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Newsletter-ul este elaborat în baza emisiunii radiofonice din 
30 mai 2015, realizate de Asociaţia pentru Politică Externă 
(APE) în comun cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Emisiunea 
este difuzată de postul public Radio Moldova şi de Radio 
Vocea Basarabiei. Emisiunea radio și Newsletter-ul sunt 
parte a proiectului FES şi APE „Dialoguri de politică externă”. 
Conţinutul poate fi preluat liber cu menţionarea sursei.

TEMELE EMISIUNII:
1.   Vecinătatea Estică a UE – încotro? Victor Chirilă: Republica Moldova a beneficiat din plin ofertele UE venite pe linia Parteneriatului Estic.
2.  Stanislav Secrieru: Dacă privim acum evoluțiile din Republica Moldova, practic nimic nu o recomandă pentru o perspectivă europeană.
3.  „Cine a lansat năluca unei cereri moldovenești de aderare, la Summitul de la Riga?”. Un editorial de Ștefan Gorda. 
4.  James D. Pettit: Corupția este un obstacol enorm pentru dezvoltarea unei societăți prospere și democratice

Ultima perioadă a fost marcată de o serie de evenimente 
importante pentru Republica Moldova. 
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Materialele sunt realizate de Lina Grâu – expert pe politică externă și relaţii internaţionale, coordonator de programe APE. 

Președintele Nicolae Timofti a reiterat, într-un 
discurs ținut la summitul Procesului de Cooperare în 
Europa de Sud-Est (SEECP), importanța menținerii 
stabilității în regiune și a spus că Republica Moldova 
va valorifica asocierea politică cu UE prin consolidarea 
cadrului juridic instituțional, prin creștere economică 
și contribuția sa la securitatea regională. Declarația 
finală a summitului menționează că extinderea UE și 
oferirea unei perspective europene și euroatlantice 
țărilor care își asumă acest parcurs reprezintă un 
interes strategic comun deopotrivă al țărilor din Sud-
Estul Europei și al UE.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis, 
miercuri, 28 mai, să suspende pe o perioadă 
nedefinită emisia televiziunii ruse Rossia 24 pe 
teritoriul Republicii Moldova și a amendat alte patru 
posturi moldovene care retransmit televiziuni rusești 
pentru nerespectarea echidistanței și echilibrului în 
programele de știri și analitice retransmise. Partidului 
Comuniștilor a condamnat această decizie, spunând 
că suspendarea retransmiterii  postului Rossia 24 
„încalcă libertatea de exprimare”. 

Premierul Chiril Gaburici a avut joi, 29 mai, o primă 
întâlnire bilaterală cu omologul său din Rusia, Dmitri 
Medvedev, pe marginea unui summit din Kazahstan al 
CSI. „Alegerea vectorului european nu este o alegere 
contra Rusiei. Spațiile economice sunt compatibile, 
iar colaborarea în acest sens este benefică ambelor 
state”, a subliniat Gaburici, citat de un comunicat 
de presă de la Guvern. Chiril Gaburici a mulțumit 
omologului său rus pentru „pași făcuți în reluarea 
exporturilor de produse agricole pentru unele 
companii din Republica Moldova”. 

Președintele ucrainean Petro Poroșenko l-a numit 
guvernatorul regiunii Odesa pe fostul președinte 
georgian Mihail Saakașvili după ce i-a acordat 
cetățenia Ucrainei. Decizia a fost criticată dur de 
Tiraspol, care a declarat că acesta este încă un pas 
către blocarea totală de către Ucraina și Moldova 
a regiunii transnistrene, confruntată cu o criză 
economică fără precedent. Vicepremierul rus Dmitri 
Rogozin a susținut și el aceleași acuzații, dând 
asigurări că Rusia nu-i va abandona pe locuitorii din 
Transnistria.

În același timp, presa ucraineană relatează despre 
concentrarea trupelor ucrainene la frontiera cu 
regiunea transnistreană. Șeful serviciului ucrainean 
de pază a frontierei, Viktor Nazarenko, susține că 
ar exista amenințări militare și tehnologice dinspre 
Transnistria. 

Mai multe sondaje de opinie sugerează că funcția de 
primar al Chișinăului va fi tranșată în turul doi între 
primarul liberal actual Dorin Chirtoacă și socialista 
Zinaida Grecianîi, care a condus două guverne în fosta 
guvernare comunistă. Alegerile locale din 14 iunie 
pot aduce surprize în orașul Orhei, unde în cursă s-a 
înscris principalul suspect în delapidarea unui miliard 
de euro din sistemul bancar al Republicii Moldova, 
Ilan Shor. În același timp, Consiliul municipal Bălți a 
anunțat despre intenția de a organiza pe 1 noiembrie 
un referendum cu privire la extinderea autonomiei 
locale. Premierul Chiril Gaburici a anunțat că va 
contesta în instanță această decizie.

Comisarul european pentru negocieri de extindere, 
Johannes Hahn, a sugerat că Moldova ar putea fi 
gata să depună cerere de aderare la UE în câțiva ani. 
Vorbind la Bruxelles joi, 28 mai, la o conferință pe 
tema rezultatelor summitului de la Riga, Hahn a spus 
că „noul guvern moldovean” ar putea fi convins să 
accepte un program de pregătire care ar putea duce la 
depunerea cererii, când țara va fi pregătită, poate spre 
sfârșitul „perioadei” de guvernare. 

Declarația finală a summitului 
Parteneriatului Estic de la Riga spune, 

la punctul 7, că participanții „au luat 
cunoștință de aspirațiile europene și de 

Vecinătatea Estică 
a UE – încotro?
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alegerea europeană pe care au făcut-o 
Republica Moldova, Georgia și Ucraina”. 
Declarația condamnă de asemenea 
anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia, 
punct care a trezit rezervele Armeniei și 
Belarusului. 

Textul respectiv a fost negociat cu 
dificultate chiar în ajunul summitului, 
aspect care i-a făcut pe criticii 
Parteneriatului Estic să spună că 
summitul ar fi marcat de fapt un eșec 
al acestei inițiative a UE și a parcursului 
european pentru Republica Moldova, 
Ucraina și Georgia. Experții de politică 
externă de la Chișinău nu împărtășesc 
însă acest punct de vedere și apreciază 
ca fiind foarte pozitiv faptul că în 
condițiile presiunilor exercitate în 
regiune de Rusia, declarația summitului 
de la Riga menține perspectiva 
europeană pentru statele care au 
Acorduri de Asociere semnate cu UE. 

În deschiderea summitului de la Riga 
din 21-22 mai, președintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Junker, a declarat 
că summitul „nu este unul al extinderii”, 
însă „trebuie să fim siguri că fiecare 
țară participantă are o perspectivă 
europeană”. 

Cancelarul german Angela Merkel 
a afirmat că parteneriatul Uniunii 
Europene cu șase țări est-europene 
devine și mai important pe fundalul 
crizei din Ucraina. Vorbind in Bundestag, 
Merkel a mai spus că ordinea europeană 
a fost zdruncinată de anexarea ilegală a 
peninsulei Crimeea de către Rusia și de 
luptele din estul Ucrainei. „Vom continua 
să ne sprijinim vecinii estici, care 
încearcă să creeze societăți democratice, 
bazate pe respectul legii”. Comentând 
temerile că Parteneriatul Estic ar putea 
provoca o rivalitate profundă între UE 
și Rusia, șefa guvernului de la Berlin a 
repetat că „Parteneriatul Estic nu este un 
instrument al extinderii UE. De aceea nu 
trebui nici să dăm naștere la așteptări pe 
care nu le vom putea îndeplini ulterior”.

