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EXECUTIVE SUMMARY
The purpose of this Report is to undertake a comprehensive evaluation regarding the progress
in implementation of the EU-Moldova Association Agreement, in the period 1 September 2015
– 1 July 2016. It includes an analysis on the EU-Moldova dialogue progress, ascertainment of
the implementation rate of the Association Agreement National Implementation Plan (AANIP),
with a particular focus on the progress level achieved during the last quarter (1 April – 30 June
2016). At the same time, the authors undertook a qualitative analysis on key areas of the EUMoldova Association Agreement (Titles II-VI), particularly emphasising sectors such as justice
and combating corruption, financial and banking, public administration reform, energy,
agriculture and rural development, implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade
Agreement (DCFTA) and cooperation in the area of financial assistance. The report concludes
with proposals regarding the objectives for implementation of the Association Agreement in the
second half of 2016.
Latest developments of the Moldova-EU political dialogue in context of the AA
Despite the relatively low trust level demonstrated in the beginning of 2016 by the EU
regarding the authorities from Chisinau, the relation between Moldova and the EU has been
improving slowly. This is determined mainly by the pragmatic approach on behalf of the EU
institutions regarding Moldova. Therefore, the European Union decided to structure the relation
with the Moldovan authorities on the basis of the following principle – fewer declarations and
more concrete results in accomplishing the reform agenda, including in context of the
shortfalls regarding the implementation of the EU-Moldova Association Agreement recorded at
the end of 2015. At the same time, we observe a greater intensity in the interactions on the
ministerial level and less high-level interactions. This situation can be explained in part due to
a higher concentration of the Moldovan Parliament and Government on the internal agenda.
On the other hand, the reason for some apparent hesitation on behalf of the EU institutions
could be the lack of desire to “legitimize” the Government from Chisinau until there are no
factual progresses recorded in context of the priority reform agenda. Another reason that could
be mentioned as well could be the challenges the EU is faced in the last half a year (i.e.Brexit).
At the same time, signing a cooperation agreement with the IMF is considered an important
reference point in the EU’s attitude regarding the authorities from Moldova. In this context, we
can anticipate that if a cooperation agreement is signed with the IMF, this will cause a chain
effect, improving gradually the relations with the EU. In this sense, it is important to clarify in
the dialogue with the EU whether a staff-level agreement with IMF will be sufficient for the EU
to initiate the procedures for resuming the direct budgetary support during the course of the
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year. Otherwise, it is highly unlikely that until the end of 2016, the EU will resume the financial
assistance tranches.
The Roadmap regarding the priority reforms agenda has contributed to the activation of
the process for coordination the priority reforms starting with the month of March. Thus, on
July 21 the Government reported a 77% degree of achievement of the roadmap. At the same
time, an independent assessment undertaken by a group of non-governmental organizations,
evaluated that at the beginning of the month of June, 51% of actions were implemented and
33% of actions were in progress. Nevertheless, the evaluation of the Moldova-EU Association
Agreement progress will foremost depend on the level of achievement of the priorities
identified in the Association Agreement and outlined in the AANIP, for which the deadline is set
at the end of the year.
Overall implementation rate of the AANIP (1 July 2016) – 29%
Analysing the implementation of the AANIP until

