
Ultima perioadă a fost marcată de o serie de 
evenimente importante pentru Republica Moldova. 

Republica Moldova este din nou fără guvern. 
Cabinetul liberal-democratului Valeriu Streleț a fost 
demis după trei luni de la învestire, pe 29 octombrie, 
printr-o moțiune de cenzură înaintată de socialiști 
și comuniști. Moțiunea a fost susținută de 65 de 
deputați, inclusiv de democrați și liberali. Demisia 
Guvernului vine după ce pe 15 octombrie a fost lipsit 
de imunitate și arestat liderul liberal-democraților, 
Vlad Filat, fiind acuzat de luare de mită și fraude 
bancare în legătură cu jaful de la Banca de Economii. 
PLDM a declarat că este ținta unor răfuieli politice 
în spatele cărora ar sta Partidul Democrat și fostul 
prim-vicepreședinte al acestuia, Vlad Plahotniuc, și a 
anunțat că se retrage în opoziție. La două săptămâni 
după demiterea Guvernului, PD, PL și cei trei deputați 
din grupul Leancă a anunțat că sunt gata să creeze 
o coaliție, doar că fără PLDM aceștia nu au voturile 
necesare investirii unui nou guvern. 

Partenerii occidentali cer responsabilitate clasei 
politice din R.Moldova. Ambasada SUA îndeamnă 
toate partidele să înceapă să acționeze în numele 
poporului Moldovei prin formarea rapidă a unui 
guvern și prin conlucrarea pentru implementarea 
imediată a reformelor. „Imaginea Moldovei acasă și 
în străinătate suferă din cauza intrigilor continui ale 
elitelor politice și ale unor persoane fizice. Poporul 
R.Moldova merită un guvern ce dorește un viitor 
european democratic și prosper fără corupție și fără 
îmbogățire personală în detrimentul poporului”, se 
menționează în comunicatul remis de ambasadă.

Garanția de stat de 14 miliarde lei, oferită BNM 
pentru creditele acordate Băncii de Economii, Băncii 
Sociale și Unibank, instituții rămase fără licențe 
de activitate, va fi transformată în datorie publică 
până la finele acestui an. Anunțul a fost făcut de 
ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, în cadrul Comisiei 
parlamentare economie, buget și finanțe. Povara 
financiară va fi pusă pe seama cetățenilor, autoritățile 
urmând să plătească datoria către BNM din bugetul 
de stat. 

Președintele României, Klaus Iohannis a cerut 
pe 9 noiembrie Parlamentului de la București 
să-și reconsidere intenția de a acorda R.Moldova 
un împrumut de 150 milioane euro, pentru că 
„nu există certitudinea continuării procesului de 
reforme și a respectării angajamentelor pentru 
implementarea Acordului de asociere a Moldovei la 
UE”. Prima tranșă a acestui împrumut urma să vină 
până la sfârșitul acestui an. R.Moldova se află într-o 
situație economică critică și ar putea ajunge în viitorul 
apropiat în incapacitatea de achitare a pensiilor și 
salariilor. BERD estimează o contracție a economiei 
R.Moldova cu 2% în 2015 și stagnare în 2016.

Un sondaj comandat de Institutul Republican 
Internațional (IRI) și făcut public pe 9 octombrie 
indică faptul că 56 la sută din cetățenii moldoveni 
regretă destrămarea URSS și că doua partide de 
stânga – Partidul Nostru al lui Renato Usatîi și 
Partidul socialiștilor al lui Igor Dodon – ar putea 
lua majoritatea la eventualele alegeri anticipate, în 
vreme ce PL și PD abia ar trece pragul reprezentării 
parlamentare, iar PLDM nu ar intra deloc în 
Parlament.

Comisarul european pentru Comerț, Cecilia 
Malmstrom, i-a spus președintelui moldovean Nicolae 
Timofti în cadrul unei vizite la Chișinău că UE așteptă 
continuarea reformelor în pofida „situației politice 
fragile din R.Moldova”. 
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TEMELE EDIȚIEI:
1.  Forumul de Dezbateri pe Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Ce soluții se pot găsi în actualul context politic? Natalia Gherman: 

Instabilitatea politică este obstacolul principal în calea integrării europene.
2.  Andrian Candu: Sunt sigur că nu este totul pierdut și vom reuși să recuperăm încrederea cetățenilor și a partenerilor de dezvoltare.
3.  Mindaugas Kacerauskis: Spiritul european în administrarea țării este esențial pentru îmbunătățirea standardelor de viață al oamenilor
4.  Andi Cristea: Occidentul oferise un cec în alb Republicii Moldova. Acum lucrurile s-au schimbat și nu în bine.
5.  Ion Sturza: Partenerii nu vor mai tolera ca în R.Moldova deciziile importante să fie luate în alte locuri decât instituțiile statului

Forumul de Dezbateri pe Integrarea 
Europeană a Republicii Moldova: 
Ce soluții se pot găsi în 
actualul context politic?

