămasă până la intrarea în vigoare a Acordului 
de Asociere, sunt eliminate o serie de carențe ce țin 
de comunicare, diseminarea informației privitoare la 
conținutului acordului și de cooperare insuficientă 
cu entități importante, care pot fi privite nu numai 
ca beneficiari ai acordului, dar și ca actori importanți 
în procesul de implementare (comunitatea de afaceri, 
administrația publică locală, organizațiile neguver-
namentale, sectorul academic, etc.). Pe de altă parte, 
o parte din prevederile acordului sunt deja în proces 
de aplicare. În prezent este aprobat Planul de acțiuni 
pentru punerea în aplicare a Acordului de asociere și 
al ALSAC, care este agreat de structurile europene. 
Mai mult ca atât, în perioada negocierii Acordului de 
Asociere au demarat reforme interne în mai multe 
domenii și pe diferite dimensiuni economice, pre-
cum concurența, achizițiile publice, accesul bunuri-
lor pe piaţă, statisticile pe comerţ, bariere tarifare și 
netarifare (NTBs), bariere tehnice în calea comerţu-
lui (TBT), măsurile sanitare și fitosanitare (SPS), faci-
litarea comerţului și administrarea vamală, regulile 
de origine (RO), servicii și investiţii, dreptul proprie-
tăţii intelectuale (IPR), dezvoltarea durabilă (Mediul 
Social și al Muncii), consolidarea capacităţilor admi-

nistrative, etc.1

Totodată, și contextul economic intern și extern 
este unul mai favorabil implementării Acordului de 
Asociere și ALSAC, decât acum 2-5 ani. Schimbu-
rile comerciale ale RM cu UE au atins cel mai înalt 
nivel din ultimii ani, iar UE își revindecă prima po-
ziție în topul principalilor parteneri comerciali ai R. 
Moldova. Potrivit datelor statistice ale BNS, până la 
sistarea exporturilor de produse moldovenești pe 
piața rusă (în primele patru luni ale anului curent), 
ponderea exporturilor realizate pe piața europeana 
în totalul exporturilor moldovenești a înregistrat 
55,6%, fiind în creștere cu 11,5% față de perioada si-
milară a anului trecut. La fel, importurile de bunuri 
în R. Moldova din statele UE dețin o cotă de 45,1% 
(41,3% în anul 2012)2. La rândul său, economia UE 
se află într-o perioadă de recuperare economică 
după crizele din anii 2008-2009 și 2012, în timp ce 
în unele state din spațiul CSI, și în mod special în 
Federația Rusă se atestă o răcire a activităților eco-
nomice. Astfel, efectele creșterii economice din UE 
au și vor avea un impact mult mai mare în cazul 
deschiderii mai largi a economiei R. Moldova faţă 
de cea a Uniunii Europene. 

În preajma implementării Acordului de Asociere 
merită a fi menționat și suportul extern oferit con-
stant de către UE pentru continuarea reformelor 
în Republica Moldova3. Este importantă și susține-
rea financiară oferită de către Uniunea Europeană. 
Dacă, în perioada anilor 1991-2006, asistența finan-
ciară a UE pentru a Moldova a înregistrat 320,72 

1  Planul de acțiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei 
Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundată 
şi Cuprinzătoare (ZLSAC) dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană.
2  În anul 2013, exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene 
(UE–28) au înregistrat o cotă de 47,6% în total exporturi (46,9% în anul 
2012), în timp ce țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu 
o pondere de 38,5% (în anul 2012– 42,9%). O situație asemănătoare 
este înregistrată și în tranzacțiile de import. În anul 2013, importurile 
din ţările Uniunii Europene (UE-28) deținut o pondere de 45,0% în 
total importuri (44,5% în anul 2012), în timp ce importurile de mărfuri 
provenite din ţările CSI au înregistrat o cotă de 30,4% în total importuri 
(31,2% în anul 2012).
3 În Agenda provizorie de Asociere dintre Uniunea Europeană și 
Republica Moldova este stipulat, că “Uniunea Europeană va susține 
Republica Moldova în realizarea obiectivelor și priorităților stabilite în 
Agenda de Asociere. UE va face acest lucru prin utilizarea tuturor surselor 
disponibile de susținere ale UE, precum și cu experiența, consultanța, 
cele mai bune practici și know-how, schimbul de informație, susținerea 
dezvoltării capacității și consolidării instituționale. UE de asemenea va 
încuraja și va încerca să coordoneze suportul din partea altor parteneri 
ai Republicii Moldova. Instrumentele financiare relevante ale UE vor fi 
de asemenea disponibile pentru a contribui la implementarea Agendei 
de Asociere. Cu toate acestea, Agenda de Asociere nu este în sine un 
document de programare financiară și nu substituie programarea sau 
formularea exercițiilor întreprinse de Părți. Sprijinul UE va fi acordat în 
contextul priorităților generale pentru asistență în favoarea Republicii 
Moldova conform celor schițate în Cadrul Strategic Unic (CSU) al 
ENI și în programele multilaterale prevăzute în cadrul ENI, pentru 
Moldova, și în conformitate deplină cu regulile și procedurile relevante 
ale asistenței externe a UE.”
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milioane Euro, atunci în perioada imediat urmă-
toare (2007-2013), aceasta a crescut până la 500 de 
milioane de euro. În realitate suma este cu mult mai 
mare, dacă sunt luate în considerare resursele finan-
ciare alocate suplimentar pentru asistența micro-fi-
nanciară sau proiectele regionale la care ia parte și 
R. Moldova4.