Victor Chirilă: Republica Moldova a 
beneficiat din plin ofertele UE venite pe 
linia Parteneriatului Estic 

Directorul executiv al Asociației 
pentru Politică Externă, Victor 

Chirilă, spune că rezultatele summitului 
Parteneriatului Estic de la Riga sunt 
foarte bune pentru perspectiva 
europeană a Republicii Moldova, mai 
ales având în vedere situația regională. 
Parcursul european depinde acum de 
calitatea clasei politice de la Chișinău, 
dar și de spiritul civic al societății, 
de felul în care aceasta va înțelege 
să se implice și să ceară continuarea 
reformelor europene. 

 Lina Grâu: Summitul Parteneriatului 
Estic de la Riga a fost calificat la 
Chișinău ca fiind un eșec de unii 
comentatori, în timp ce alții au spus 
că summitul și-a atins scopul, din 
moment ce Declarația finală conține 
referințe la perspectiva europeană 
a celor trei state din Parteneriatul 
Estic care au semnat Acorduri de 
Asociere cu Uniunea Europeană – 
Republica Moldova, Ucraina și Georgia. 

Din punctul Dvs. de vedere, care e 
perspectiva corectă?

 Victor Chirilă: Din punctul meu de 
vedere, nu este un eșec pentru Republica 
Moldova. Republica Moldova a obținut 
tot ce a vrut, tot ce a oferit Parteneriatul 
Estic – avem Acordul de Asociere și 
Acordul de liber schimb cu UE, am 
început implementarea acestuia, avem 
liberalizarea regimului de vize cu UE. 
Datorită Acordului de Asociere pentru 
prima oară avem perspectiva de integrare 
economică cu UE, ceea ce, din punctul 
meu de vedere, dacă va fi pus în practică, 
va deschide calea cu certitudine pentru 
perspectiva de integrare politică a țării 
noastre. 

De aceea, Parteneriatul Estic nu este 
nicidecum un eșec, nu este un eșec nici 
summitul de la Riga, pentru că Declarația 
finală a summitului recunoaște aspirațiile 
noastre europene și alegerea noastră 
europeană. Acum, este de datoria noastră 
să profităm de această deschidere a UE, 
să punem în practică Acordul de Asociere 
– acest lucru este esențial pentru noi. Și 
în momentul în care vom demonstra că 
suntem cu adevărat, nu doar prin declarații, 
implicați, angajați și hotărâți să parcurgem 
calea de reforme care ne va ajuta să 
îndeplinim criteriile de aderare la UE, va fi 
foarte greu Uniunii Europene să refuze o 
cerere de aderare din partea noastră.

Deci, trebuie să fim realiști, trebuie să 
fim optimiști și cu siguranță dacă va fi 
voință politică acasă la noi, vom reuși 
să trecem la o altă etapă în evoluția 
relațiilor noastre cu UE. 
Este un eșec numai pentru acei care au 
avut așteptări exagerate, nerealiste, față 
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de summitul de la Riga și, de asemenea, 
pentru acei care mereu au criticat 
această inițiativă a Parteneriatului Estic, 
mereu au pus la îndoială capacitatea 
acestei inițiative de a ne ajuta să ne 
apropiem de UE.

În ce mă privește, recunosc problemele 
care există, recunosc slăbiciunile 
Parteneriatului Estic – una din slăbiciuni 
este că nu ne oferă o perspectivă clară 
de aderare la UE. Dar în același timp 
sunt optimist pentru că, pe de altă 
parte, Parteneriatul Estic ne oferă 
deschideri care, odată exploatate, ne 
vor aduce la scopul mult dorit.

 Lina Grâu: Dvs. la cât estimați 
perioada de timp la finalul căreia 
Republica Moldova ar putea să 
beneficieze din plin de ceea ce oferă 
UE, deci ar fi pregătită de aderare pe 
interior din punct de vedere economic, 
social, dar și politic?

 Victor Chirilă: În primul rând, trebuie 
să ne gândim la ce trebuie să facem 
ca să îndeplinim toate criteriile – și 
economice, și politice, și instituționale, 
și democratice – pe care le cere UE 
oricărui stat european care își dorește 
să devină membru al său. De aceea este 
greu să facem acum o previziune – când 
va fi Republica Moldova gata, cât timp 
va lua acest proces. Acesta poate lua 
și 5 ani, dar poate dura și 10 ani. Totul 
depinde de determinarea noastră, 
depinde de efortul nostru, depinde de 
calitatea reformelor pe care le vom 
realiza acasă. 
Dacă va fi o clasă politică onestă, 
sinceră, decisă să parcurgă cât mai 
curând posibil calea reformelor, să 
renunțe la privilegiile de care se bucură 
în actualul sistem politic din țara 
noastră – atunci, cu siguranță, vom 
reuși și în 5 ani. 

Dar deocamdată nu văd această 
determinare și nu văd această angajare 
sinceră a actualei clase politice. De 

aceea din punctul meu de vedere 
această perioadă pentru Republica 
Moldova ar lua nu mai puțin de 10 ani. 

 Lina Grâu: Ați fost la Riga în perioada 
summitului, ați asistat la lucrările 
unei conferințe dedicate societății 
civile din țările Parteneriatului Estic. 
Care este percepția dinspre UE spre 
Republica Moldova? Cum se vede 
acum Republica Moldova, față de acum 
un an și jumătate, când era vedeta 
Parteneriatului Estic și povestea de 
succes a UE?

 Victor Chirilă: Se observă o anumită 
schimbare în capitalele europene, 
politicienii, diplomații europeni sunt 
îngrijorați de evoluțiile de la noi, în 
special sunt îngrijorați de amploarea pe 
care o ia criza bancară din țara noastră, 
care riscă să perturbe stabilitatea 
necesară pentru a implementa Acordul 
de Asociere, riscă să perturbe și 
procesul de implementare a Acordului 
de Asociere, riscă să arunce țara într-o 
acută criză politică. Și, desigur, dânșii nu 
sunt foarte mulțumiți de aceste lucruri. 
Dar, în același timp, încearcă să facă 
tot posibilul pentru a menține clasa 
politică de la noi angajată în procesul de 
implementare a reformelor pe care le 
presupune Acordul de Asociere. 

 Lina Grâu: Imediat după încheierea 
summitului au început să se producă 
anumite evoluții în Republica Moldova, 
evoluții care îngrijorează. Situația ține 
de declarațiile care s-au făcut după ce 
Ucraina a oprit tranzitul transporturilor 
militare spre Republica Moldova, spre 
Grupul Operativ de Trupe Ruse care 
staționează în regiunea transnistreană. 
Iar Moscova a venit cu declarații destul 
de dure în care a menționat că nu va 
abandona aceste trupe. La Chișinău 
deja există paralele care s-au trasat 
între summitul Parteneriatului Estic de 
la Vilnius și ceea ce a urmat în Ucraina 
și aceste evoluții care au loc în regiunea 
noastră. Dvs. ce credeți?