Implementation rate of the
AANIP 2015-2016

June 30, 2016, the current report concluded that
out of 1774 outlined measures from the AANIP,
515 measures were implemented, including 89
measures that were implemented ahead of time.
At the same time, 240 measures are in progress
or have been partly accomplished; while 157
measures have not been implemented in the
reference period.
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of the AANIP observed on July 1, 2016 is of
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Additionally, comparing the implementation rate of the AANIP, using as reference 31 October
2015, 31 March and 30 June 2016, we can observe a constant progress in implementation
of the outlined measures, despite a relatively low implementation pace. Therefore,
considering that the implementation level doubled on March 31, 2016 compared to October 30,
2015, from 10,1% to 23,9%, on June 30, 2016 we observed a lower implementation pace in
the latest quarter. Analysing the progress trend in each of the evaluated Title (Titles II-VI), it
was found that most measures were implemented in Title V (ZLSAC).
Implementation Index during the second quarter – 46,7% + 9,8% (56,5%)
If we are to compare the implementation index at the end of second quarter against the
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implementation index at the end of first quarter, we find an improvement in the dynamic of
the implementation of the AANIP, even if the implementation burden grew from 565 to 645
measures. Hence, on March 30, 2016, the quarterly index was 53% (46% accomplished + 7%
implemented ahead of time), while on June 30, 2016, the quarterly index stood at 56,5%
(46,7% accomplished + 9,8% implemented ahead of time).
Three important factors played an important role in maintaining a relatively positive dynamic
of implementing the AANIP: (1) permanent monitoring of the progress by the Governmental
Committee for European Integration (CGIE) (in more 18 meetings (during 1 Jan-21 Jul 2016);
(2) prioritization of actions in the short term based on the Roadmap; and (3) constant
pressure exercised on the authorities by the civil society and other partners.
Evaluating the quality of measures implemented in the reference period, we found that the
Moldovan authorities have dedicated increased attention to the justice sector, legislative and
institutional changes in the anticorruption system, promotion of legislative initiatives for
reorganization of the banking sector, promotion of the central administration reform, and
creation of a proper framework in order to negotiate and sign a cooperation agreement with
the IMF. Despite these advancements, it is important to mention that the relative progress
witnessed in the analysed period, refers mainly to changing the legal framework, rather than
applying reforms. Even the Roadmap, to which the Government refers so often lately,
addresses and focuses mainly on actions with legal implications rather than on actions with an
administrative character.
Taking into consideration the above stated findings, Moldovan authorities have to
implement the remaining 1250 measures until the end of 2016 (i.e. 71%). Most of the
measures still to be implemented are contained in Title IV (i.e. 670 measures) and Title V (355
measures). The fewest measures to be implemented are contained in Title IV (i.e. 32
measures). In this sense, even if the implementation pace will be kept up during the next two
quarters (i.e. on average + 10% quarterly); we can anticipate an implementation level of the
AANIP of roughly 50-55% at the end of December 2016. This poses a threat of not
implementing almost half of the AANIP in the previously foreseen period. Therefore, it is most
likely that the remaining actions will be rolled over for 2017.
At the same time, we have to underline that the risk of not implementing all the measures
from the AANIP in the second half of 2016, could be further influenced by the electoral process
in context of the presidential elections from October 30, and by the reform of the central public
authorities through the optimization of ministries announced for the fall of this year.
The activity of the Government should revolve around the following three major objectives: (1)
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promotion and implementation of the remaining actions from the AANIP, (2) negotiating the
next Moldova-EU Association Agenda (2017-2019) and (3) drafting the new implementation
Plan (2017). Adopting a new roadmap with short-term actions until January 1, 2017, could
also be taken into account. It is beneficial for these priorities to include more actions that
imply factual implementation of reforms, including de-politicization of law and regulatory
institutions. At the same time, considering the European Commission will present to the EU
Council an evaluation regarding the application of DCFTA on the entire territory of Moldova, a
new eventual Roadmap should include actions focusing on this scope.
When speaking of the priority planning exercise in relation to the EU, and at the national level,
it is recommended to limit the number of policy documents in context of implementing the
Association Agreement, but rather establishing clear short and long-term priority actions.
Therefore, the new version of the Association Agenda that has to be convened upon until the