3) Priorităţile Moldovei în procesul de implemen-
tare al ALSAC
Prioritățile Moldovei în procesul de implementare 
al ALSAC sunt stipulate în Agenda de Asociere, și 
acoperă domenii extinse și asociate cu cele prevă-
zute de Acordul de bază, cel de asociere. Printre 
acestea sunt măsurile de reformă, care urmează a 
fi realizate în mai multe domenii și care reprezintă 
o finalitate a reformelor inițiate în procesul de ne-
gociere ale ALSAC: dreptul societăților comerciale, 
evidența contabilă, audit și guvernarea corporativă; 
ocuparea forței de muncă, politici sociale și opor-
tunități egale; protecția consumatorului; statistica; 
impozitarea; servicii financiare; politica industrială 
și cu privire la întreprinderi; agricultura și dezvolta-
rea rurală; dezvoltarea regională; energie; transport; 
mediu, etc. În ceia ce privește implementarea AL-
SAC, în opinia noastră, prioritățile pot fi ierarhizate 
în felul următor. Însuși, implementarea Acordului 
de Asociere este prioritatea numărul 1, dat fiind 
faptul, că Republica Moldova urmează să realizeze 
reforme imense, structurale, pe alocuri dureroa-
se în toate domeniile posibile. Republica Moldova 
a realizat unele succese în procesul de negociere a 
acordului, dar dificultățile mai mari abia urmează. 
Pe termen scurt, vor fi intensificate provocările ghi-
date din interior și exterior, dar și a unor elemente 
aflate la guvernare, care nu sunt interesate în reali-
zarea reformelor în justiție, a instituțiilor de drept, 
agricultură, climatului de afaceri, etc. În condițiile, 
când angajamentele din partea Moldovei sunt stric-
te și aprobate, acestea necesită a fi aplicate și realiza-
te fără întârziere și cu beneficii maxime pentru țară. 
La momentul actual este important, ca să fie evitată 
dublarea funcțiilor de coordonare și monitorizare 
a implementării ALSAC. Planul de acţiuni pentru 
punerea în aplicare a Acordului de asociere și a AL-
SAC trebuie să conțină acțiuni concrete, termene de 
realizare, instituții de stat și entități relevante după 
caz, responsabile de monitorizare și implementare 
(comunitatea de afaceri, APL, organizații negu-
vernamentale, sectorul academic, instituții media, 
etc.), indicatori de performanță, costuri asociate la 
implementare. Totodată, se impun măsuri de infor-
mare a publicului larg despre implementarea Planu-
lui de acțiuni.

4 http://ncu.moldova.md/download.
php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8yMjc0NDI
zX2VuX2FzaXN0ZW50YV91ZS5wZGY%3D

Creșterea capacităţilor instituţionale și administra-
tive, în vederea implementării eficiente a prevederi-
lor ALSAC este o prioritate importantă. Ne referim 
la capacitatea instituțiilor de stat de a face faţă cerin-
ţelor standardelor SPS, în scopul de a beneficia de 
posibilităţile de acces pe piaţa UE, de a implementa 
prevederile în domeniul TBT, de implementare efi-
cientă a legislaţiei vamale pe întreg teritoriul R Mol-
dova, de îmbunătăţire a climatului investiţional și de 
afaceri, de asimilare deplină a fondurilor și ajutoare-
lor puse la dispoziţie de UE, de implementare efici-
entă a acquis-lui comunitar în domeniul comercial, 
vamal, concurenței, proprietăţii intelectuale, achizi-
țiilor publice, de informare, comunicare și interac-
țiune cu principalii beneficiari ai ALSAC (comuni-
tatea de afaceri, administrația locală, organizațiile 
neguvernamentale, populația țării), etc.
Îmbunătățirea climatului de afacere este una din 
cele mai importante priorități în procesul de imple-
mentare al ALSAC. Premierul Iurie Leancă a decla-
rat la Forumul oamenilor de afaceri din Chișinău, 
că „Guvernul trebuie sa creeze condițiile necesare 
pentru dezvoltarea afacerilor, prin eliminarea pre-
siunilor din partea statului și prin oferirea unor in-
strumente ce ar permite accesul la resurse financia-
re cât mai ieftine, la tehnologii și la piață”5. De fapt, 
ALSAC prevede noi reglementări vamale, standarde 
internaționale, controale de calitate, competiţie pe 
piaţa liberă, îmbunătăţire semnificativă a politicii 
de reglementare a business-ului, o schimbare pozi-
tivă în relaţia dintre business și autorităţi, creșterea 
atractivității ţării pentru investitorii străini, etc. În 
mare măsură, această prioritate este și o provocare 
pentru autorități, deoarece toate strategiile de dez-
voltare a țării realizate până acum au prevăzut acți-
uni menite să amelioreze cadrul de afaceri, dar re-
zultatele sunt sub așteptările comunității de afaceri.
Un domeniu important este agricultura și dezvolta-
rea rurală. Acest domeniu este cel mai sensibil sec-
tor în contextul liberalizării simetrice a comerţului 
exterior. Prioritățile pentru instituțiile responsabile 
de sector sunt realizarea eficientă a Strategiei națio-
nale pentru dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 
2014-2020, creșterea capacităților instituționale ale 
instituțiilor cu funcții și responsabilități în dome-
niu, și în mod special a Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor (ANSA), modernizarea in-
frastructurii calităţii, care pe lângă armonizarea 
cadrului legal cu cel european să prevadă și acre-
ditarea laboratoarelor de certificare a calităţii, creș-
terea ofertei de export a sectoarelor vegetale și celui 
animalier, care în prezent au o prestație destul de 
modestă pe piața Uniunii Europene, etc. 
Urmează a fi realizate măsuri de reformă pentru 
creșterea capacității de export a Republicii Moldo-
5  http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=7720
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va; îmbunătățiri în domeniul statisticii comerciale; 
asigurarea calității legislației pe care Republica Mol-
dova intenționează să o aplice cu privire la accesul 
pe piață sau alte chestiuni conexe; cooperarea în 
implementarea foii de parcurs pentru îmbunătățirea 
competitivității Republici Moldova; aprobarea pro-
iectului Nomenclaturii combinate a mărfurilor, etc. 