La Chișinău a avut loc pe 30 octombrie 
Forumul de Dezbateri pe Integrarea 

Europeană a Republicii Moldova – un 
eveniment anual, o platformă de discuții 
pe marginea celor mai critice provocări 

pe care le are în fața Chișinăul pe calea 
integrării europene. Forumul aduce la 
un loc factori de decizie din Republica 
Moldova și UE, politicieni, formatori de 
opinie, reprezentanți ai societății civile, 
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Natalia Gherman: Instabilitatea politică este obstacolul 
principal în calea integrării europene

ai partidelor politice și instituțiilor 
internaționale. În cadrul dezbaterilor de 
la Forum aceștia contribuie cu expertiza 
lor la identificarea celor mai eficiente 
soluții și politici pentru provocările care 
apar în procesul de integrare europeană. 

Printre subiectele abordate în mod 
tradițional în cadrul Forumului sunt 
procesul de implementare a Acordului 
de Asociere cu UE, relațiile regionale, 
subiectul reglementării transnistrene, 
felul în care decurg reformele în 
domeniul justiției, combaterii corupției, 
dar și în planul libertății de expresie. 
Organizatori ai evenimentului sunt 
Asociația pentru Politică Externă 
(APE), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene (MAEIE). 

Cea de a treia ediție a Forumului are 
loc într-un context intern și regional 
extrem de complicat. Anul 2015 ar fi 
trebuit să aducă Republicii Moldova 

primele rezultate palpabile în realizarea 
Acordului de Asociere cu UE și primele 
beneficii comerciale de pe urma 
deschiderii pieței europene în cadrul 
Zonei de liber schimb. Însă pe fundalul 
„jafului secolului” și a instabilității 
guvernării, Republica Moldova a reușit 
contraperformanța de a parcurge în 
doar câteva luni calea de la povestea 
de succes a UE la o societate instabilă, 
capturată de oligarhi și cu o populație 
sărăcind galopant, în plină criză politică, 
aproape de un colaps economic și social. 
Sondajele indică o scădere accentuată 
a popularității vectorului european, 
compromis de corupția elitelor de la 
guvernare. 

Pe lângă această, nici situația regională 
nu este una favorabilă – războiul din 
Ucraina continuă, Federația Rusă își 
întărește tot mai mult influența politică 
și mediatică, iar regiunea separatistă 
transnistreană, unde sunt staționate 
trupe rusești, este considerată ca 

fiind o potențială amenințare pentru 
securitatea regională. 

Evident că într-un astfel de context nu 
mai poate fi vorba despre un progres 
real pe calea integrării europene și 
se poate vorbi despre frânarea până 
la oprire a parcursului european al 
Republicii Moldova. 

Ediția din 2015 a Forumului de Dezbateri 
pe Integrarea Europeană a Republicii 
Moldova va căuta răspunsuri la întrebarea 
„Ce soluții se pot găsi în actualul context 
și cum poate fi depășit acest impas?”. 

Primul panel al Forumului a fost 
consacrat evaluării gradului de 
implementare a Acordului de Asociere 
și, mai ales, provocărilor care stau în 
calea parcursului european al Republicii 
Moldova în perioada următoare. Vă 
propunem în continuare o sinteză a 
prezentărilor făcute în cadrul acestui 
prim panel al Forumului.

Natalia Gherman, vicepremier și ministru 
de Externe, a menționat că pe parcursul 
ultimului an Republica Moldova a obținut 
mai multe rezultate pozitive legate de 
implementarea Acordului de Asociere. 
Aceste realizări țin în principal de regimul 
liberalizat de vize, de care au beneficiat 
peste 500 de mii de cetățeni moldoveni 
care au călătorit liber în UE, dar și de 
primele beneficii de la deschiderea pieței 
europene în cadrul Zonei de liber schimb. 
Restanțele cele mai mari, spune Natalia 
Gherman, sunt legate de reformarea 
justiției, segment care necesită sincronizare 
la nivelul clasei politice, stabilitate politică, 
un angajament enorm intern și suportul 
instituțiilor europene. Acordul de Asociere 
a fost semnat pe 27 iunie 2014, ratificat pe 
2 iulie 2014 și este ratificat în prezent de 26 
din cele 28 de state membre ale UE. 
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Vorbind în cadrul Forumului de dezbateri 
pe integrarea europeană, Natalia Gherman 
a menționat progresele pe care le-a atins 
Republica Moldova în planul relațiilor 
politice cu UE, a stabilirii relațiilor 
interumane și în domeniul asigurării 
securității colective.

 Natalia Gherman: Pe domeniul 
energetic, datorită apartenenței noastre 
la comunitatea energetică europeană, 
transformăm acest sector, iar un element 
de vizibilitate foarte important este și 
aprovizionarea Republicii Moldova cu surse 
energetice de alternativă. Gazoductul Iași-
Ungheni care, din punctul meu de vedere, 
este unul dintre cele mai importante 
proiecte de integrare europeană, este 
începutul acestui proces. Îndată ce vom 
fi în stare să diversificăm sursele de 
aprovizionare a Republicii Moldova cu 
resurse energetice noi cu adevărat ne 
vom integra în piața europeană comună a 
gazelor naturale și în cea de electricitate. 
Iar din punct de vedere politic cunoaștem 
foarte bine că acest lucru însemnă de 
fapt consolidarea suveranității Republicii 
Moldova. 