 Victor Chirilă: Sunt niște evenimente 
care pot destabiliza situația regională 
nu doar în Republica Moldova, dar 
și în Ucraina. Mă tem că Rusia ar 
putea să recurgă la acțiuni extreme, 
inclusiv la deschiderea unui pod 
aerian pentru asistență umanitară 
pentru regiunea transnistreană, ceea 
ce ar crea noi probleme în Republica 
Moldova și ar complica însăși procesul 
de reglementare politică a conflictului 
transnistrean. Nu știm cum va 
reacționa Ucraina la astfel de acțiuni, 
nu știm care va fi de asemenea reacția 
transnistreană. 

Am putea fi martori ai unei izolări 
profunde a administrației din regiune, 
a abandonării dialogului cu Chișinăul. 
Și mă tem că acest lucru nu va facilita 
deloc stabilitatea din țara noastră. 

 Lina Grâu: Având în vedere situația 
regională și rezultatele acestui summit 
de la Riga, cum vedeți evoluând 
lucrurile în perioada următoare – pe 
termen scurt și mediu? Pe termen lung 
ați menționat că sunteți optimist în 
ceea ce privește parcursul european. 
Cum ajungem însă acolo, pentru că la 
Chișinău impresia este că s-a ajuns, într-
un fel, în impas?

 Victor Chirilă: Pe termen scurt sunt 
mai puțin optimist, evoluțiile de acasă 
nu sunt tocmai bune pentru viitorul 
european al țării noastre. Dimpotrivă, 
ele riscă să arunce țara într-o criză 
profundă. Iar actuala clasă politică pro-
europeană, din punctul meu de vedere, 
nu este capabilă să facă față acestei 
crize. Riscăm în aceste condiții să avem 
în Republica Moldova în următorii ani o 
guvernare mai puțin pro-europeană. 

Și aici apare o serie întreagă de 
întrebări: care va fi atitudinea acestei 
viitoare noi guvernări față de Acordul 
de Asociere? Va încerca aceasta 
să-l implementeze, sau va încerca 
să-l renegocieze, așa cum unele 
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partide de stânga au declarat public 
că vor face? Sau vor încerca să-l 
anuleze totalmente? Acest lucru ar fi 
îngrijorător nu doar pentru UE, dar mai 
ales pentru Republica Moldova, pentru 
societatea din țara noastră care este, 
știm cu toții, profund dezbinată pe 
criterii geopolitice. 

Jumătate dintre cetățenii noștri sunt în 
continuare angajați pe calea europeană. 
Indiferent ce arată sondajele, din punctul 
meu de vedere jumătate din populație 
este pentru continuarea acestui parcurs. 
Și mă tem că această parte a societății 
nu va tolera astfel de decizii din partea 
unei eventuale guvernări pro-ruse. 
Și efectul desigur ca fi escaladarea 
tensiunilor sociale și nu numai, din 
societatea noastră, cu consecințe destul 
de periculoase pentru noi toți.   

 Lina Grâu: Cum vedeți Dvs. ieșirea 
din această criză în care, iată, se află 
Republica Moldova?

 Victor Chirilă: Nu am un răspuns 
cert la această întrebare, îmi este 
greu să formulez un răspuns, având în 
vedere situația precară în care se află 
clasa noastră politică, dar și diviziunea 
societății noastre în diferite tabere, pe 
criteriul Est-Vest… 

Dar, în același timp, mă bucură faptul 
că societatea, indiferent de opțiunile 
Est-Vest, este profund nemulțumită 
de corupția rampantă care este la noi, 
este profund nemulțumită de calitatea 
clasei politice, fie ea pro-europeană 
sau pro-rusă. Și sper foarte mult că 
acest spirit civic se va accentua tot mai 
mult la noi și societatea va fi mult mai 
activă în raport cu clasa politică, va 
încerca să responsabilizeze nu doar prin 
demonstrații, dar și prin acțiuni civice, 
astfel încât clasa politică să fie mult 
mai rațională și mult mai așezată cu 
picioarele pe pământ, să se gândească 
mai mult la problemele societății și mai 
puțin la problemele ei egoiste. 

Stanislav Secrieru: Dacă privim acum 
evoluțiile din Republica Moldova, 
practic nimic nu o recomandă pentru o 
perspectivă europeană

Stanislav Secrieru, expert al 
Institutului Polonez de Afaceri 

Internaționale (psim.pl), spune că 
summitul de la Riga trebuie privit 
în contextul mai larg al Politicii 
Europene de Vecinătate (PEV). Însăși 
faptul că summitul a avut loc și că 
a avut o prezență la un nivel foarte 
înalt a liderilor europeni vorbește 
despre importanța mare pentru UE a 
vecinătății estice. Concluzia este cu atât 
mai pronunțată cu cât comparăm cu 
vecinătatea sudică, așa numita Uniune 
Mediteraneană, unde nu au mai avut 
loc evenimente de amploare, de genul 
unui summit, de mai multă vreme. 

 Stanislav Secrieru: Dincolo de faptul 
că summitul a avut loc și că a fost 
reprezentat la cel mai înalt nivel de către 
UE, cred că avem în față o declarație 
foarte echilibrată, care se bazează pe un 
consens sau un numitor comun atins în 

cadrul UE și ulterior negociat cu statele 
din Parteneriatul Estic. 

Nu a fost deloc ușor, deoarece ceea ce 
a fost extrem de vizibil la acest summit 
a fost diferențierea foarte mare dintre 
membrii Parteneriatului Estic – ambiții 
diferite, cerințe sau așteptări diferite, dar 
și sacrificii diferite pe care ei sunt dispuși 
să le facă pentru a-și atinge obiectivele 
în relația cu UE. 

Per total, aș evita un răspuns la 
întrebarea dacă summitul de la Riga 
a fost un succes sau un insucces. Mai 
degrabă aș vedea aceste lucruri ca pe 
un proces continuu, în cadrul căruia 
unele state din Parteneriatul Estic se 
apropie ușor-ușor de UE, altele caută o 
modalitate de interacționare mult mai 
distanțată. 

 Lina Grâu: Vorbeați despre o 
apropiere treptată de UE a țărilor din 
Parteneriatul Estic. Cum se vede evoluția 
Republicii Moldova, care acum un an 
era calificată drept povestea de succes și 
speranța Parteneriatului Estic, iar acum 
vedem involuții importante? Credeți că 
se mai poate vorbi despre un parcurs 
european de succes și o perspectivă de 
membru al Uniunii Europene pentru 
Republica Moldova ? 

 Stanislav Secrieru: Răspunsul la 
această întrebare la nivel tehnic este 
dat de articolul 49 din Tratatul UE, care 
stipulează că o precondiție de bază 
pentru a fi membru al UE este ca țara 
să fie o țară europeană. Iar Moldova 
este un stat european. Însă această 

http://psim.pl
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precondiție nu este suficientă pentru a fi 
stat membru – Moldova ar trebui să se 
califice și la alte criterii. 

Tocmai de aceea, atunci când vorbim 
despre perspectiva europeană a 
Republicii Moldova ar trebui să ținem 
cont de faptul că Republica Moldova 
este un stat european. În al doilea rând, 
ceea ce ar trebui să facă Moldova pentru 
a se califica în următoare fază este să 
devină candidat și să înceapă negocierile 
care să se finalizeze cu aderarea. Al 
treilea element este decizia politică din 
interiorul UE. 

Din aceste trei componente necesare 
pentru afirmarea perspectivei europene 
a Moldovei, noi o avem doar pe cea 
geografică. Dacă privim la evoluțiile 
din interiorul Republicii Moldova, 
practic nimic nu o recomandă pentru o 
perspectivă sau un progres ferm pe calea 
integrării europene, din păcate.   