O prioritate pentru R. Moldova este și dezvoltarea 
infrastructurii legate de administrarea reglemen-
tărilor tehnice, standardizării, metrologiei, acre-
ditării, procedurilor de evaluare a conformității și 
sistemului de supraveghere a pieței, inclusiv crearea 
unui sistem informațional național. Una din priori-
tăți este și aplicarea standardelor sanitare și fitosa-
nitare moldovenești pentru produsele alimentare și 
furajere, sănătatea plantelor și animalelor, a legisla-
ției și practicii privind bunăstarea acestora cu stan-
dardele și legislația UE. În acest sens urmează a fi 
implementată Strategia pentru Siguranța Alimente-
lor, ajustate standardele la legislația UE în sectoarele 
relevante din punct de vedere economic din agri-
cultură, consolidarea capacității administrative din 
organele și agențiile guvernamentale, îmbunătăți-
rea infrastructurii și capacității conexe, necesară 
pentru implementarea legislației cu privire la sănă-
tatea animalelor, sănătatea plantelor, laboratoarele 
de siguranță a alimentelor și posturile de control la 
frontieră, în conformitate cu cerințele UE. 

În domeniul cooperării vamale și facilitării schim-
burilor comerciale este prevăzută continuarea im-
plementării Cadrului strategic pentru cooperarea 
vamală, ajustarea Sistemului operatorilor econo-
mici autorizați al Republicii Moldova la sistemul 
UE cu perspectiva recunoașterii reciproce, moder-
nizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova, 
infrastructurii acestuia și desfășurarea instruirii 
cadrelor, diminuarea complexității și modernizarea 
procedurilor administrative vamale, consolidarea 
dialogului privind lupta împotriva fraudelor pen-
tru prevenirea comerțului ilegal, ajustarea legisla-
ției Republicii Moldova privind activitățile vamale 
ce țin de aplicarea DPI la acquis-ul UE, aprobarea 
noului Cod vamal, bazat pe Codul vamal european.

În domeniul achizițiilor publice se prevede dezvol-
tarea competenței necesare și capacității adminis-
trative a organelor competente care supraveghează 
implementarea politicii în domeniul achizițiilor 
publice pentru a realiza ajustarea legislației la acqu-
is-ul comunitar, demararea pregătirii Strategiei de 
achiziții publice a Republicii Moldova și ce este 
foarte important, asigurarea faptului ca organul de 
revizie independent să dispună de capacitate admi-
nistrativă suficientă pentru a oferi remedii efective 
în conformitate cu Directiva 89/665 și 92/13, con-
form modificărilor din Directiva 2007/66.

Pe dimensiunea concurențială, la fel ca și la achizi-
ții publice, așteptările sunt orientate spre prestația 
instituției responsabile, a Consiliului Concurenței, 
care urmează să garanteze implementarea eficientă 
a legislației cu privire la concurență și ajutoarele de 
stat.

Totodată, sunt imperative reforme cardinale și cali-
tative în domeniile justiției, internelor, procuraturii 
pentru eliminarea corupției, traficului de interese, 
delapidării proprietății publice, contrabandei, fla-
gele care ar distorsiona procesul de implementare 
al acordului.

4) Costurile şi beneficiile asociate cu implemen-
tarea ALSAC
Conform estimărilor, efectele economice pe termen 
lung ale ALSAC asupra Republicii Moldova vor fi 
reflectate prin modificarea venitului naţional pen-
tru Moldova cu circa 142 milioane de euro, printr-o 
creștere a PIB-ului cu 5,4%, a exporturilor moldo-
venești cu 16%, a importurilor cu 8%, și a salariilor 
cu 4,8%. Totodată, este așteptată creșterea puterii 
de cumpărare a populației și creșterea încrederii 
investitorilor în economia R. Moldova. Pe de altă 
parte, potrivit experților, implementarea ALSAC va 
conduce la modernizarea sau crearea unor instituţii 
vitale funcţionării economiei de piaţă, sporirea pro-
ductivităţii factorilor de producţie, demonopoliza-
rea unor sectoare importante ale economiei națio-
nale, modernizarea infrastructurii calităţii, crearea 
unui mediu investiţional favorabil și previzibil, spo-
rirea concurenţei și, corespunzător, a competitivi-
tăţii întreprinderilor autohtone, creșterea activităţii 
inovaţionale a întreprinderilor, dezvoltarea secto-
rului de servicii, reducerea discrepanţei existente în 
prezent în ceia ce privește nivelul mediul al venitu-
rilor populaţiei din Republica Moldova comparativ 
cu alte ţări europene. 
Conform autorităților, cele mai mari costuri asoci-
ate sunt legate de pregătirea condițiilor și resurse-
lor necesare pentru implementarea ALSAC. Numai 
pentru infrastructura calității, costurile estimate 
depășesc 40-45 milioane USD. Sute de milioane de 
Euro sunt necesare pentru sectorul energetic, circa 
200 milioane Euro pentru agricultură. Potrivit ex-
perților, exista anumite costuri ce ţin de ajustarea 
infrastructurii calităţii, pierderilor încasărilor la 
buget, ca urmare a eliminării taxelor vamale, ajus-
tarea infrastructurii energetice în vederea diversi-
ficării acesteia. Iar până atunci posibile majorări 
ale costurilor de alimentare cu gaze din Federaţia 
Rusă, ale costurilor de intrare a bunurilor pe piață, 
interzicerea accesului unor producători autohtoni, 
cu precădere de produse alimentare și agroalimen-
tare pe piaţa Uniunii Vamale, reducerea volumelor 
de remiteri din străinătate și necesitatea încadrării 
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în câmpul muncii sau de achitare a plăţilor sociale 
în favoarea cetățenilor  moldoveni reveniţi în ţară 
din Federația Rusă. Costurile vor fi asociate și cu 
descreșterile în sectoarele orientate actualmente 
preponderent pe piaţa internă, ce nu vor putea face 
faţă concurenţei mărfurilor și produselor din UE. 