În domeniul transporturilor au fost 
construite sute de kilometri de drumuri 
mult mai bune, de calitate europeană, în 
Republica Moldova și asigurate conexiunile 
Moldovei prin intermediul României, 
construcției podurilor și a coridoarelor de 
transport europene. Dar la acest capitol 
urmează încă foarte multe lucruri de 
realizat, în comun cu partenerii noștri 
europeni care acordă fonduri pentru astfel 
de proiecte. 

Probabil că cele mai multe realizări au fost 
obținute în implementarea capitolului 
din Acordul de Asociere care se referă la 
prevederile Zonei de comerț liber. Doar 
în primul an de aplicare a Zonei de liber 
schimb exporturile moldovenești pe piața 
UE au crescut cu cel puțin 10 la sută, 
importurile – cu 6 la sută, iar în răstimp 
de un an Uniunea Europeană a devenit 
principalul partener comercial al Republicii 
Moldova. 62 la sută din comerțul total al 
Republicii Moldova în acest an a fost cu UE. 
Acordul de liber schimb, cu alte cuvinte, a 
fost cel mai convingător element. 

Încă un rezultat al implementării Acordului 
de Asociere s-a resimțit și în cadrul 
procesului de soluționare a conflictului 
transnistrean. Îndată ce a intrat în vigoare 
decizia cu privire la călătoriile fără vize a 
cetățenilor Republicii Moldova în spațiul 
european, doar în primul an peste 75 
de mii de cetățeni ai Republicii Moldova 
din regiunea transnistreană au aplicat 
și au primit pașapoarte biometrice 
moldovenești pentru a beneficia de acest 
drept. Iar cei care nu au avut cetățenia 
moldovenească au parcurs procedura 
necesară obținerii acesteia și au devenit 
cetățeni. Și eu sunt absolut sigură că 
dialogul care a avut lor în ultimele luni în 
privința introducerii beneficiilor Zonei de 
liber schimb și pentru producătorii din 
regiunea transnistreană vor avea același 
efect. Și, din punctul meu de vedere, 
integrarea europeană, beneficiile pe care 
le aduce acest proces fiecărui cetățean 
este cel mai important catalizator al 
procesului de soluționare a conflictului 
transnistrean. Pentru că atunci când 
cetățenii văd aceste beneficii și aceste 
avantaje pentru fiecare familie și fiecare 
persoană, oamenii asociază acest proces 
cu o perspectivă mai sigură, mai bună 
pentru țară. Și asta va fi cu siguranță 
politica care va fi promovată în continuare 
de autoritățile țării în ceea ce privește 
procesul de reunificare a Republicii 
Moldova. 

Unul dintre obstacolele în realizarea 
Acordului de Asociere și avansarea pe calea 
integrării europene a fost instabilitatea 
politică, deoarece din momentul în care 
am pus în aplicare Acordul de Asociere am 
avut alegeri parlamentare în noiembrie 
2014, alegeri locale și schimbarea 
aproape constantă a guvernelor. A fost și 
imposibilitatea de a avea o conlucrare cu 
Parlamentul, deoarece în a doua jumătate 
a anului 2014 Parlamentul nu a funcționat, 
am fost cu toții în campania electorală. 
Și în continuare stabilitatea politică și 
coeziunea dintre toate forțele politice care 
vor fi la guvernare în a fixa ca prioritate 
implementarea Acordului de Asociere va 
fi o condiție importantă pentru a obține 
rezultate mult mai bune și mult mai mari. 

Mai există și aspectul comunicării. Noi avem 

nevoie și de susținerea mass media și de 
cea a societății civile pentru a comunica 
obiectiv, profesionist despre integrarea 
europeană, Acordul de Asociere, Zona de 
liber schimb și așa mai departe. Eu înțeleg 
că acesta este un lucru care uneori este 
destul de tehnic și nu face știri. Este foarte 
greu de exemplu atunci când transmiți 
un comunicat din partea Ministerului de 
Externe să te asiguri că această știre va 
fi preluată. Însă avem nevoie de această 
solidaritate din partea societății civile 
pentru a comunica. Pentru că dacă 
vorbim despre combaterea propagandei 
antieuropene care din păcate este foarte 
și foarte prezentă în spațiul mediatic 
moldovenesc trebuie să unim eforturile, 
noi, cei care putem să ne numim forțe 
europene în Republicii Moldova, și să 
comunicăm obiectiv și constant. Și în 
primul rând trebuie să comunicăm despre 
acele beneficii care sunt puse la dispoziția 
cetățenilor. 

Desigur că dificultățile sunt și de ordinul 
menținerii și stimulării personalului 
bine educat și instruit în domeniul 
integrării europene. Și asta trebuie să 
facă parte din reforma cuprinzătoare a 
sistemului administrației publice, care 
trebuie să devină o prioritate pentru 
perioada următoare. Prioritare trebuie 
să fie încurajarea, stimularea și instruirea 
personalului. 