În același timp, nici situația din interiorul 
Uniunii Europene și dezbaterea despre 
o eventuală lărgire nu este încurajată 
deloc. În plus, UE trebuie să facă față 
la multiple probleme de ordin intern 
sau extern care nu țin tocmai de 
partenerii săi din Est – migrația, Grecia 
și stabilizarea situației economice, 
problemele pe care le ridică unele state 
membre ale UE pentru a revizui Tratatul 
de la Lisabona, sau pentru a corecta 
anumite prevederi. 

Este foarte greu de a oferi un sprijin 
diplomatic în interiorul UE Republicii 
Moldova atâta timp cât performanțele, 
implementarea Acordului de Asociere, 
reforma justiției, continuarea reformelor 
în alte sectoare sunt cumva suspendate 
sau în unele cazuri au fost oprite. Cred 
că ar trebui mai mult pus accentul pe 
problematica de ordin intern și nu pe 
unele chestii simbolice cum ar fi discuția 
asta despre ce a fost menționat și ce nu 
a fost menționat în declarația de la Riga. 

Lina Grâu: Ați vorbit despre relația 
Chișinău-UE. Dar care este rolul 
factorului Federația Rusă în această 
ecuație? Se vorbește mult despre faptul 
că ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar 
și procesele din Republica Moldova, ar 
avea ca subtext inclusiv influențe din 
Federația Rusă. În ce măsură le vedeți 
și în ce măsură ele sunt determinante 
pentru această criză care există în 
Republica Moldova? 

 Stanislav Secrieru: Pentru Republica 
Moldova o politică externă vizibil 
dăunătoare pentru vecini a Federației 
Ruse ar trebui să fie un factor în plus 
care să motiveze Guvernul și întreaga 
societate să se mobilizeze pentru a 
realiza reforme. 

Deoarece nu există nicio iluzie în 
privința faptului că Rusia este dispusă 
să întreprindă o serie de măsuri în 
domeniul economic, în domeniu politic 
și uneori și în domeniul militar, așa cum 
vedem, din păcate, în cazul Ucrainei, 
pentru a opri parcursul european al celor 
mai ambițioase state din Parteneriatul 
Estic. 

Având în față aceste pericole, având în 
față multiple riscuri care emană din Est, 
este un motiv în plus pentru Moldova 
de a accelera reformele care, pe lângă 
faptul că apropie Moldova inerent de 
UE, dar fac statul mult mai rezistent 
la presiunile pe care le exercită Rusia 
asupra statelor vecine, inclusiv asupra 
Republicii Moldova. 

Și când mă gândesc la această rezistență, 
la acea imunitate pe care trebuie să și-o 
construiască, să o consolideze Moldova, 
eu mă gândesc la reforma justiției și 
combaterea corupției. Mă gândesc 
la reforme în domeniul energetic, la 
realizarea și implementare proiectelor de 
importanță strategică de interconexiune 
cu piața UE – rețelele electrice, 
gazoductele, implementarea legislației 

în domeniul energetic din Pachetul III. 
Mă gândesc și la o serie de reforme 
și în domeniul economic care să facă 
Moldova mult mai atractivă și să aducă 
mai multe investiții în țară, investiții care 
să contribuie la dezvoltarea economică 
a țării. 

Deci, factorul negativ pe care îl prezintă 
Rusia pentru vecinii săi, inclusiv pentru 
Moldova, trebuie să fie un catalizator 
pentru acele state de a se reforma mult 
mai rapid.  

 Lina Grâu: În ultimul timp am întâlnit 
mai multe comentarii legate de faptul 
că ceea ce se întâmplă acum în regiunea 
noastră înseamnă o de facto dispariție 
a zonelor tampon dintre UE și Federația 
Rusă și că într-un viitor previzibil UE 
se va termina cam la granița de est a 
Ucrainei. Cum vedeți viitorul zonei din 
care face parte și Republica Moldova? 

 Stanislav Secrieru: Probabil cel 
mai pozitiv scenariu pentru întregul 
continent european este ca Rusia să 
fie angajată într-o structură economică 
integrată, care ar elimina orice bariere 
pentru efectuarea comerțului, pentru 
investiții, schimburi umanitare și o 
interacțiune foarte apropiată. 

Însă, în același timp, cred că acest lucru 
va fi imposibil de realizat, deși este 
preferabil, fără schimbări la cel mai 
înalt nivel în Federația Rusă – nu doar 
a conducerii, dar resetarea întregului 
sistem politic. Până vom asista la 
reforme cardinale în Federația Rusă 
probabil această competiție în spațiul 
estic se va intensifica. 

Foarte probabil că în următorii doi sau 
trei ani vom asista la competiții pe mai 
multe paliere între UE și Rusia. Deși UE 
nu-și dorește aceasta competiție, ea 
este totuși forțată de Rusia în acest joc 
– o competiție, deci, în cele trei state 
semnatare ale Acordului de Asociere, 
în care Rusia va încerca să pună piedici 
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în implementarea și apropierea acelor 
state de UE. Și, pe de altă parte, probabil 
vor exista și încercări ale UE de a regândi 
politica de vecinătate nu doar în contextul 
războiului din Ucraina, dar și post-
factum a anexării Crimeii. O politică de 
vecinătate care să fie mult mai sensibilă la 
nevoile acelor state și care să întărească 
statalitatea membrilor Parteneriatului 
Estic. Dar în același timp va fi un proces 
foarte dureros de a regândi și relația cu 
Rusia, pe care acum tot mai multe state 
o văd nu ca un partener strategic, ci ca o 
provocare strategică la adresa UE. 

Nu cred că se va fixa o linie de demarcare 
dintre Rusia și UE. Mai degrabă întrevăd 
o politică care cumva limitează riscurile 
care vin din partea Rusiei și pentru UE, 
și pentru statele Parteneriatului Estic. 
Dar în același timp, UE va lăsa anumite 
canale de legătură, anumite posibilități 
de angajare a Rusiei cu care să mențină 
un minim dialog, astfel încât în momentul 
în care va avea loc o deschidere în 
Federația Rusă, relațiile să poată fi din 
nou dezvoltate. 

Cam acesta cred că va fi un scenariu 
pentru următorii doi-trei ani, cu condiția 
ca să nu avem o escaladare mult mai 
periculoasă și la o scară mult mai largă a 
războiului în estul Ucrainei, evoluție care 
ulterior poate avea efecte negative și 
asupra Republicii Moldova. 

 Lina Grâu: Ați amintit despre 
perspectiva reformării Politicii Europene 
de Vecinătate (PEV) și a Parteneriatului 
Estic. Încă de la sfârșitul anului 2014 
președintele Comisiei Europene anunțase 
despre revizuirea PEV și s-a anunțat că 
în această toamnă Comisia va prezenta 
sugestii privind orientarea viitoare a 
acestei politici. Care sunt așteptările Dvs.?  
Credeți că UE va fi mai ambițioasă sau, 
din contra, mai puțin ambițioasă în raport 
cu țările din Parteneriatului Estic, iarăși, 
având în vedere și factorul rusesc?

 Stanislav Secrieru: De la lansarea PEV, 
UE a fost într-un continuu proces de 
perfecționare a acestei politici – a tras 
lecții pe de urma eșecurilor și succeselor 
și și-a revizuit instrumentele, astfel încât 
politica să devină mult mai eficientă. 
Acum asistăm cred că la a cincea 
revizuire a politicii de vecinătate. 