5) Perioada anticipată de implementare a ALSAC 
(poziţiile autorităţilor şi experţilor independenţi)
Potrivit autorităților, Acordul de comerţ liber apro-
fundat și cuprinzător cu UE (ALSAC) va intra în 
vigoare cu trei luni mai devreme decât se preconiza 
inițial. Acesta va intra în vigoare în toamna acestui 
an, fapt care impune un ritm rapid de implementare 
a prevederilor acordului. 
Pentru măsurile sanitare și fitosanitare (SPS), peri-
oada de implementare constituie 10 ani. Lista acte-
lor normative ce urmează a fi transpuse în legislaţia 
naţională urmează a fi elaborată în termeni de 3 luni 
de la data semnării Acordului. Sunt prevăzute per-
spective clare pentru includerea RM în lista de state 
terţe și lansarea exporturilor de produse de origi-
ne animalieră, care în prezent nu au acces pe piața 
UE. În domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, 
în conformitate cu prevederile Anexei VII la Acord, 
R. Moldova urmează să își aproximeze gradual le-
gislaţia în felul următor: în domeniul politicilor de 
calitate și agriculturii organice într-o perioadă de 4 
ani, standarde de marketing pentru plante, seminţe 
de plante, produse de origine vegetală, fructe și le-
gume – 3-5 ani, standarde de marketing pentru ani-
malele vii și produsele de origine animală – 4-5 ani. 
Capitolul IX, subsecţiunea 3 și anexa XXX prevăd 
o perioadă de 5 ani pentru stabilirea mecanismului 
de protejare a Indicațiilor Geografice atât pe piaţa 
internă cât și ce ţine de produsele exportate în state 
terţe. La fel, sunt o serie de directive, care urmează a 
fi aprobate într-o perioadă de până la 10 ani.
Poziția experților este, că tranziția la o liberalizare 
completă a comerțului pentru anumite sectoare va 
dura circa 10 ani (perioada asociată cu eliminarea 
completă a tarifelor vamale pentru produsele fabri-
cate în sector). Ajustarea legislației este prevăzută să 
dureze maximum 5 ani. Totuși problema de bază va 
ține de implementarea standardelor UE, proces ce 
ar putea dura mai mult de un deceniu.

6) Provocările implementării ALSAC
Implementarea ALSAC va impune o serie de provo-
cări pentru Republica Moldova. Este vorba despre 
capacitatea producătorilor autohtoni din sectoare de 
importanţă economică și socială de a face faţă presi-
unii concurenţiale provenite din partea UE și a Tur-
ciei (în special sectorul agricol și industria ușoară), 
reducerea încasărilor la bugetul de stat ca urmare a 
eliminării taxelor vamale. Nu sunt neglijabile, chiar 

sunt periculoase intențiile Federației Ruse de a șan-
taja R. Moldova prin intermediul instituțiilor sale, 
Rospotrebnadzor și Roselhoznadzor și nu numai. 
În prezent, deja, sunt suspendate importurile din 
R. Moldova în Federația Rusă a unei game destul de 
variate de produse alimentare și agricole: fructe, le-
gume, produse alimentare și băuturi alcoolice. La fel, 
este mai mult ca probabilă introducerea unilaterală 
de către Federația Rusă în comerțul bilateral cu R. 
Moldova a taxelor vamale la importul mai multor 
bunuri agricole, alimentare și industriale.

Pentru a face faţă acestor provocări va fi nevoie de o 
abilitate sporită și o viteză de mișcare rapidă a insti-
tuţiilor publice și a comunității de afaceri în sensul 
minimalizării consecințelor presiunilor venite din 
exterior și celor create în interiorul țării. Ne refe-
rim în primul rând la măsurile, care urmează a fi 
realizate pentru a minimaliza veniturile ratate a 
producătorilor, exportatorilor, și transportatorilor 
locali ca urmare a blocării exporturilor moldove-
nești pe piața rusă. Totodată trebuie să fim pregătiți 
de a reacţiona rapid la exigenţele impuse de Acor-
dul de Asociere. Perioadele de tranziție negociate 
de partea moldovenească trebuie utilizate pentru 
creșterea competitivității sectoarelor sensibile. Aici, 
ar fi necesar de menţionat și importanţa eficienti-
zării cooperării instituţiilor publice în realizarea 
diverselor documente de politici, inclusiv a foilor de 
parcurs cu privire la eliminarea constrângerilor în 
calea mediului de afaceri și de creștere a competi-
tivităţii economiei naţionale, consultarea mediului 
de afaceri, APL și a societăţii civile privind esenţa 
ALSAC, posibilele oportunităţi și provocări. 

Nivelul de informare a publicului și a comunităţii 
de afaceri despre priorităţile, provocările, costurile 
și beneficiile ALSAC rămâne a fi redus. Iar, aceas-
ta indică clar asupra posibilităţii utilizării incorec-
te sau insuficiente a instrumentelor disponibile în 
acest sens. 