end of the year will have to contain annual priority actions, measurable with impact evaluation
indices (i.e. 2017, 2018, and 2019).
In relation to the national implementation instrument, it is important to avoid adoption of a
great number of policy documents on the Government level, through optimization of these
documents. We recommend that until 2017, the Government in coordination with the
Parliament should adopt an Annual Implementation Program of the Association Agreement,
which should start from the annual priorities as defined in the Association Agenda. This
Program should unite multiple coordination instruments of the Government that are related to
the Moldova-EU Association Agreement and to the internal reform agenda, namely: AANIP,
Government’s annual action plan, Government’s annual plan for harmonizing the legislation
etc.
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REZUMAT
Scopul prezentului Raport este de a realiza o sistematizare a progresului în implementarea
Acordului de Asociere RM-UE înregistrat în perioada 1 septembrie 2015 - 1 iulie 2016,
prezentând o analiză a evoluției dialogului RM-UE, constarea gradului total de implementare a
Planului Național de Implementare a Acordului de Asociere RM-UE (PNAIAA), precum și a
indicelui de realizare înregistrat pe parcursul ultimului trimestru (1 aprilie – 30 iunie 2016). De
asemenea, autorii au analizat progresul calitativ pe domenii cheie ale Acordului de Asociere
RM-UE (titlurile II-VI) în special cu privire la domeniul justiției și combaterea corupției, sectorul
financiar-bancar, reforma administrației publice, energie, agricultura și dezvoltare rurală,
aplicarea Zonei de Liber Schimb Aprofundate și Cuprinzătoare (ZLSAC) și cooparea în domeniul
asistenței financiare. De asemenea, au fost formulate recomandări cu privire la obiectivele
procesului de implementare al Acordului de Asociere în a doua jumătate a anului 2016.
Ultimele evoluții ale dialogul politic RM-UE în contextul realizării Acordului de Asociere
În pofida unei încrederi reduse, atestate la începutul anului 2016, din partea UE față de
Guvernarea de la Chișinău, relația RM-UE în ultima perioadă cunoaște totuși o anumită
revigorare, dictată de o abordare pragmatică a instituțiilor UE în raport Republica Moldova.
Astfel, Uniunea Europeană a ales să își structureze relația cu autoritățile RM în baza principiului
- mai puține declarații și mai multe rezultate concrete în realizarea agendei de reforme,
inclusiv în contextul restanțelor cu privire la realizarea Acordului de Asociere RM-UE
înregistrare la sfârșitul anului 2015. În același timp, constatăm o intensitate mai mare a
interacțiunilor la nivel de ministerial și mai puțin la nivel înalt. Această situație ar putea fi
explicată pe de o parte printr-o concentrare mai mare a Parlamentului și Guvernului RM pe
agenda internă. Iar de cealaltă parte, s-ar putea presupune că motivul unor ezitări aparente
din partea conducerii instituțiilor UE, ar fi evitarea unei „legitimizări” mai mare a Guvernul de
la Chișinău pînă când nu vor fi semnalizate anumite progrese concrete în realizarea agendei
prioritare de reforme. Un alt motiv ar putea fi crizele care au influențat agenda internă a UE
(ex. Brexit).
În același timp, încheierea unui Acord de cooperare cu FMI ar putea fi considerat drept un
moment de referință a atitudinii Uniunii Europene față de autoritățile RM. În acest context, am
putea anticipa că în situația în care un Acord de cooperare cu FMI ar fi semnat, aceasta ar
putea genera un anumit efect în lanț de normalizare treptată a relațiilor cu UE. În acest sens,
urmează a fi clarificat în dialog cu UE dacă o înțelegere la nivel de lucru (staff-level agreement)
cu FMI ar fi suficientă pentru ca UE să inițieze procedurile de reluare a suportului direct
bugetar pe parcursul anului curent. Altfel, este puțin probabil că pînă la sfârșitul anului 2016
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am putea fi reluat transferului tranșelor din asistența directă bugetare a UE.
Foaia de Parcurs privind agenda de reforme prioritare a contribuit într-o anumită măsură
la o dinamizare a procesului de coordonare a priorităților de reformare începând cu luna
martie. În context, Guvernul a raportat 21 iulie curent un grad de realizare de 77% al acesteia.
Totodată, evaluarea independentă realizată de un grup de organizații neguvernamentale a
concluzionat la începutul lunii iulie un progres intermediar care indică 51% de acțiuni realizate
și 33% de acțiuni în curs de realizare. Totuși aprecierea progresului în realizarea Acordului de
Asociere RM-UE va depinde în primul rând de nivelul de îndeplinire a priorităților setate în
Agenda de Asociere RM-UE, planificate în PNAIAA care expiră pînă la sfârșitul anului 2016.
Gradul total de realizare al PNAIAA (1 iulie 2016) – 29%
Analizând rezultatele de implementare a PNAIAA pînă la 30 iunie 2016, am concluzionat în
prezentul raport, ca din totalul de 1774 de măsuri planificate în PNAIAA au fost îndeplinite
515 măsuri, inclusiv 89 de măsuri înainte de termen. Totodată, 240 măsuri sunt în proces
de realizare sau realizate parțial. În același timp, 157 măsuri nu au fost realizate în
perioada de referință.
Astfel, gradul total de implementare al PNAIAA constatat la 1 iulie 2016 este de 29%.
Adițional, realizând o comparație a gradului de