Nu m-aș aștepta la idei revoluționare. 
Mai degrabă m-aș aștepta la o redefinire 
mult mai clară a ceea ce UE deja a 
constatat – principiul diferențierii dintre 
statele asociate și cele neasociate. 
Probabil se va încerca eficientizarea 
folosirii resurselor financiare alocate 
acestei politici. Și am văzut deja la 
Riga anunțul cu privire la crearea unor 
instrumente financiare pentru statele 
care au semnat Acordul de Asociere. Și în 
al treilea rând, m-aș aștepta la o viziune 
mult mai realistă din partea UE cu privire 
la ceea ce poate UE realiza în vecinătate 
și ceea ce nu este în stare să realizeze 
fără aportul statelor vizate. Deci, pe 
lângă faptul că UE își dorește realizări 
pozitive în acele state, e nevoie și de o 
voință politică în statele Parteneriatului 
Estic. 

Cred că va fi un proces interactiv. 
Deja am văzut că este solicitată opinia 
societății civile, a centrelor de cercetare 
din UE. Și cred că în toamnă vom avea un 
document-cadru care va ținti o politică 
de vecinătate care să răspundă mult mai 
bine la riscurile care vin din vecinătatea 
și sudică, și estică la adresa UE, dar 
să fie în același timp mai eficientă în 
soluționarea problemelor cu care se 
confruntă statele vecine ale Uniunii 
Europene. 

 Lina Grâu: Cred că una din întrebările 
fundamentale care va fi pusă este 
dacă UE va oferi sau nu statelor din 
Parteneriatului Estic perspectivă 
europeană. Credeți că va exista un 
asemenea angajament?

 Stanislav Secrieru: Este foarte 
puțin probabil acest lucru, deoarece 
nici în cadrul UE nu există consens pe 
acest subiect, dar nici statele cele mai 
avansate în cadrul Parteneriatului Estic 
nu oferă foarte multe motive ca o astfel 
de dezbatere să rezulte într-un răspuns 
pozitiv. Foarte importante pentru cele 
trei state semnatare a Acordului de 
Asociere sunt reformele reale pe care ele 
le realizează în vederea implementării 
Acordului de Asociere. Fără reforme, 
fără crearea unor instituții funcționale, 
rezistente la presiunile politice, fără unele 
mecanisme sănătoase pentru dezvoltarea 
economică va fi foarte dificil de promovat 
cauza celor trei state în cadrul UE în 
vederea acordării unei promisiuni de a fi 
țară-membră a Uniunii Europene. 

În același timp, trebuie să recunoaștem 
că perspectiva clară de integrare în UE 
pentru statele din centrul și estul Europei 
era o componentă importantă care a 
motivat elita politică, elita economică, 
întreaga societate în parcursul european, 
a motivat acele societăți să absoarbă 
costurile reformelor. Perspectiva 
europeană a fost acea lumină la capătul 
tunelului care le-a ghidat în efortul de 
reformare a statelor și economiilor. 

Cu siguranță, Ucraina, Georgia și 
Moldova au nevoie de un astfel de factor 
motivant. Însă cel puțin până la finele 
acestui an este foarte puțin probabil ca 
o astfel de perspectivă să fie acordată și 
din păcate cele trei state vor trebui să 
se mulțumească cu mențiunea acelei 
sintagme din Acordurile lor de Asociere 
care face referire la faptul că sunt state 
europene și, prin urmare, implică că 
Acordul de Asociere nu este ultima fază 
de integrare europeană pentru acele 
state și că urmează ceva mult mai mult. 

Pe termen scurt și mediu ceea ce este 
foarte important pentru cele trei state 
este o reformă ambițioasă a instituțiilor 
statale.
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Ca să nu ai deziluzii - 
nu-ți crea iluzii.
(proverb budist)

Neologismele ne-au intrat sub piele, 
în subconștient. Nu mai putem 

trai fără acțiunea lor prezumtivă, nici 
nu mai putem respira fără a crede, 
inconștient, că un neologism ne va 
rezolva într-o zi marea de probleme 
care ne copleșește. Nu le înțelegem 
sensul până la capăt, dar ne plac, 
aproape unanim. Summit!!! Ce cuvânt 
magic, atât de dulce, atât de așteptat, 
atâtea speranțe investite! La moldoveni 
e bine să fie Summit în fiecare an, ca 
Hramul. Obligatoriu cu mult alai, că 
doar ne-am gătit. 

Un Summit frumos trebuie să se soldeze 
cu laude. Asta e pentru moldoveni un 
hram pe cinste. E bucuria revederii, 
sfârșitul dulcei așteptări, dar neapărat 
cu fală și cu laude! Dar, ca să fim sinceri, 
– ce valoare adăugată aduce un hram? 

Crește PIB-ul după asta, rodesc mai 
bine viile, se cumpără mai bine merele, 
se ieftinesc bananele la piață? Nu! Dar 
câta satisfacție sufletească, câtă vorbă 
pentru a pregăti un hram, a-l petrece 
omenește și mai ales câte amintiri, ce 
dulci amintiri! 

Știți cum era la hram la noi? Aproape 
ca la Summitul de la Vilnius!Atunci – 
da, iaca ne-o mai lăudat și ne-am mai 
fălit!!! Cu o singura diferență – pentru 
hram oamenii și satele se mai pregătesc 
și se mai primenesc, iar pentru Summit 
– la fel parcă, dar de cele mai multe ori, 
deja cum a da Cel de Sus și cum o fi voia 
UE. Numai să fie frumos și, desigur, să 
ne laude! 

Iată așa și acum. Era Moldova gata 
pentru un Summit istoric, cu adevărat 
o reuniune care să-i marcheze istoria 
și să-i schimbe destinul? Situația 
din țară e una care vorbește de o 
mare schimbare în bine? Și doar un 
OK de la Bruxelles ori de la Riga mai 

lipsea pentru a întregi tabloul muncii 
creative, în zidirea unei țări europene? 
Dispoziția generală a populației e pe 
trend pozitiv? Dispoziția soldatului sau 
omului muncii care, așa cum știm, trece 
prin stomac, s-a îmbunătățit simțitor? 
Percepția generală a vieții noastre, 
de către noi înșine, dar și percepția 
generală a partenerilor europeni despre 
noi, oare cum mai este? Asta să fie un 
mare secret oare? 

Nu la noi oare oamenii au cea mai 
mare încredere în instituția Bisericii, 
în speranța că până la Dumnezeu nu 
ne-or mânca sfinții din alte instituții, 
decredibilizate și anemice deseori? 
Nu la noi oare încrederea în viitor și 
coeziunea socială, entuziasmul sunt 
acum la cele mai joase cote? Nu la noi 
oare cu greu dacă putem aduna 50 la 
sută din susținători activi sau leșinați 
ai integrării europene? Nu la noi oare 
s-a devalizat sistemul bancar, adică trei 
din cele mai bune bănci au fost pur și 
simplu spulberate de grupurile încă 

Editorial

Cine a lansat năluca unei cereri 
moldovenești de aderare, 
la Summitul de la Riga? 

de Ștefan Gorda



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
MAI 2015

Buletin lunar, Nr. 6 (111), mai 2015
64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel-Fax: +373 22 21 09 86

Website: www.ape.md E-mail: office@ape.md

8
neidentificate? Nu guvernul nostru 
democratic ales și proeuropean a 
oferit garanții de miliarde de lei pentru 
salvarea amintitelor bănci, în loc să 
pună instituțiile de drept pe urmele 
delapidatorilor? 