- Mecanismul inter-ministerial de coordonare şi 
monitorizare a implementării ALSAC
În condiţiile în care ministerele sunt divizate și 
concurează între ele pe criterii politice, este dificil 
de a constata existența unui mecanism eficient de 
coordonare și monitorizare inter-ministerială, care 
ar funcționa ireproșabil. Totuși, există o experien-
ță pozitivă în acest sens, care a fost acumulată în 
perioada consultărilor și negocierilor realizate a 
Acordului de Asociere, și în special a ALSAC. Gru-
purile de negociatori și grupurile de lucru sectoriale 
au avut o prestație relativ bună, și eficiența acestora 
este remarcată în interviurile realizate. În prezent, 
nu sunt prevăzute careva schimbări instituționale 
în pofida faptului, că există opinii separate potrivit 
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cărora pentru o coordonare și implementare mai 
bună a acordurilor este oportună crearea unui mi-
nister al integrării europene, sau a unei agenții ori a 
unui birou specializat pe lângă cabinetul prim-mi-
nistrului. Argumentele invocate au la bază pericolul 
politizării acestei entități, după exemplul ministe-
relor din cadrul guvernului, penuria de cadre ca-
lificate și lipsa de timp, dat fiind faptul, că ALSAC 
urmează a fi aplicat cu începere din anul curent.

La momentul actual este important, ca să fie evitată 
dublarea funcțiilor de coordonare și monitorizare 
a implementării ALSAC. La fel, este necesară reali-
zarea integrală a Planului de acţiuni pentru pune-
rea în aplicare a Acordului de asociere și a ALSAC, 
precum și pentru alte acţiuni de implementare a 
ALSAC. Acesta trebuie să conțină acțiuni concre-
te, termene de realizare, instituții de stat și entități 
relevante după caz, responsabile de monitorizare și 
implementare (comunitatea de afaceri, APL, orga-
nizații neguvernamentale, sectorul academic, insti-
tuții media, etc.), indicatori de performanță, costuri 
asociate la implementare. Totodată, se impun mă-
suri de informare a publicului larg despre imple-
mentarea Planului de acțiuni.

- Mecanismul de armonizare a legislaţiei naţiona-
le cu aquis-ul comunitar prevăzut de ALSAC
În procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu 
aquis-ul comunitar prevăzut de ALSAC, Republica 
Moldova are un avantaj comparativ față de Georgia 
și Ucraina, datorită faptului că aquis-ul comunitar 
deja este tradus în limba română, iar o parte din 
acesta este în proces de preluare sau de aplicare. În 
condițiile când angajamentele din partea Moldovei 
sunt stricte, aprobate și necesită a fi aplicate, în pro-
cesul de armonizare a cadrului legislativ și norma-
tiv trebuie să existe o conectare și implicit o comu-
nicare foarte bună cu reprezentanții sectorului re-
glementat. În afară de acesta, în procesul de armo-
nizare și adaptare a aquis-ului comunitar prevăzut 
de ALSAC trebuie să predomine interesul național. 

Armonizarea legislației cu aquis-ul comunitar 
prevăzut de ALSAC va fi realizată în conformitate 
cu Programul național de armonizare a legislației 
coordonat de Centrul Național de armonizare a le-
gislației în comun cu Parlamentul și Guvernul R. 
Moldova. În acest context, urmează a fi transpuse în 
legislaţia naţională circa 300 de directive europene. 
Circa 75 la sută din actele ce urmează a fi armoni-
zate au termenul de 3 ani prevăzut pentru adoptare. 
Circa 1/3 din aceste sunt în proces de lucru.