O altă prioritate pentru noi este obținerea 
cât mai multor programe și proiecte 
de consiliere și de asistență. În privința 
consilierii, vă pot anunța că spre sfârșitul 
anului o echipă de consilieri de nivel înalt 
vor sosi din partea Uniunii Europene în 
Republica Moldova pe domeniile-cheie de 
reformă. 

Dar, pentru a avansa, este nevoie în primul 
rând de stabilitate și un efort concertat 
de promovare a reformelor europene 
pentru asigurarea stabilității economice 
și macrofinanciare, e nevoie de un acord 
cu Fondul Monetar Internațional pentru 
deblocarea programelor de asistență 
macrofinanciară și de suport bugetar, fără 
de care va fi foarte dificil de a promova 
aceste reforme în conformitate cu Acordul 
de Asociere cu UE. 
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Președintele Parlamentului, Andrian 
Candu, spune că dezamăgirea 

mare a oamenilor legată de situația 
politică din Republica Moldova se 
datorează luptelor interne și competiției 
nesănătoase dintre partide. Totuși, 
el este încrezător că după demiterea 
cabinetului Streleț în scurt timp va fi 
resetată o nouă coaliție de guvernare 
pro-europeană și va putea fi învestit 
un nou Guvern care să pună accent pe 
implementarea Acordului de Asociere 
cu Uniunea Europeană.

 Andrian Candu: E o provocare tot ce se 
întâmplă astăzi pe arena politică a Republicii 
Moldova. Perioada e un pic cam seismică 
în politica moldovenească. Și dezamăgirea 
este mare. Dezamăgirea este mare atât în 
clasa politică cât și în instituțiile statului, în 
conducători, în sistem…

Ce se întâmplă cu omul de rând, care poate 
că are surse mai limitate de informare, care 
poate nu vorbește limbi străine? Într-un an 
de zile viața lui s-a schimbat? S-a schimbat 
spre bine? În magazine găsește produse de 
o calitate mai bună? Când scoate gunoiul, 
îl sortează? Are parte de justiție mai bună, 
poate să-și găsească dreptatea mai ușor? 
Omul de afaceri care își înregistrează o 
companie la Camera înregistrării de stat și 
alte instituții trece prin proceduri mai puțin 
birocratice? Cred că viața omului de rând nu 
s-a schimbat în mai bine, legat de Acordul de 
Asociere. 

Astăzi putem discuta și despre unele 
rezultate – probabil avem și o statistică 
legată de elaborarea și aprobarea unor legi 
și regulamente. Cu siguranță au fost depuse 
eforturi considerabile pentru a ajunge să fie 
semnat Acordul de Asociere, Acordul de liber 
schimb și să obținem un rezultat bun legat 
de libertatea de a călători fără vize. Dar sunt 

Andrian Candu: Sunt sigur că nu este totul 
pierdut și vom reuși să recuperăm încrederea 
cetățenilor și a partenerilor de dezvoltare

încă multe de făcut. Probabil este cazul să 
setăm și unele priorități în ceea ce înseamnă 
implementarea Acordului de Asociere și a 
Acordului de liber schimb. Poate ar fi cazul 
să implementăm cele mai bune modele prin 
care au trecut statele care cândva erau și ele 
asociate la UE și au reușit mai repede decât 
noi să implementeze reformele. 

Și aici poate că ar fi cazul să ne gândim și 
la unele mecanisme interne care ar putea 
să concentreze toate eforturile pentru o 
implementare mai operativă și calitativă a 
Acordului de Asociere. Poate că e cazul să 
avem o instituție, o unitate – fie minister, 
fie agenție – specializată în integrarea 
europeană, în tot ceea ce înseamnă Acordul 
de Asociere și care ar putea să coordoneze 
toate instituțiile, indiferent de gradul lor. 
Departamentele din Parlament, din Guvern, 

autoritățile locale, societatea civilă – toți să 
fie coordonați într-o mobilizare comună și 
probabil atunci vom avea un progres mai 
mare. 

Nu există un model mai bun decât cel pe care 
ni-l oferă Uniunea Europeană. Și cu siguranță 
chiar dacă din primul an de implementare 
a Acordului de Asociere încă nu se simt 
rezultatele pentru omul de rând, ele nu vor 
întârzia să apară. Și în primul rând, modelul 
UE ne dă un exemplu foarte bun al unor 
instituții puternice, solide, care pun accent 
pe lege, proceduri, sistem și nu neapărat pe 
factorul uman. 

Un coleg din România, discutând despre 
avantajele integrării europene, inclusiv pe 
experiența României, îmi spunea că dacă e să 
treci cu privirea statele de la Vest la Est, vei 
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observa că cu cât ești mai mult la vest totul 
se bazează pe lege, pe sistem și pe instituții 
puternice. Cu cât merg spre est, scade 
importanța instituțiilor și crește importanța 
factorului uman. Apar discuțiile la telefon, 
aranjamentele, așa-numita birocrație, surse 
de corupție… Sunt sigur că printr-un efort 
considerabil în implementarea Acordului 
de Asociere vom reuși anume să creăm și 
instituții. Aceasta ar trebui să fie și prioritatea 
pentru clasa politică din Republica Moldova 
pentru următoarea perioadă de timp – 
instituții mai puternice, fie că este vorba 
despre zona afacerilor, despre instituțiile 
mass media sau despre instituții legate de 
justiție și lupta cu corupția.   