Gradul total de implementare
al PNAIAA 2015-2016

realizare a PNAIAA, luând ca referință data de 31
octombrie 2015, 31 martie și 30 iunie 2016, se
observă o tendință continua de progres în
realizarea

măsurilor

planificate,

deși

se

atestă o viteză mai redusă de îndeplinire. Astfel,
dacă la 31 martie 2016 s-a constat o dublare a
eforturilor de implementare în comparație cu 30
octombrie 2015 de la 10,1% la 23,9%, atunci la
30 iunie 2016 progresul total de realizare a fost
comparativ mai mic. Dacă să evaluăm tendința
de progres pe fiecare din Titluri evaluate (Titlul
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II-VI), atunci cel mai multe acțiuni realizate
sunt înregistrate la Titlul V (ZLSAC).
Indicele de realizare PNAIAA pe parcursul trimestrului II – 46,7% + 9,8% (56,5%)
Totodată, comparând indicele de realizare de la finele Trimestrului II cu cel de la finele
Trimestrului I, constatăm o anumită îmbunătățire în dinamica de în realizare a PNAIAA, chiar
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dacă sarcina de implementare a crescut de la 743 de măsuri (565 cu termen + 178 cu termen
continuu) la 823 măsuri (645 cu termen + 178 cu termen continuu).
Astfel, dacă pînă la 30 martie 2016 indicele trimestrial de realizare era 53% (46% - realizate +
7% realizate înainte de termen), atunci la 30 iunie 2016 indicele trimestrial înregistrat este de
56,5% (46,7% - realizate + 9,8% - realizate înainte de termen).
În principal pot fi scoși în evidență trei factori care au determinat menținerea dinamicii relative
de implementare a PNAIAA și anume: (1) monitorizarea permanentă a progresului de către
CGIE (în cadrul celor 18 ședințe din perioada 1 ianuarie – 21 iulie 2016); (2) prioritizare pe
termen scurt prin intermediul Foii de Parcurs; precum și (3) presiunea continuă asupra
autorităților RM din partea partenerilor de dezvoltare și a societății civile.
Evaluând calitatea măsurilor îndeplinite în perioada de referință, constatăm că autoritățile RM
au dedicate o atenție sporită domeniul justiției, schimbărilor legislative și instituționale în
sistemul anticorupției, promovării inițiativelor legislative de reorganizare a sectorului financiarbancar, promovării reformei administrației publice centrale și creării cadrului necesar în
vederea negocierii și încheierii unui Acord de cooperare cu FMI. Cu toate acestea, trebuie să
subliniem că progresul relativ atestat vizează mai mult cadrul legislativ și mai puțin punerea în
aplicare a reformelor. Chiar și Foaia de Parcurs la care face referință cel mai mult în ultima
perioada Guvernul conține mai multe acțiuni cu caracter legislativ și mai puțin acțiuni cu
caracter administrativ.
Luând în considerație constatările de mai sus, autoritățile