- Nivelul de pregătire a comunităţii de afaceri 
pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ALSAC 
şi de consultare a comunităţii de afaceri de către 
autorităţi
În procesul de pregătire și nemijlocit în procesul de 
negociere a ALSAC au existat mai multe cicluri pen-
tru identificarea problemelor și pregătirea poziției 
părții moldovenești pentru negocierea acordului la 
care au participat și reprezentanții comunității de 
afaceri din diferite sectoare ale economiei naționa-
le. O parte din aceștia au participat și la atelierele 
de instruire organizate pentru formarea grupurilor 
de negociatori din partea Moldovei. Un interes mai 
mare l-au manifestat companiile unde leadership-ul 
îl constituie companiile străine. Acestea au și obți-
nut condiții mai bune și concesii în urma negocierii 
ALSAC6. 
Nivelul de pregătire a comunităţii de afaceri pentru 
îndeplinirea condiţionalităţilor ALSAC este destul 
de redus. Mai mult ca atât, o parte din comunitatea 
de afaceri a conștientizat destul de târziu, că pentru 
ea este importantă nu numai cunoașterea prevederi-
lor ALSAC, dar și participarea activă la implemen-
tarea acordului și ce este vital, creșterea competiti-
vității acesteia într-un termen destul de scurt. Deși, 
acordul prevede un regim liberalizat la exportul în 
UE și perioade de tranziție la eliminarea taxelor va-
male la import pentru mai multe bunuri industriale 
și agricole, companiile moldovenești trebuie să-și re-
vendice locul într-un mediu concurențial nou, să lu-
creze intens asupra creșterii competitivității proprii7. 
În acest sens este aprobată Foaia de parcurs pentru 
ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, 
6 Ca exemplu, „comunitatea de experți, dar si producătorii autohtoni 
de zahăr din start au atenționat autoritățile privind riscurile sporite 
pentru industria de zahăr legate de liberalizarea comerțului cu UE. 
Guvernul, si in mod special Ministerul Economiei a fost receptiv 
la avertizările experților si avut o strategie adecvată în negocierile 
cu UE. Astfel, acordul ALSAC nu prevede liberalizarea deplină 
a comerțului cu zahar între RM si UE. Sunt stabilite contingente, 
similare cu cele prevăzute de acordul ATP. Se va păstra contingentul 
la importul din UE a circa 6 mii tone de zahăr, ceia ce le va permite 
consumatorilor moldoveni sa beneficieze de un sortiment mai larg 
de zahăr din UE, care nu este fabricat în R. Moldova. Totodată, 
contingentul de export din Moldova în UE a fost majorat până la 
37 mii tone (de la 34 mii tone). Asta le va permite producătorilor 
autohtoni sa exporte surplusul de zahăr de piața locală, în condițiile 
când consumul domestic constituie 80 mii tone, iar producerea locală 
120 - 130 mii tone. Regimul de import-export pentru zahăr negociat 
și prevăzut de ALSAC constituie un echilibru bun între interesele 
consumatorilor si a producătorilor din ambele părți” .
7  Acordul prevede eliminarea imediată a taxelor de import pentru 
majoritatea produselor industriale, cu excepţia unor produse din 
industria de textile, mobilă, construcţii şi chimice pentru care 
perioada de tranziție constituie 3-7 ani. Pentru produsele agricole, 
care nu se produc si reprezintă materii prime, taxele sunt anulate 
imediat. Pentru produsele mai puțin sensibile, competitive (fructe, 
legume, băuturi alcoolice, cașcavaluri de specialitate, etc.), perioada 
de tranziție constituie 5-10 ani. Pentru produse sensibile (carne 
și produse din carne, lapte și produse din lapte, dulciuri, etc.) sunt 
prevăzute cote tarifare la import (media importurilor din UE in 
ultimii 3 ani). Acordul prevede interzicerea taxelor de export.
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care abordează problemele de o importanţă majo-
ră pentru ameliorarea competitivităţii Republicii 
Moldova, în special având în vedere oportunităţile 
și provocările deschise de ZLSAC. Selectarea acestor 
probleme se bazează pe experienţa agenţiilor guver-
namentale și pe opiniile acestora privind provocările 
pe termen scurt și mediu cu care se confruntă ţara în 
procesul realizării obiectivelor stabilite sau implicite 
ale Acordului de Asociere și ZLSAC.8 Priorităţile și 
acţiunile Foii de parcurs sunt structurate în compo-
nente separate și includ resursele umane; accesul la 
resursele financiare; infrastructura transportului; 
infrastructura energetică; infrastructura calităţii; 
societatea informaţională; facilitarea comerţului; 
impozitarea și administrarea fiscală; știinţă, tehno-
logii, concurenţa.

Pe de altă parte, pentru eliminarea barierelor admi-
nistrative pentru mediul de afaceri și ameliorarea 
climatului investiţional, este aprobată și realizată în 
proporție de 90 la sută Foaia de parcurs privind ac-
ţiunile Guvernului în vederea eliminării constrân-
gerilor critice în calea mediului de afaceri pentru 
anii 2013-20149. Totodată, pentru comunitatea de 
afaceri este foarte importantă revendicarea rolului 
său în implementarea ALSAC, din cel de beneficiar 
al acordului în actor important în procesul de mo-
nitorizare și aplicare a prevederilor ALSAC.

- Nivelul de informare a publicului şi comunităţii 
de afaceri despre priorităţile, provocările, costu-
rile şi beneficiile ALSAC
Rezultatele Barometrului opiniei publice din apri-
lie 2014 denotă că nivelul de informare a populației 
privitor la Acordul de Asociere este unul redus. Din 
persoanele intervievate în cadrul sondajului, 6% au 
afirmat că sunt foarte bine informați ce înseamnă 
Acordul de Asociere dintre UE si R. Moldova, 30% 
sunt bine informați, 40% sunt puţin informați și 17 
la sută deloc nu sunt informați. Este alarmantă pon-
derea persoanelor care nu sunt informați suficient 
privitor la Acordul de Asociere10: Aceasta constitu-
ie 66% din persoanele din mediul rural, peste 60 la 
sută din populația cu vârstă mai mare de 30 de ani, 
47% din persoanele cu nivel înalt de educație, 55% 
din persoanele ce corespund unui nivel socio-eco-
nomic mediu și 46% ce corespund unui nivel înalt11. 
Sunt relevante și următoarele concluzii ale BOP: În 
cazul unui referendum privind aderarea la Uniunea 
Europeană, 44% ar vota pentru, iar 37% - contra 
8  HG nr. 4 din 14.01.2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs 
pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova. Monitorul 
Oficial nr.17-23/27 din 24.01.2014.
9  HG nr. 765  din  25.09.2013 cu privire la aprobarea Foii de parcurs 
privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrângerilor 
critice în calea mediului de afaceri pentru anii 2013-2014. Monitorul 
Oficial nr. 213-215/868 din 27.09.2013.
10  Care sunt puțin informați și care nu sunt deloc informați.
11  http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=681&parent=0

aderării la UE. Ponderea persoanelor care sunt îm-
potriva aderării la UE înregistrează o tendință de 
creștere continuă pe parcursul ultimilor 4 ani – de 
la 18% în mai 2010 la 37% în aprilie 2014. Barome-
trul a testat și atitudinea populației cu privire la 
eventuala aderare la Uniunea Vamală Rusia-Bela-
rus-Kazahstan. 45% (în descreștere semnificativă 
față de perioada similară cu 2 ani în urmă - 57%) 
din populația chestionată se pronunță pro, în spe-
cial minoritățile etnice. Fiind puși în situația de a 
alege fie o opțiune, fie alta, respondenții s-au divizat 
în două grupuri egale: 38% pentru Uniunea Vamală 
și 35% pentru Uniunea Europeană (preponderent 
populația tânără, cu nivel înalt de studii și nivel so-
cio-economic înalt).
În general, publicul larg și mediul de afaceri nu con-
știentizează provocările și avantajele asocierii cu 
UE, și în special beneficiile ALSAC. Pe de o parte, 
consultarea cu mediului de afaceri, APL, sectorul 
academic nu a avut un caracter sistemic. Pe de altă 
parte, nici reprezentanții acestor grupuri importan-
te nu au acordat o atenție sporită acestui subiect. În 
rezultat, Acordul de Asociere și ALSAC rămân a fi 
neînțelese de populație și agenții economici. Asta, 
în condițiile, când în cadrul instituțiilor de stat sunt 
create unele entități mici responsabile de informa-
re și diseminare a informației, care includ persoane 
bine pregătite, și în situația când există un meca-
nism de interacțiune în acest sens între ministere. 