Și atunci – pe ce se bazau așteptările 
enorme ale presei în special, dar și 
ale opiniei publice, ale tineretului, 
lumii academice, ale cercurilor politice 
și politizate de la noi, în preajma 
Summitului de la Riga? Exista vreun semn 
real, tangibil, cuantificabil, numai bun de 
măsurat, al pregătirii precoce a Moldovei 
pentru aderare la UE, la doar 10 luni de 
la semnarea Acordului de Asociere, la 27 
iunie 2014? 

Care este baza reală a unor atare 
așteptări și nu sunt oare asemenea 
așteptări foarte exagerate, lipsite de 
temei, dar și ne-susținute prin înțelegeri, 
cât decât, cu liderii UE? Cine e autorul 
ideii subversive că Republica Moldova 
trebuia să depună o cerere de aderare la 
Uniunea Europeană, în timpul Summitului 
de la Riga?

Activând în cadrul misiunii de la Praga, 
în decurs de 5 ani, pot să spun că puține 
sunt țările UE care au susținut,la fel de 
consecvent precum Cehia, Republica 
Moldova pe calea europeana, ce-i drept 
cu o puternică componentă realistă și 
ceva scepticism tradițional. Dar când a 
apărut această nălucă informațională 
și de facto mesaj demagogic, cinic și 
lipsit de temei – că Republica Moldova 
urmează să depună o cerere de aderare 
la UE, în timpul Summitului de la Riga, 
interlocutorii mei de la Praga, de la MAE, 
Guvern, Parlament, Președinție, din presă 
sau din societatea civilă doar zâmbeau 
ironic și, în spiritul respectului și prieteniei 
dintre noi, mă sfătuiau să-mi continui 
misiunea în maniera pragmatică și stilul 
realist, cum am făcut până acum. 

Cei mai apropiați prieteni chiar mă 
sfătuiau, pentru bunul nume al Moldovei 
și salvgardarea contextului pozitiv al 

relației de până acum, nici să nu abordez 
subiectul în asemenea cheie ultimativă. 
Atât diplomații cehi, cât și prietenii 
și colegii din alte țări arată destulă 
cunoaștere a realităților de la noi de 
acasă, a problemelor fundamentale 
economice, a blocajului din partea Rusiei, 
a lipsei unui sistem de justiție corect, a 
corupției endemice, a șovăielii nepermise 
în probleme de securitate regională și a 
alegerii geopolitice în rândul unor forțe 
politice influente, inclusiv unele din cele 
aflate la guvernare în ultimii ani…

Și atunci – se degajă și prima concluzie pe 
care trebuie să insist acum. Așteptările 
de la acest Summit au fost nejustificat 
de înalte. Performanțele reale de acasă 
cu greu ne califică pentru a termina cu 
bine procesul de ratificare a Acordului 
de Asociere. Implementarea este încă 
un proces anevoios, o provocare. Ce 
sarcini enorme stau în fața aparatului 
administrativ, a sferei economice, a 
societății în general, în procesul de 
integrare europeană – asta nu se explică 
suficient și prin urmare nu este nici 
înțeles, nici susținut masiv de cercurile 
largi ale populației. 

A doua concluzie care se degajă din 
acest interval de 10 luni de la semnarea 
Acordului de Asociere și până la Summitul 
de la Riga este că se lucrează extrem de 
ineficient pe linia comunicării publice și a 
explicării parcursului european. Oamenii 
pot să susțină doar ce înțeleg, pe cine 
înțeleg și, nelipsit de important, pot urma 
doar pe cei în care au încredere. Ce a 
fost Summitul ca esență, ca substanță? 
Iarăși la noi nu se înțelege prea bine. Sau 
deloc. Asta pentru că se distorsionează 
ori se explică prea puțin. Și pentru că 
autoritatea unora din acei care explică nu 
mai este cea de înainte. 

Summitul a confirmat deschiderea UE 
pentru Moldova, Ucraina, Georgia, alte țări 
din regiune. Nici vorbă de capitulare în fața 
presiunilor de la Kremlin. Poate menajarea 
Rusiei, prin limbaj ceva mai atenuant – asta 
da, asta în mod clar am desprins din textul 

declarației adoptate. Pe fond însă – e clar 
că UE va persevera în ajutorul său oferit 
țărilor din regiune. Și e clar că zona gri sau 
de tampon, dintre UE și Rusia, se topește 
iremediabil. Granița de est a Ucrainei va fi 
inevitabil și granița dintre UE și Rusia. Asta 
e întreaga logică a documentului, sensul 
profund al documentului adoptat la Riga, 
pe 22 mai 2015, spre această perspectivă 
ne îndreptăm. Interconectarea sistemelor 
energetice, de transport, logistice, dar și 
uniformizarea legislației și a practicilor 
administrative din UE și țările partenere 
inevitabil conduc către ștergerea graduală 
a diferențelor majore și, în ultimă instanță 
– la dispariția zonei gri, exact prin aderarea 
ulterioară a statelor partenere la UE. În 
momentul când acestea vor fi gata. Iar 
pentru a fi gata de a depune o cerere 
de aderare e nevoie de implementarea 
Acordului de Asociere și transformarea 
profundă a Republicii Moldova, pe baze cu 
adevărat europene. 

Și iată în acest punct trebuie să spunem 
cu destulă fermitate și altceva, dacă doriți, 
o a treia concluzie a acestui mic editorial 
– avem nevoie în acest moment istoric de 
claritate, de clarificări pe scena politică, 
de un guvern susținut univoc și masiv de 
o majoritate politică clară în Parlament. 
E nevoie de credibilizarea vieții publice și 
a elitei politice. E nevoie de retrageri din 
prim-plan a unor personalități în criză de 
imagine și de avansarea unor noi lideri, 
credibili în fața populației și a Europei. 
E nevoie de coeziune națională și de 
susținerea pe față, onestă și profesionistă, 
a pașilor corecți ai guvernării, inclusiv ai 
Guvernului actual. E nevoie de implicare 
nemijlocită a minților și energiilor creative. 

Altfel, înzadar vom hrăni iluziile noastre, 
așteptând noi Summituri ori hramuri 
europene datatoare de speranțe. 

Ștefan Gorda,
Ambasador Extraordinar 

și Plenipotențiar al Republicii Moldova 
în Republica Cehă și pe lângă 

Sfântul Scaun
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 Lina Grâu: Care sunt prioritățile Dvs. 
ca Ambasador al SUA în Moldova?

 James D. Pettit: Prioritățile 
Președintelui Obama, prioritățile 
Secretarului de Stat Kerry și prioritățile 
mele sunt aceleași: de a ajuta Moldova 
să implementeze reformele necesare, 
să dezvolte instituțiile democratice și un 
mediu economic favorabil, precum și să 
avanseze pe calea integrării europene. 
Ajutăm Moldova să îndeplinească aceste 
obiective prin numeroasele noastre 
programe de asistență, precum și prin 
realizarea dialogului strategic care a 
fost stabilit între țările noastre în martie 
2014.

 Lina Grâu: Care au fost primele Dvs. 
impresii despre Moldova?