RM

urmează

să

mai

implementeze pînă la sfârșitul anului 2016 peste 1250 de măsuri (i.e. 71%). Cele mai
multe acțiuni care râmân a fi îndeplinite sunt la Titlul IV (i.e. 670 de măsuri) și Titlul V (355 de
măsuri), cel mai puține revânând Titlul VI (i.e. 32 de măsuri). În acest sens, chiar dacă va fi
menținut pasul de implementare înregistrat pe parcursul ultimelor două trimestre (i.e. în
mediu +10% trimestrial) am putea anticipa un grad total de realizare a PNAIAA pînă la 31
decembrie 2016 de aproximativ 50-55%. Ceea ce ar presupune un risc de neîndeplinire a
aproximativ 50% din PNAIAA în termenii planificați. Astfel, partea rămasă de acțiuni cel mai
probabil va fi transferată pentru anul 2017.
În același timp, trebuie să menționăm că riscul de neîndeplinire a tuturor măsurilor PNAIAA în
a doua jumătate a anului 2016, ar putea fi influențat și de procesul electoral în contextul
alegerilor prezidențiale din 30 octombrie, dar și de o reformă a administrației publice centrale
prin optimizarea ministerelor anunțată tot pentru toamna anului curent.
Activitatea Guvernul ar urma să fie orientată pe 3 obiective majore: (1) promovarea îndeplinirii
acțiunilor rămase din PNAIAA, (2) negocierea viitoarei Agende de Asociere RM-UE (2017-2019)
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și (3) Elaborarea unui nou PNAIAA (2017). Adoptarea unei noi Foi de parcurs cu priorități pe
termen scurt pînă la 1 ianuarie 2017, de asemenea ar putea fi luată în considerație. Doar că ar
fi binevenit ca aceste priorități să conțină mai multe acțiuni care ar presupune aplicarea
reformelor, inclusiv în ceea ce privește depolitizarea instituțiilor de drept și regulatorii. De
asemenea, ar fi bine ca un astfel de document de prioritizare să includă și acțiuni legate de
punerea în aplicare a ZLSAC pe întreg teritoriul țării, având în vedere că la sfârșitul lunii
octombrie 2016, Comisia Europeană urmează să prezinte Consiliului UE o evaluare în acest
sens.
Adițional cu privire la exercițiului de planificare a priorităților în raport cu UE, dar și la nivel
național, se recomandă de limitat numărul documentelor de politici în contextul realizării
Acordului de Asociere și de stabilit acțiuni prioritare clare pe termen scurt și pe termen mediu.
Astfel, noua versiune a Agendei de Asociere care urmează a fi convenită pînă la sfârșitul anului
curent ar urma să conțină acțiuni prioritare anuale măsurabile cu indicatori de evaluare a
impactului (i.e. 2017, 2018, 2019).
În ceea ce privește, instrumentul național de implementare este important de evitat adoptarea
mai multor documente de politici la nivelul Guvernului, prin optimizarea acestora. Soluția
recomandată aici ar fi ca pînă la începutul anului 2017, Guvernul în coordonare cu Parlamentul
să adopte un Program anual de implementare a Acordului de Asociere, care să pornească de la
prioritățile anuale convenite în Agenda de Asociere. Acest Program ar urma să unească mai
multe instrumente de coordonare ale Guvernului care au tangență cu Acordul de Asociere RMUE și agenda de reforme interne, și anume PNAIAA; Planul anual de acțiuni al Guvernului;
Programul anual al Guvernului de armonizare a legislației, etc.
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INTRODUCERE
Începând cu luna august 2015, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
monitorizează procesul de realizare al Planului Național de Acțiuni pentru Implementarea
Acordului de Asociere RM-UE (PNAIAA).
În această perioadă, IPRE a publicat 10 analize tematice1 dedicate celor 8 domenii cheie ale
Acordului de Asociere RM-UE considerate de experții IPRE ca fiind pilonii de bază în evaluarea
progresului și anume: (1) Reforma justiției și combaterea corupției (Titlul II, III); (2) Sectorul
financiar-bancar (Titlul IV, V); (3) Agricultura și dezvoltarea rurală (Titlul IV); (4) Aspecte
orizontale care vizează implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu
Uniunea Europeană (Titlul V); (5) Pregătirea implementării ZLSAC în regiunea transnistreană
(Titlul V); (6) Concurența (Titlul V); (7) Sectorul energetic (Titlul V, IV); (8) Asistența externă
din partea UE (Titlul VI). De asemenea, IPRE a publicat la 1 septembrie 20152, la un an de la
inițierea aplicării provizorii ale Acordului de Asociere RM-UE, Raportul preliminar privind
implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Ulterior, IPRE a prezentat la două Rapoarte
trimestriale de monitorizare la 30 noiembrie 20153 și respectiv la 28 aprilie 20164, în care a
prezentat dinamica de implementare a Acordului de Asociere.
Astfel, în cel mai recent Raport de monitorizare experții IPRE constat un grad general de
realizare de 23,9% din totalul de 1774 de măsuri PNAIAA. Totodată, indicele de realizare a
celor 802 de măsuri planificate pînă la 31 martie 2016 (inclusiv cele cu termen continuu de
implementare și realizate înainte de termen) a fost de 46%, fiind îndeplinite 365 de măsuri și
adițional 59 de măsuri înainte de termen. În același timp, analizând comparativ progresul
general de realizare raportat la 30 octombrie 2015 și 31 martie 2016, IPRE a constat la acel
moment o dublarea a rezultatelor de implementare de la 10,1% respectiv la 23,9%, datorat în
special activizării efortului autorităților RM în înlăturarea restanțelor la implementarea
Acordului de Asociere acumulate pe parcursul anului 2015.
Totodată, menționăm că la rândul său Guvernul Republicii Moldova a constat la sfârșitul lunii
martie 2016 că PNAIAA a fost executat în proporție de peste 69%5. Iar în conformitate cu