În prezent se atestă o îmbunătățire în ceia ce priveș-
te informarea publicului și a comunităţii de afaceri 
despre priorităţile, provocările, costurile și benefi-
ciile ALSAC. Este implementat un plan de acțiuni, 
care odată fiind realizat elimină treptat carențele, 
care au existat în perioada negocierii Acordului de 
Asociere. Acesta conține diverse măsuri, care fiind 
realizate pot să contribuie la o mai bună informa-
re a populației12. Partea slabă a întregului proces de 

12  Planul include acțiuni menite să combată miturile și falsurile 
privind pericolele ALSAC (o acțiune necesară și eficientă, deși 
este realizată cu întârziere), întâlniri formale cu Delegaţia UE şi 
ambasadele statelor membre ale UE, vizite de doua ori în săptămâna 
a Grupurilor de comunicare la nivel de viceminiștri (6 grupuri 
de comunicare din toate Ministerele), vizite în teritoriu, inclusiv 
Universități pentru întâlniri cu mediul de afaceri pentru a discuta 
despre obiectivele, costurile și beneficiile ALSAC, interacțiune cu 
Centrul Contact, Fundația Est Europeană, EBA Moldova, Asociația 
pentru politica Externa, Asociația Presei independente, Consiliul 
National pentru Participare, etc. pentru a crea Mișcarea Europeana 
cu scopul organizării activităților de comunicare in teritoriu, 
organizarea diverselor activități în cadrul Lunii Europene in perioada 
28 aprilie - 28 mai 2014, derularea proiectului de informare „Caravana 
Europeană” în 10 orașe ale Moldovei, difuzarea spoturilor publicitare 
la posturile TV (Moldova 1, Prime, posturile TV regionale), publicarea 
diverselor ghiduri și materiale de promovare, distribuirea broșurilor 
cu informații despre Acordul de Asociere și ALSAC (sunt distribuite 
3000 de exemplare prin intermediul viceminiștrilor în cadrul vizitelor 
în teritoriu, iar 1000 de exemplare sunt repartizate prin intermediul 
Agențiilor de dezvoltare regionala, pregătirea broșurilor și pliantelor 
pentru diverse grupuri țintă (agricultură, exportatori), etc. 
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informare constă în politizarea excesivă a procesu-
lui de informare. Campaniile de informare inițiate 
și realizate de unele partide politice distorsionează 
procesul de informare, diseminare a informației. 
Campaniile de informare a unor partide politice 
aflate la guvernare ori sunt realizate necalitativ, ori 
sunt populiste, ori urmăresc scopuri egoiste. 

Carențele principale în procesul de diseminare a in-
formației remarcate de persoanele intervievate sunt:
•	 în strategiile de informare predomină scopul de 

a da un plus de valoare în primul rând parti-
delor politice, prin asumarea meritelor în reali-
zarea integrării europene. Deseori, prin aceas-
ta, contrar așteptărilor are loc un transfer de 
imagine negativă și lipsă de credibilitate de la 
partidele politice la procesul firesc de integrare 
europeană ce vizează întreaga populație a țării.

•	 resursele umane antrenate în campaniile de 
informare sunt insuficient pregătite. Pe alocuri 
acestea ridică nivelul așteptărilor populației la 
înălțimi neimaginabile. Ca exemplu, în une-
le raioane ale republicii, reprezentanții parti-
delor politice confundă asocierea cu Uniunea 
Europeană cu aderarea R. Moldova la aceasta, 
iar printre beneficiile asocierii sunt enumerate 
accesul populației la salarii și pensii europene, 
dreptul la muncă în statele UE, etc.

•	 la realizarea măsurilor prevăzute de planul de 
acțiuni pentru informare și diseminarea in-
formației privitoare la Acordul de Asociere și 
DSFTA, deseori sunt delegați reprezentanții 
ministerelor nu după criterii legate de cunoaș-
terea priorităților, beneficiilor, costurilor și pro-
vocărilor acordurilor negociate, dar în funcție 
de controlul politic al instituției reprezentate.

•	 campaniile realizate de unele partide politice au 
conținut un instrumentar mult mai vizibil, mai 
costisitor și mai bine ghidat decât cel utilizat 
în campania guvernamentală realizată pentru 
informarea populației despre integrarea euro-
peană. Asta, paradoxal, din cauza capacităților 
instituționale limitate și insuficienței resurselor 
financiare necesare pentru acoperirea costuri-
lor materialelor publicitare și de informare uti-
lizate în campania guvernamentală.

7) Concluzii
•	 După semnarea și ratificarea Acordului de Aso-

ciere cu Uniunea Europeană urmează o peri-
oadă dificilă, dar foarte importantă pentru R. 
Moldova. Cea de asociere, care presupune re-
forme de proporții în domeniile politic, econo-
mic și social.