Mulți probabil astăzi au un mare semn 
de întrebare legat de situația politică din 
Republica Moldova. Dezamăgirea într-
adevăr este mare și ea se datorează în mare 
parte luptelor interne și unei competiții 
nesănătoase care există inclusiv între 
partidele politice din coaliție, din Parlament, 
de la putere și din opoziție. Noi am uitat că 
de fapt avem un singur scop – nu lupta în 
sine, ci dragostea față de țară și angajamentul 
nostru față de cetățenii acestei țări. 

Sincer, personal nu cred că demiterea 
Guvernului Streleț ar trebui să fie calificată ca 
o tragedie. Guvernele vin și pleacă. Important 
este fundamentul pe care construim noi 
clasa politica și viața politică. Eu sunt sigur 
că în timpul cel mai scurt majoritatea 
parlamentară va fi constituită și un nou 
guvern pro-european va fi investit. Dar cu 
obiective clar setate, legate în mod special 
de implementarea Acordului de Asociere. 
Pentru că la ora actuală agenda clasei politice 
trebuie să fie axată anume pe implementarea 
Acordului de Asociere. Asta, pentru că toate 
răspunsurile la toate întrebările le găsim 
acolo.  

Chiar dacă bate ceasul și suntem într-al 
doisprezecelea ceas, sunt sigur că nu este 
totul pierdut și noi vom reuși să recuperăm 
din încrederea atât a cetățenilor, cât și a 
partenerilor noștri de dezvoltare. Și toate 
eforturile care au fost depuse până acum cu 
siguranță își vor găsi realizările, succesele și 
efectele pe viitor. 

Mindaugas Kacerauskis, însărvinat cu 
afaceri al Delegației Uniunii Europene 

la Chișinău, a declarat că implementarea 
Acordului de Asociere presupune nu doar 
adoptarea de planuri și strategii, dar și 
o agendă clară în spirit european pentru 
modernizarea Republica Moldova, care 
în acest moment nu poate fi onorată de 
Chișinău din cauza instabilității politice și 
a schimbărilor dese de guverne. Cetățenii 
moldoveni, spune reprezentantul Delegației 
UE la Chișinău, au avut așteptări mult mai 
mari decât au avut partenerii europeni de la 
parcursul european al Republicii Moldova. 
Totuși, partenerii europeni vor continua să 
susțină parcursul european al țării, spune 
Mindaugas Kacerauskis. Iar o dovadă în plus 
în acest sens este și faptul că 26 din cele 28 
de state membre ale UE au ratificat deja 
Acordul de Asociere cu Republica Moldova. 
Iată ce a declarat Mindaugas Kacerauskis în 
cadrul Forumului de dezbateri:

 Mindaugas Kacerauskis: Implementarea 
Acordului de Asociere înseamnă o muncă 
grea și pe alocuri chiar plictisitoare și de 
rutină ce ține de implementarea reformelor. 
Și bineînțeles că aceasta necesită stabilitate 

în plan politic pentru a implementa Acordul 
și reformele. Frecvența cu care se schimbă 
guvernele sau coalițiile de guvernare nu este 
bună pentru stabilitate. Reformele nu pot 
fi făcute peste noapte – procesul necesită 
cunoștințe temeinice și continuitate. 

Este adevărat că cetățenii Republicii Moldova 
au avut așteptări mai mari de la procesul 
de integrare europeană decât am avut noi, 
Uniunea Europeană. Dar admit că și noi avem, 
le fel, îngrijorări serioase. Este important ca 
reformele să devină parte a câmpului legal, 
dar am vrea de asemenea să vedem mai multe 
rezultate în realizarea propriu-zisă a reformelor. 

Asocierea la UE și implementarea Acordului 
de Asociere nu țin doar de adoptarea a 
numeroase strategii, planuri de acțiune, 
instituirea de numeroase grupuri de lucru. 
Țin de fapt de legi și alte norme legale 
care dau rezultate reale, măsurabile atunci 
când sunt implementate. Țin de asemenea 
de adoptarea spiritului european în 
administrarea țării și pe calea reformelor. 
Este un aspect esențial pentru modernizarea 
Moldovei și pentru a îmbunătăți standardele 
de viață ale populației. 