1

http://ipre.md/portfolio/
http://ipre.md/raport-preliminar-un-an-de-la-inceputul-implementarii-provizorii-a-acordului-de-asociere-rm-ue-ce-a-reusit-republicamoldova-in-aceasta-perioada-4/
3
http://ipre.md/portfolio/1394/
4
http://ipre.md/portfolio/al-treilea-raport-ipre-privind-monitorizarea-implementarii-acordului-de-asociere-rm-ue-noiembrie-2015-martie2016/
5
NOTĂ: Având în vedere diferențele cantitative de apreciere a procesului în realizarea PNAIAA, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții
MAEIE a fost sugerată idea corelării metodologiilor de evaluare pentru a exclude orice aprecieri eronate ale progresului.
2
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informația comunicată de MAEIE la sfârșitul lunii aprilie 20166, aproximativ 75% de măsuri din
calendarul de lichidare a restanțelor în implementarea Acordului de Asociere RM-UE aprobat de
guvern la sfârșitul lunii ianuarie 2016 au fost îndeplinite.
Idea evaluării cantitative a progresului în implementarea Acordului de Asociere a fost
promovată de IPRE în scopul prezentării unei imagini generale pentru publicul larg și massmedia din Republica Moldova cu privire la dinamica de realizare a angajamentelor asumate de
Republica Moldova. Cu toate acestea, primordial în aprecierea progresului rămâne totuși
evaluarea calitativă.
Astfel, în prezentul raport autorii vor realiza o sistematizare a progresului în implementarea
Acordului de Asociere înregistrat pînă la 1 iulie 2016 7 . În context, autorii vor prezenta o
actualizare a rezultatelor înregistrate pe parcursul ultimelor 3 luni, dar și vor face o evaluare
calitativă a domeniilor cheie prevăzute de Acordul de Asociere menționate deja mai sus. În
contextul celor menționate, prezentul Raport este structurat în două capitole.
Astfel, primul capitol al Raportului se referă la ultimele evoluții ale dialogului politic RM-UE, în
special având în vedere evoluția interacțiunilor oficiale a autorităților RM cu instituțiile UE și
statele sale membre; acțiunile instituțiilor RM și suportul oferit de UE aplicate pentru
dinamizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere. Al doilea capitol va analiza
progresul cantitativ și calitativ în implementarea celor 5 Titluri ale Acordului de Asociere RM-UE
(Titlurile II-VI) care prevăd acțiuni de implementare în conformitate cu acțiunile PNAIAA din
perioada 1 aprilie 2016 – 30 iunie 2016. De asemenea, Raportul va prezenta dinamica
comparativă a rezultatelor înregistrate pe Titluri, dar și aprecierile generale constate în
perioada 1 septembrie 2015 - 30 iunie 2016. În acest context, vor fi luate în considerație în
special constatările reflectate în rapoartele de monitorizare precedente și analize tematice
publicate de IPRE pînă în prezent.
În ultima parte a Raportului vor fi prezentate principalele concluzii și recomandări cu privire la
obiectivele agendei dialogului RM-UE și realizarea acțiunilor PNAIAA pînă la sfârșitul anului
2016.