•	 Prioritățile Moldovei în procesul de implemen-
tare al ALSAC sunt creșterea capacităţilor in-
stituţionale și administrative, în vederea imple-

mentării eficiente a prevederilor ALSAC, îm-
bunătățirea climatului de afaceri, agricultura și 
dezvoltarea rurală, comerțul cu mărfuri, apli-
carea măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS), 
cooperarea vamală și facilitarea schimburilor 
comerciale, dezvoltarea infrastructurii legate 
de administrarea reglementărilor tehnice, stan-
dardizării, metrologiei, acreditării, proceduri-
lor de evaluare a conformității și sistemului de 
supraveghere a pieței, etc. Totuși cea mai mare 
prioritate și în același timp provocare, este în-
săși implementarea Acordului de Asociere.

•	 Cele mai mari costuri la implementarea acor-
dului sunt asociate cu măsurile de reformă în 
agricultură, aplicarea standardelor, ajustarea 
infrastructurii calităţii, pierderilor încasărilor 
la buget, ca urmare a eliminării taxelor vamale, 
ajustarea infrastructurii energetice în vederea 
diversificării acesteia.

•	 Tranziția la o liberalizare completă a comerțu-
lui pentru anumite sectoare din economia nați-
onală va dura circa 10 ani (perioada asociată cu 
eliminarea completă a tarifelor vamale pentru 
produsele fabricate în sector). Ajustarea legisla-
ției este prevăzută să dureze maximum 5 ani. 
Totuși problema de bază va ține de implemen-
tarea standardelor UE, proces ce ar putea dura 
mai mult de un deceniu.

•	 În procesul de armonizare a legislaţiei naţiona-
le cu aquis-ul comunitar prevăzut de ALSAC, 
R. Moldova are un avantaj comparativ față de 
Georgia și Ucraina, datorită faptului că aquis-ul 
comunitar deja este tradus în limba română, iar 
o parte din acesta este în proces de preluare sau 
de aplicare.

•	 Partea slabă a întregului proces de informare a 
populației privitor la Acordul de Asociere con-
stă în politizarea excesivă a procesului de in-
formare. Politizarea excesivă a campaniilor de 
informare inițiate de unele partide politice dis-
torsionează procesul de informare, diseminare 
a informației.

•	 În prezent se atestă o îmbunătățire în ceia ce 
privește informarea publicului și a comunităţii 
de afaceri despre priorităţile, provocările, cos-
turile și beneficiile ALSAC. Este implementat 
un plan de acțiuni, care odată fiind realizat eli-
mină carențele, care au existat în perioada ne-
gocierii Acordului de Asociere.

8) Recomandări
•	 Pe lângă realizarea priorităților Moldovei în 

procesul de implementare al ALSAC sunt im-
perative reforme cardinale, calitative și rapide 
în domeniile justiției, internelor, procuraturii 
pentru eliminarea corupției, traficului de in-
terese, delapidării proprietății publice, contra-
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bandei, flagele care ar distorsiona procesul de 
implementare a acordului.

•	 La momentul actual este important, ca să fie 
evitată dublarea funcțiilor de coordonare și de 
monitorizare a implementării ALSAC. Planul 
de acţiuni pentru punerea în aplicare a Acor-
dului de asociere și a ALSAC trebuie să con-
țină acțiuni concrete, termene de realizare, 
instituții de stat și entități relevante după caz, 
responsabile de monitorizare și implementare 
(comunitatea de afaceri, APL, organizații ne-
guvernamentale, sectorul academic, instituții 
media, etc.), indicatori de performanță, costuri 
asociate la implementare. Totodată, se impun 
măsuri de informare a publicului larg despre 
implementarea Planului de acțiuni.

•	 În condițiile când angajamentele din partea 
Moldovei sunt stricte, aprobate și necesită a fi 
aplicate, în procesul de armonizare a cadrului 
legislativ și normativ trebuie să existe o conec-
tare și implicit o comunicare foarte bună cu re-
prezentanții sectorului reglementat. În afară de 
acesta, în procesul de armonizare și adaptare a 
aquis-ului comunitar prevăzut de ALSAC tre-
buie să predomine interesul național. 

•	 Pentru comunitatea de afaceri este foarte im-
portantă revendicarea rolului său în implemen-
tarea ALSAC, din cel de beneficiar al acordului 
în actor important în procesul de monitorizare 
și aplicare a prevederilor ALSAC.

•	 Rezultatele sondajelor de opinie denotă că nive-
lul de informare a populației privitor la Acordul 
de Asociere este unul redus. Este imperativ, ca 
procesul de informare a populației și a comuni-
tății de afaceri să fie mai dinamic și să contri-
buie prin argumente la combaterea miturilor și 
falsurilor despre nocivitatea ALSAC, care sunt 
lansate pentru discreditarea procesului de aso-
ciere cu UE.

Interviuri realizate:
Veaceslav Negruță, ex-ministrul al Finanțelor.
Octavian Calmîc, viceministru al Economiei.
Tatiana Molcean, șef, Direcţia cooperare economică 
cu UE, MAEIE.
Stella Gemnă, consultant superior în cabinetul 
prim-ministrului Republicii Moldova.
Alexandru Stratan, director, Institutul National de 
Cercetări Economice (INCE).
Alexandru Fală, director program, Centrul Analitic 
Independent EXPERT-GRUP.
Ion Tornea, expert economic, IDIS Viitorul.
Octavian Armașu, Asociația producătorilor de za-
hăr din R. Moldova.
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Asociaţia pentru Politica Externă (APE) este o 
organizaţie non-guvernamentală activitatea căreia 
este dedicată susţinerii procesului de integrare a 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană, promo-
vării reformelor democratice și a soluţionării politi-
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europene a ţării.
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