Oficial UE: Spiritul european în 
administrarea țării este esențial 
pentru îmbunătățirea standardelor 
de viață al oamenilor
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Andi Cristea: Occidentul oferise un cec în alb Republicii 
Moldova. Acum lucrurile s-au schimbat și nu în bine

Nu putem vorbi despre toate sectoarele, dar 
sunt obligat să subliniez cele mai fierbinți, 
cele în care oamenii ar vrea să vadă mai 
multe acțiuni, nu doar cuvinte – sectorul 
justiției, sectorul financiar, combaterea 
spălării de bani, libertatea mass media, 
administrarea publică, prevenirea și 
combaterea corupției, sectorul energetic și 
o punere calitativă în aplicare a Acordului 
de Asociere. În mod special accentul trebuie 
pus pe sectorul justiției, pentru că în niciunul 
din celelalte sectoare nu se poate avansa 
dacă nu vor fi reforme în sectorul justiției 
sau dacă acestea vor fi insuficiente și nu 
se va asigura ca procesele de judecată să 
fie corecte. Trebuie eliminată corupția din 
sectorul justiției, precum și interferențele 
politice, trebuie întărită supremația legii și 
îmbunătățit mediul de afaceri și climatul de 
investiții. 

Toate instrumentele necesare pentru a 
face asta, inclusiv cele de asistența, sunt 
disponibile din partea noastră. 
 
Mai mulți parteneri de dezvoltare au 
subliniat importanța majoră a accelerării 

semnării unui acord cu Fondul Monetar 
Internațional, care este un element esențial 
pentru a garanta stabilitatea macrofinanciară 
a țării și este o precondiție necesară pentru 
oferirea suportului bugetar și a altor tipuri 
de finanțări din partea Uniunii Europene, în 
domeniile convenite anterior. 

Aș vrea să mai menționez libertatea presei 
și necesitatea combaterii propagandei 
antieuropene și anti-moldovenești care vine 
din partea unor stat non-vecine. Noi credem 
că cel mai elegant instrument ar fi cel pe care 
UE l-a sugerat în permanență – adoptarea 
unui nou Cod Audiovizual, proiectul căruia 
a fost elaborat în 2011 de experții societății 
civile cu susținerea financiară a Uniunii 
Europene. Noi recomandăm cu fermitate 
Ministerului Justiției să ia în considerare acest 
Cod Audiovizual modernizat la standardele 
cele mai înalte și astfel vom vedea cu toții 
beneficiile instrumentelor pe care acesta le 
conține în combaterea propagandei. 

Și un ultimul punct asupra căruia aș vrea să 
atrag atenția este necesitatea de a găsi soluții 
pentru aplicarea Acordului de liber schimb pe 

malul stâng al râului Nistru. Suntem încurajați 
de progresul obținut în ultima perioadă. 
Soluția la care se lucrează va necesita careva 
flexibilități din partea Chișinăului, flexibilități 
legislative. UE va sugera de asemenea să 
fie luată în considerare elaborarea unei 
legi speciale cu privire la reglementarea 
transnistreană, pentru a legaliza procesul de 
reglementare. Iar implementarea Acordului 
de liber schimb poate fi de asemenea unul 
dintre instrumente, poate cel mai important, 
în procesul de reglementare. 

Deci, UE este gata să lucreze și să se angajeze 
cu oricare guvern va fi în funcție la Chișinău 
și cu orice coaliție va fi formată și este gata să 
susțină Moldova. 

Există un aspect în care chiar avem nevoie 
să ne unim eforturile – este nevoia de a 
îmbunătăți comunicarea cu oamenii de rând 
din Republica Moldova pentru ca aceștia să 
vadă beneficiile aplicării corecte a Acordului 
de liber schimb, pentru a le explica aceste 
beneficii, dar și faptul că este un proces de 
dorată, dar care duce în direcția corectă.    

Președintele Delegației UE - Republica 
Moldova din Parlamentul European, 

Andi Cristea, a declarat în discursul său 
de la Forumul de dezbateri pe integrarea 
europeană că Republica Moldova a realizat 
multe lucruri pozitive în procesul de 
integrare europeană, dar că, din păcate, are 
și multe restanțe. 
Vorbind despre ceea ce a numit 
„managementul credibilității”, Andi Cristea a 
spus că prietenii european îi roagă pe cei de 
la Chișinău ca, atunci când comunică, să nu 
vorbească cu lozinci, ci să vorbească deschis. 
„Republica Moldova a avut o fereastră de 
oportunități deschisă în SUA și Uniunea 
Europeană, dar acum lucrurile s-au schimbat 
și din păcate nu în bine”, a spus Andi Cristea. 

 Andi Cristea: Aș vrea să vorbesc despre 
managementul credibilității Republicii 
Moldova și despre managementul 

așteptărilor. Pe 21-22 septembrie 2015 
a avut loc la Bruxelles prima reuniune a 
Comitetului parlamentar de asociere. Acest 
Comitet parlamentar de asociere are două 
delegații – cea a Parlamentului European, 

al cărei președinte am onoarea să fiu, și 
cea a Parlamentului de la Chișinău. Au fost 
discuții bune pe parcursul a două zile, au fost 
nu mai puțin de zece directori generali, șefi 
de unitate, oficiali europeni, iar la prezidiu 
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eram eu și domnul Vlad Filat. Au fost discuții 
consistente – au fost multe lucruri pozitive 
care s-au întâmplat în ultimul an de zile, 
sunt din păcate și multe restanțe. Ceea ce 
contează la final este că toți acei zece oficiali 
europeni care gestionează în mod direct 
dosarul Republicii Moldova au putut afla, de 
fapt toată lumea a putut afla – a fost o știre 
în toată Europa și în toată lumea – că domnul 
co-președinte, fost prim-ministru al Republicii 
Moldova, are probleme cu justiția. 