6

http://ipre.md/239-gradul-total-de-implementare-al-planului-national-de-actiuni-pentru-implementarea-acordului-de-asociere-rm-ue-pe2015-2016/
7
Prezentul raport va fi publicat pe data de 29 iulie 2016, în acest sens progresele înregistrate vor fi luate în considerație în special la
aprecierea evoluției dialogului politic RM-UE în contextul implementării Acordului de Asociere.
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1. Ultimele evoluții ale dialogului politic RM-UE
Probabil cel mai important eveniment în perioada de referință a fost intrarea în vigoare la 1
iulie 2016 8 a Acordului de Asociere RM-UE, odată cu finalizarea procedurilor necesare
definitivate prin Decizia Consiliului UE pentru Afaceri Externe din 23 mai 20169. În același
timp, la 1 iulie Slovacia a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene 10 . Activitatea
președenției se va concentra în particular pe 4 priorități cheie și anume: (1) dezvoltarea
durabilă a economiei europene; (2) modernizarea pieții unice a UE; (3) promovarea unei
politici durabile în domeniul migrației și azilului; (4) promovarea mai activă a Uniunii Europene
pe plan internațional. Principiile de bază de care se va conduce Slovacia vor fi: (1) atingerea
unor rezultate tangibile; (2) prevenirea fragmentării interne; (3) consolidarea încrederii
cetățenilor UE în proiectul european. De menționat că momentul în care Slovacia a preluat de
la Olanda Președinția Consiliului UE, Uniunea Europeană a fost marcată de unele provocări
importante cu am ar fi referendumul din Marea Britanie (Brexit) și gestionarea crizei generate
de valul de refugiați spre UE din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.
Analizând obiectivele Președinției Slovace a Consiliului UE o atenție importantă va fi atribuită
aprofundării relațiilor și dialogului politic cu țările din Parteneriatul Estic și în special susținerii
implementării Acordurilor de Asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina. Aici provocarea
principală va fi gestionarea rezultatelor referendumului negativ din Olanda cu privire la Acordul
de Asociere cu UE-Ucraina. Un al subiect important va ține de procesul de liberalizare a
regimului de vize pentru Georgia și Ucraina, având în vedere recomandarea pozitivă a Comisiei
Europene. În același timp, președinția Slovacă ar putea oferi oportunitatea unei atenții
dedicate și în privința Republicii Moldova. În acest context, unul din subiectele care ar putea fi
abordate în a doua jumătate a anului 2016 ar fi reluarea suportului UE direct bugetar, în
contextul condițiilor enunțate în Concluziile UE privind Republica Moldova din februarie 2016.
Un alt subiect care cel mai probabil va fi discutat la nivelul Consiliului UE este evaluarea din
toamnă a Comisiei Europene privind modul de punere în aplicare a Zonei de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător inclusiv în regiunea Transnistreană.
Pe parcursul celui de-al II-lea trimestru al anului curent, agenda relațiilor RM-UE în mare parte
a fost dictată de realizarea angajamentelor asumate de către Guvernul RM urmare a reuniunii
Consiliului de Asociere RM-UE din 14 martie curent și anume de implementarea Foii de parcurs
privind agenda de reforme prioritare, și implicit înlăturarea restanțelor în realizarea PNAIAA. În
acest context, punerea în aplicare a legilor și reformelor asumate în contextul realizării
8

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2368_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/05/23/
10
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/priorities-of-the-slovak-presidency
9
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Acordului de Asociere RM-UE, lupta eficientă cu corupția la nivel înalt, avansarea reformei
justiției, necesitatea unui progres în investigarea fraudei bancare din RM, dar și adoptarea
măsurilor de reformă în sectorul financiar-bancar au rămas principalele subiecte abordate cu
ocazia reuniunilor RM-UE din perioada de referință. Totodată, având în vederea importanța
reluării cooperării în domeniul asistenței financiare cu UE, un subiect aparte al agendei interne
din RM, care are și un impact asupra relațiilor RM-UE, a fost evoluția negocierilor cu în vederea
negocierii unui Acord de Cooperare în domeniul asistenței macro-financiare.
În contextul constatărilor generale de mai sus, în continuare vom prezenta o sinteză a evoluției
dialogului politic RM-UE din ultima perioadă, analizând în special (1) cadrul interacțiunilor
oficiale între instituțiile RM și UE; (2) acțiunile întreprinse de autoritățile RM și (3) suportul
oferit de UE pentru avansarea procesului de implementare a Acordului de Asociere, precum și
(4) rolul societății civile în menținerea presiunii asupra autorităților RM cu privire la realizarea
angajamentelor din PNAIAA.
Evoluția dialogului instituțional RM-UE - de la revigorare la creșterea intensității
În pofida unui nivel relativ redus de încredere din partea Uniunii Europene față autoritățile RM,
constatat la sfârșitul lunii martie în cadrul Reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE11, relațiile
Republicii Moldova cu instituțiile UE și statele sale membre s-au manifestat totuși printr-o
anumită revigorare și o creștere a intensității de interacțiune. În comparație cu primul
trimestru al anului curent, poate fi scos în evidență numărul mai mare al întrevederilor și
reuniunilor autorităților RM cu oficiali UE.
Astfel, la nivelul MAEIE, au avut loc peste 17 întrevederi cu Miniștri de Externe ai statelor
membre ale UE12, unde a fost abordat subiectul implementării Acordului de Asociere, dar și
importanța consolidării suportului partenerilor europeni în realizarea reformelor prioritare. Este
de menționat în special vizita din luna aprilie la Chișinău a Ministrului de Externe al Lituaniei13,
vizita oficială din iunie a Ministrului de Externe al Olandei14, dar și vizita comună la Chișinău a
Ministrului Afacerilor Externe al României și Secretarului de stat pentru Afaceri Europene al
Franței. De asemenea, subiectul relațiilor RM-UE a fost abordat cu ocazia reuniunii Miniștrilor
de Externe ai Grupului Visegrad și Parteneriatului Estic din 5 mai 201615, reuniunii Ministeriale
a Parteneriatului Estic din 23 mai 2016 de la Bruxelles16, precum și a reuniunii informale a
11