 James D. Pettit: Ceea ce m-a 
impresionat cel mai mult este marele 
potențial de dezvoltare pe care l-am 
văzut aici, în special, oamenii săi capabili 
și cultivați, locația țării și succesul ei 
în creștere în diverse domenii precum 
producția de vinuri, IT și industria modei.  

 Lina Grâu: Ce progrese politice, 
geopolitice, economice și sociale 
așteptați Dvs. de la guvernul de coaliție 
actual?

 James D. Pettit: Întrebarea trebui 
să fie nu ce aștept eu de la Guvernul 
Republicii Moldova, ci mai degrabă 
ce așteaptă oamenii din Moldova 
de la el. Eu cred că ei se așteaptă ca 
guvernul lor să-și păstreze promisiunile 
făcute în timpul alegerilor, și anume 
implementarea reformelor, reducerea 
nivelului de corupție, asigurarea 
transparenței în procesul de luare a 
deciziilor, etc.

James D. Pettit: Corupția este un obstacol enorm pentru 
dezvoltarea unei societăți prospere și democratice
Interviu cu Excelența sa Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James D. Pettit.

Având în vedere situația din țara 
vecină Ucraina, precum și propriile 
provocări ale Moldovei, acest guvern 
nu are luxul timpului. Acesta va trebui 
să acționeze rapid și decisiv conform 
agendei de reforme pe care a promis să o 
implementeze.

În același timp, cetățenii Republicii 
Moldova vor trebuie să fie vigilenți 
și, dacă va fi necesar, prin procese 
democratice și transparente care 
respectă supremația legii, să-i facă 
responsabili pe oficialii lor aleși. 

 Lina Grâu: Care direcție de politică 
externă sau vector de integratore ar fi 
cel mai benefic pentru Moldova?

 James D. Pettit: SUA sprijină dorința 
de integrare europeană a Republicii 
Moldova. Mișcarea Moldovei spre UE 
și implementarea reformelor necesare 
pentru integrarea de mai departe vor 
aduce, fără îndoială, schimbări în structurile 
juridice și cele economice ale Moldovei. 
Aceste reforme, cu toate acestea, sunt 
importante pentru dezvoltarea economică 

a țării și pentru succesul Moldovei ca un 
stat modern prosper.

Integrarea europeană este calea corectă 
spre prosperitate. Și, deși această 
cale poate fi un pic dificilă uneori, 
recompensele sunt imense. Așa cum 
am văzut și în cazul multor altor țări, o 
integrare mai mare cu UE - cel mai mare 
bloc comercial din lume - a adus în mod 
constant cu ea o creștere economică 
semnificativă, inclusiv o creștere a 
exporturilor, oportunități de angajare, 
putere de cumpărare și venituri.

Dar în timp ce Moldova muncește 
pentru o mai mare integrare în Europa, 
ea trebuie la fel să mențină relații bune 
cu partenerii săi estici. Acest lucru este 
evident, având în vedere istoria Moldovei 
și legăturile pe care le are cu estul. 
Pentru mine ideea „Est versus Vest” este 
o alegere falsă. Nu trebuie să fie sau 
una, sau alta. Nu este nimic în Acordul 
de Asociere sau Acordul de liber schimb 
aprofundat și cuprinzător ce ar împiedica 
sau compromite relațiile existente ale 
Moldovei cu Rusia. 
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 Lina Grâu: Ce ar trebuie Moldova sa 
întreprindă pentru a face progres real 
spre integrarea europeană?

 James D. Pettit: Trebuie să 
implementeze agenda de reforme. 
Aceasta, desigur, depinde de voința 
și abilitatea guvernului și a liderilor 
politici din țară. Dar sincer, progresul 
de asemenea depinde și de poporul 
din Moldova. Poporul Moldovei trebuie 
să fie motorul care împinge înainte 
eforturile guvernului de implementare a 
reformelor promise. Așa cum am spus, 
cetățenii Republicii Moldova trebuie să 
fie vigilenți și să-i țină responsabili pe 
oficialii care i-au ales, asigurându-se că ei 
își realizează promisiunile electorale.

 Lina Grâu: Ce reforme sunt necesare 
în următoarele domenii: climatul de 
afaceri, sistemul judiciar, lupta contra 
corupției și mass media?

 James D. Pettit: Vreau să subliniez 
necesitatea unor reforme care 
promovează investițiile în sectorul privat 
din Moldova. Acestea includ adoptarea 
în timp util a legislației care să mărească 
independența Procuraturii Generale, să 
ofere claritate în reglementarea activității 
companiilor energetice și să stabilească 
noi standarde de administrare 
corporativă în sectorul bancar.

Lupta continuă împotriva corupției este 
o parte indispensabilă a procesului 
de reformă. Corupția este un obstacol 
enorm pentru dezvoltarea unei societăți 
prospere și democratice. Corupția reduce 
încrederea publicului în instituțiile 
democratice și privează cuferele 
guvernamentale de fondurile necesare. 
Una dintre cele mai importante 
componente ale luptei împotriva 
corupției este reforma în sectorul 
justiției. Am susținut mult timp reforma 
în acest sector, ajutând, de exemplu, 
instanțele de judecată din Moldova să 
creeze un sistem de distribuire aleatorie 
a cazurilor.

Trebuie să reiterez sprijinul de lungă 
durată din partea Statelor Unite pentru 
libertatea presei. Vreau să încurajez 
Republica Moldova să ia toate măsurile 
necesare de precauție pentru a se 
asigura că există spațiu pentru activitatea 
jurnalistică liberă. Sunt îngrijorat de 
faptul că monopolizarea crescândă în 
mass-media și lipsa de transparență ce 
ține de informația despre proprietarii 
instituțiilor mass-media va dăuna 
mediului mass-media și va limita 
capacitatea ei de a oferi o diversitate de 
opinii și perspective.

 Lina Grâu: Cum poate fi rezolvată 
criza în sistemul bancar?  Ce credeți 
despre acuzațiile de corupție aduse unor 
lideri politici din Moldova?

 James D. Pettit: Este vital ca 
autoritățile moldovenești să întreprindă 
o investigație imparțială, transparentă 
și cuprinzătoare a scandalului bancar. 
Este de asemenea imperativ ca guvernul 
să realizeze reforme cuprinzătoare în 
sectorul bancar și să stabilească noi 
standarde de administrare corporativă 
pentru bănci. Aceste acțiuni vor ajuta să 
asigure că sistemul bancar din Republica 
Moldova este puternic, că inspiră 
încrederea investitorilor, și că susține 
antreprenorii moldoveni cu finanțarea 
atât de necesară. 

 Lina Grâu: De ce ideea integrării 
europene nu a devenit un factor 
unificator în Moldova?  Ce trebuie de 
făcut ca fiecare cetățean din Moldova 
să înțeleagă și să aprecieze beneficiile 
integrării europene?

 James D. Pettit: Sondajele recente 
arată o scădere a interesului populației 
Republicii Moldova în integrarea 
europeană. Cred, totuși, că acest lucru 
este probabil rezultatul insatisfacției 
și al nemulțumirii poporului față de 
liderii țării și pasul lent pe care liderii 
îl fac în implementarea reformelor. 
De asemenea, cred că aceste sondaje 
reflectă influența campaniei rusești 

de dezinformare, îndreptată asupra 
segmentelor vulnerabile ale populației 
din Moldova. Este adesea extrem de 
dificil pentru oamenii expuși unui atac 
constant de „știri” și opinii rusești de a 
deosebi adevărul de minciuni.