Care este percepția Republicii Moldova în 
Uniunea Europeană? Prietenii din Comisia 
Europeană îmi spuneau: „Andi, te rog 
vorbește cu prietenii tăi din Republica 
Moldova și roagă-i ca atunci când vin la 
Bruxelles sau atunci când mergem la Chișinău 
și vorbim cu ei, să nu ne mai transmită 
mesaje, să nu mai vorbească cu lozinci, ci să 
dialogheze cu noi. Pentru că noi vrem să-i 
ajutăm și ei se pot ajuta cel mai bine dacă vor 
fi sinceri cu noi”. Și acesta este un îndemn 
pe care îl lansez public aici, la Chișinău, și 
îmi doresc ca lucrurile acestea să devină 
realitate. 

Mă uit la titlul dezbaterii noastre și văd 
că vorbim despre integrarea europeană. 
Dar cred că despre integrarea europeană 
poate să vorbească România, care a făcut 
parte din unul dintre ultimele valuri de 
state care au aderat la UE și acum este într-

un proces de recuperare a decalajelor, de 
compatibilizare a instituțiilor naționale cu 
cele europene. Cred că în cazul Republicii 
Moldova este mai potrivit să vorbim despre 
apropierea de UE, de standarde europene. 
Adevărul este că în ultimii șase ani de zile 
partidele politice au continuat o practică 
anterioară din Republica Moldova și mă refer 
la faimoasa privatizare politică a instituțiilor 
statului. Din păcate, s-a intrat foarte profund, 
foarte adânc în politizare, inclusiv în ceea 
ce privește separarea puterilor în stat. 
Republica Moldova este un stat care nu este 
unul puternic și dacă partidele politice vor 
continua să privatizeze instituțiile statului 
și să le pună în folosul lor, nu al interesului 
general, atunci există riscul real ca întreaga 
construcție să se prăbușească. Evident, 
acesta este un scenariu foarte dramatic. Sunt 
convins că lucrurile nu vor ajunge până acolo 
pentru că vor fi conștientizate. 

Cred că aici, în Republica Moldova, sunt 
foarte mulți profesioniști, specialiști, experți 
de bună calitate. Dar cred că acești buni 
profesioniști sunt de multe ori luați ostatici 
situației politice locale, autohtone. 

Aș vrea să mă refer și la propaganda 
antieuropeană. Deși Republica Moldova 
a beneficiat în ultimii 5-6 ani de circa 400 
milioane de euro, niciun pas concret nu 
a fost luat în contracararea propagandei 

antieuropene. Deci, Uniunea Europeană bagă 
bani în Republica Moldova și suntem înjurați 
pe banii noștri. Bineînțeles că lucrurile sunt 
ceva mai nuanțate, dar cam așa se vede 
dintr-o parte. 

Vorbeam cu oficiali europeni de nivel înalt 
și știți care este metafora pe care ei mi-au 
transmis-o, despre cum se vede Republica 
Moldova la Bruxelles? Se vede ca un aparat 
din acela în care bagi fise, apeși butoane 
sau tragi de manetă și aștepți rezultate. 
Rezultatele pe care le așteaptă europenii nu 
sunt altceva decât o viață mai bună pentru 
cetățeni – niște standarde europene, instituții 
publice în folosul oamenilor, progres în 
definitiv. Și UE bagă bani, trage de manetă 
și nu se întâmplă nimic. Și acest lucru nu va 
mai putea continua. Eu mă aștept ca pe viitor 
să existe o foarte puternică condiționalitate 
din partea Bruxellesului, din partea statelor 
membre, pentru că lucrurile nu mai pot 
continua în acest fel. 

În urmă cu câțiva ani, lideri importanți 
ai Republicii Moldova se întâlneau cu 
vicepreședintele SUA, cu președintele 
Obama, cu lideri extraordinar de influenți 
din UE, cu cancelarul Germaniei… A fost un 
cec în alb, a fost o fereastră de oportunitate 
deschisă. Dar lucrurile acum s-au schimbat și 
din păcate nu în bine.

Ion Sturza, om de afaceri și formator de 
opinie, spune că actuala situație din 

Republica Moldova este un mic accident 
istoric, o sincopă, e adevărat, regretabilă, 
de 5-10 ani, și că oricum rămâne încrezător 
în viitorul european al Republicii Moldova. 
Totuși, în luarea sa de cuvânt la Forumul 
de dezbateri pe integrarea europeană, Ion 
Sturza a criticat politica Parteneriatului 
Estic, promovată în ultimii ani de Uniunea 
Europeană pentru țările din vecinătatea 
estică. 

Ion Sturza: Ideea de a crea un „ring al 
prietenilor Uniunii Europene”, un fel de 
bandă de securizare dintre UE și Federația 
Rusă, la un moment dat a stârnit acele 
reflexe care au dus la dezastrul din Ucraina, 
la anexarea Crimeii. Până la urmă alte state 
din zonă, sub presiuni interne și externe, au 
abandonat ideea de apropiere de UE. Ultima 
speranță era Republica Moldova – dar și aici 
s-a întâmplat ce s-a întâmplat… 

S-a încercat să se substituie acel program 
pragmatic care se numea „bani în schimbul 

securității și stabilității la granițele UE” cu 
implementarea unui program mai subtil care 
presupunea cu Acorduri de Asociere. Acesta 
de fapt însemna o perspectivă europeană 
poate firească pentru țările din zonă în 
schimbul unei promisiuni europene, dar 
fără bani. Între nu s-a ținut cont de faptul că 
reformele sau programele de stabilizare și de 
securizare a zonei fără resurse serioase sunt 
imposibil de făcut. Cele 500 milioane euro 
promise Ucrainei și cele 100 milioane euro 
pentru Republica Moldova nu sunt de ajuns 
pentru a stabiliza țările respective. Și, din 

Ion Sturza: Partenerii nu vor mai tolera ca în 
R.Moldova deciziile importante să fie luate în alte 
locuri decât instituțiile statului 
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păcate, toată această politică de vecinătate 
s-a transformat într-un dezastru, inclusiv 
pentru Republica Moldova. 

Dar problema în Republica Moldova nu este 
de ordine extern, ci mai degrabă de ordin 
intern. Cred că elitele noastre nu au făcut 
față provocărilor legate de implementarea 
reformelor pe plan intern. Nici Acordul de 
Asociere, până la urmă, nu a fost nu numai 
asumat, ci nici măcar conștientizat sub 
aspectul provocărilor la care trebuie să se 
facă față în implementare și avem astăzi 
situația pe care o avem.  

În luarea de cuvânt, Ion Sturza a avertizat că 
Republica Moldova a devenit un furnizor de 
instabilitate pentru Europa și că partenerii 
occidentali nu vor mai tolera situația actuală 
din Republica Moldova, când deciziile 
importante în stat sunt luate de anumite 
persoane în alte părți decât instituțiile 
statului. Ion Sturza:

 Ion Sturza: Un alt aspect pe care trebuie 
să-l înțelegem este că lucrurile în ultimii ani 
s-au schimbat foarte mult. Prioritățile s-au 
schimbat dramatic. Și cred că prioritatea 
numărul unu astăzi pentru Europa este 
problema securității. Și deja nu mai putem 
discuta prin prisma stabilizării, e economiei, a 
reformelor. Moldova trebuie să se gândească 
care este contribuția ei la noțiunea de 
securitate în regiune. 

Moldova niciodată nu a fost un furnizor 
de securitate. A fost, cel puțin în ultima 
perioadă, o zonă gri, o zonă de conflict 
înghețat și așa mai departe. Numai că 
trebuie să conștientizăm și lucrurile deja sunt 
clare – Moldova a devenit un furnizor de 
insecuritate în zonă. Această listă lungă de 
trafic, de spălare de bani, de trafic cu arme, 
trafic cu droguri, cu substanțe nucleare etc., a 
făcut ca opinia, perspectiva, viziunea asupra 
Republicii Moldova să se schimbe dramatic. 
Și acesta este un lucru pe care trebuie să-l 

înțelegem noi pe plan local – că deja jocurile 
de la Chișinău nu vor mai fi tolerate în aceeași 
măsură în care au fost tolerate până acum. 

Vreau să fac o paranteză legată de o discuție 
pe care am avut-o acum un an și ceva cu un 
înalt funcționar american din administrația 
de la începutul anilor 90. L-am întrebat când 
a fost momentul în care SUA au conștientizat 
că trebuie să se implice masiv în combaterea 
corupției în România. Oficialul a spus că 
atunci când se discuta aderarea României 
la NATO, deși exista consensul de la Snagov, 
totuși mai erau deputați în Parlamentul 
României – din stânga, din partea 
naționaliștilor – care aveau îndoieli dacă să 
voteze sau nu. Pentru partenerii occidentali 
ai României era foarte important ca acest 
vot să fie cvasi general sau chiar unanim. Iar 
decizia finală pentru deputații de atunci a 
fost luată în casa unui controversat om de 
afaceri și mogul de presă. Și atunci partenerii 
occidentali și-au dat seama că dacă într-o 
țară cu un potențial major de securitate și 
membră a NATO problemele se rezolvă în 
casa unui mogul de presă, atunci există o 
problemă. Și atunci s-a produs declicul. 

Vă asigur, dragi moldoveni, că acest declic 
s-a produs și în cazul Republicii Moldova. 
Și acele mesaje pe care le transmit eu în 
spațiul public legat de acest subiect nu sunt 
improvizări ale mele, sunt făcute conștient. 
Acest declic a avut loc. Nu se va mai tolera 
ca Moldova să fie un furnizor de insecuritate 
și ca problemele să fie rezolvate în altă 
parte decât în spațiul public – în Parlament, 
Guvern, alte locuri instituționalizate. Asta 
trebuie înțeles atunci când vorbim despre 
integrarea europeană a Republicii Moldova. 

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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