Este extrem de important ca oamenii să 
înțeleagă că economia bazată pe reguli, 
care vine odată cu integrarea europeană, 
a ajutat la transformarea multor țări, cum 
ar fi Polonia și Slovacia, în state dinamice, 
din ce în ce mai prospere, democratice 
și moderne. UE constituie  un sfert din 
economia lumii și Produsul Intern Brut 
(PIB) al ei combinat însumează mai mult 
de 17 trilioane dolari (în comparație cu 
PIB-ul Uniunii Vamale care este de 2,1 
trilioane dolari). Acum douăzeci de ani, 
PIB-ul Poloniei a fost același ca al Ucrainei. 
Astăzi el este de două ori mai mare. Aș 
dori foarte mult să văd o transformare 
similară și în economia Moldovei.

 Lina Grâu: Care este rolul partenerilor 
de dezvoltare a Moldovei, și anume al 
SUA, în promovarea reformelor?  Recent 
apar opinii că continuarea asistenței 
trebuie condiționată cu progrese 
vizibile în implementarea reformelor și 
combaterea corupției, fiindcă se creează 
impresia că vestul susține un sistem 
corup în Moldova.

 James D. Pettit: Pe parcursul a 22 
de ani asistența SUA a atins suma de 
mai mult de 1,2 miliarde dolari SUA.  
Programele de asistența ale SUA au 
susținut și continuă să susțină reforma 
ambițioasă și integrarea europeană a 
Moldovei.  Asistența noastră a ajutat 
la mărirea eficacității, transparenței 
și responsabilității sectorului judiciar 
al Moldovei, la consolidarea societății 
civile și a mass media independentă, la 
îmbunătățirea guvernării la nivel local și 
promovarea competiției politice.

Programele de creștere economică 
finanțate de SUA sunt focusate asupra 
creșterii prosperității prin dezvoltarea 
sectorului privat, a îmbunătățirii mediului 
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regulatoriu și operațional pentru 
business, precum și asistării companiilor 
în atragerea investițiilor și punerea în 
valoare a potențialului lor de export. 

În plus la domeniile cheie, asistența 
SUA Moldovei la fel susține scopurile 
de pace și securitate, cum ar fi întărirea 
securității la hotar, combaterea spălării 
de bani și a traficului de ființe umane, și 
mărirea interoperabilității internaționale 
a forțelor armate ale Moldovei.

 Lina Grâu: Ce provocări ce țin de 
securitatea regională vedeți la moment, 
luând în considerare criza din Ucraina și 
prezența trupelor rusești în Moldova?

 James D. Pettit: Sper ca nimic 
provocator nu se va întâmpla în Moldova. 

La fel sper că toate conflictele regionale 
vor fi soluționate într-o manieră pașnică 
și transparentă  care vor satisface 
cerințele tuturor părților implicate.

Doresc să subliniez că poporul SUA 
susține cu fermitate poporul Ucrainei în 
calea lui spre crearea unei țari europene 
mai democrate, stabile, pașnice, 
prospere și independente. După cum a 
spus la Moscova Asistenta Secretarului 
de Stat, Victoria Nuland, ne-am angajat 
să folosim posibilitățile noastre pentru 
a îndemna toate părțile să accelereze 
implementarea angajamentelor de la 
Minsk, inclusiv a unui armistițiu real și de 

lungă durată și retragerea armamentului 
greu sub monitorizarea OSCE în 
toate punctele fierbinți, începând cu 
Shyrokyne. La fel accentuăm importanța 
folosirii formatului Normandy; al 
Grupului de Contact Trilateral al Ucrainei, 
Rusiei și OSCE și a celor patru grupuri 
de lucru în cadrul Grupului de Contact 
Trilateral, care include și separatiștii, 
pentru a obține progrese reale în 
pregătirea alegerilor democratice în 
cadrul Constituției Ucrainei; de a crea 
posibilitate pentru OSCE să monitorizeze 
tot hotarul internațional, de a satisface 
necesitățile umanitare a populației 
din Donbass și de a ajunge la un 
acord privind un regim de inspecție 
internațională pentru toate cargourile 
rusești care intră în Ucraina.

 Lina Grâu: Care sunt perspectivele 
pentru regiunea transnistreană, în 
special cu referire la o soluționare 
politică a conflictului transnistrean, o 
soluționare pentru criza financiară și 
locul Transnistriei în contextul acordului 
DCFTA?

James D. Pettit: Noi și în continuare 
susținem o soluționare permanentă 
pentru conflictul transnistrean care ar 
respecta suveranitatea și integritatea 
teritorială a Moldovei cu oferirea unui 
statut special pentru Transnistria. Noi 
suntem un partener angajat în calitate de 
observator în formatul de negocieri 5+2. 
Toți participanții internaționali au declarat 

deschis susținerea lor pentru un statut 
special pentru Transnistria în cadrul unei 
Moldove reunite. Dar orice soluționare 
va cere compromis din ambele părți și 
noi continuăm să încurajăm toate părțile 
să lucreze pentru obținerea unui progres 
elocvent pe calea spre soluționare. Un 
dialog plin de sens între cele două părți 
este critic pentru soluționarea conflictului. 
Noi sperăm că părțile își vor renova 
eforturile pentru a se angaja în discuții 
constructive, și vor face pași concreți 
pentru a se mișca înainte.

 Lina Grâu: Din punctul Dvs. de 
vedere, cum arată viitorul relației dintru 
UE și țările Parteneriatului Estic?

 James D. Pettit: Statele Unite 
susțin scopurile UE de promovare 
a stabilității în țările Parteneriatului 
Estic prin avansarea democrației și a 
bunei guvernări, combaterea corupției, 
consolidarea sectorului energetic, și 
susținerea dezvoltării economice și 
sociale. Acest fapt este deosebit de 
important acum când avem o presiune 
și dezinformare rusească crescândă în 
întreaga regiune.

Noi felicităm Georgia, Moldova și 
Ucraina cu semnarea Acordurilor de 
Asociere cu EU în 2014, și rămânem 
angajați în susținerea eforturilor de mai 
departe de menținere a cooperării și a 
unui parteneriat apropiat cu Armenia, 
Azerbaidjan și Belarus.  

Asociaţia pentru Politică Externă (APE) este o organizaţie neguvernamentală angajată în susţinerea procesului 
de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi facilitarea procesului de soluţionare a problemei 
transnistrene în contextul europenizării ţării.  APE a fost constituită în toamna anului 2003 de un grup proeminent 
de experţi locali, personalităţi publice, de foşti oficiali guvernamentali şi diplomaţi de rang înalt, toţi fiind animaţi 
de dorinţa de a contribui cu bogata lor experienţă şi expertiză la formularea şi promovarea de către Republica 
Moldova a unei politici externe coerente, credibile şi eficiente. 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) este o fundaţie politică social-democrată germană, scopurile căreia sunt 
promovarea principiilor şi fundamentelor democraţiei, a păcii, înţelegerii şi cooperării internaţionale. FES îşi 
îndeplineşte mandatul în spiritul democraţiei sociale, dedicându-se dezbaterii publice şi găsirii, într-un mod 
transparent, de soluţii social-democrate la problemele actuale şi viitoare ale societăţii. Friedrich-Ebert-Stiftung 
activează în Republica Moldova din octombrie 2002. 

Opiniile exprimate de experți în cadrul editorialelor nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
și al Asociației pentru Politică Externă (APE).
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