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/14-second-association-council-eu-moldova/
Viceprim-ministrul, MAEIE Andrei Galbur a avut întrevederi cu Miniștri de Externe din Bulgaria, Estonia, Cehia, Lituania, Letonia,
România, Slovacia, Ungaria, Olanda, Franța (Secretar de Stat pentru afaceri Europene).
13
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503807/
14
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/504136/
15
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503884/
16
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/504046/
12
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Miniștrilor de Externe ai Parteneriatului Estic din 11 iulie 2016 de la Kiev17. Cu ocazia acestor
reuniuni, Ministrul de Externe de la Chișinău s-a întâlnit cu Comisarul European pentru
Vecinătate și negocieri de extindere Johannes Hahn18 și cu Comisarul European pentru Mediu,
Afaceri Maritime și Pescuit Karmenu Vella.
În același timp, se atestă un număr mai mic al interacțiunilor cu oficiali europeni la nivelul
Prim-ministrului RM. La începutul lunii iunie a avut loc vizita oficială a Prim-ministrului Cehiei în
Republica Moldova19. Deși agenda vizitei mai mult a fost axată pe cooperarea bilaterală moldocehă în special comercial-economică, la nivel oficial această vizită a fost prezentată de Guvern
ca fiind un semnal de sprijin din partea Cehiei pentru parcursul european al Republicii Moldova
în special în implementarea prevederilor Acordului de Asociere. Totodată, a avut loc doar o
convorbire telefonică a Prim-ministrului RM cu Johannes Hahn, Comisarul European pentru
Vecinătate și negocieri de extindere20, care a anunțat o posibilă vizită în Republica Moldova la
sfârșitul lunii iulie curent, care cel mai probabil va depinde în primul rând de rezultatele
negocierilor între Guvernul RM și misiunea FMI privind încheierea unui Acord de Cooperare.
Pe dimensiunea parlamentară poate fi menționată vizita de lucru a Președintelui Parlamentului
la București și Bruxelles în perioada 13-16 iunie21, reuniunea de la Chișinău a Comisiei Comune
pentru Integrare Europeană a Parlamentului RM și României din 23 iunie22 și cea de-a 2-a
Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE care a avut loc la Chișinău la 18 mai
201623. Subiectul principal al acestor reuniuni, dar și a altor întrevederi ale parlamentarilor RM
cu oficiali UE a fost parcursul reformelor interne, din perspectiva angajamentelor din Acordului
de Asociere. În acest sens, au fost notate unele evoluții care au contribuit înlăturarea mai
multor restanțe în realizarea PNAIAA, inclusiv în privița realizării Foii de Parcurs privind agenda
de reforme prioritare. Totodată, oficialii UE au reiterat cu mai multe ocazii că autoritățile RM
trebuie să pună un accent special nu doar bifarea legilor, dar și pe punerea acestora în
aplicare,

inclusiv

prin

creșterea

controlului

parlamentar.

Concluziile

și

recomandările

Declarației finale ale Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE din luna mai24 în mare parte
sistematizează constatările principale cu privire la relația RM-UE prin prisma aprecierilor
parlamentare din ultima perioadă și anume:

17
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20
21
22
23
24

http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/504521/
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503875/
http://www.gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-vizita-premierului-ceh-reprezinta-un-semnal-de-solidaritate-cu
http://www.gov.md/ro/content/dialog-al-premierului-pavel-filip-cu-johannes-hahn-comisarul-european-pentru-politica-de
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2541/Page/5/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/504364/
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2512/Page/8/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-md/publications.html?tab=PAC%20Recommendations
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- Reconfirmarea faptului că Acordul de Asociere nu reprezintă un scop final al relației RM-UE,
fiind reiterată referința la art. 49 al Tratatului Uniunii Europene privind perspectiva
europeană;
- Responsabilitatea guvernării pentru aplicarea în practică reformelor cheie, fiind subliniată
necesitatea depolitizării instituțiilor publice și combaterea corupției la toate nivelele pentru
recăpătarea încrederii societății în procesul de reforme;
- Necesitatea aplicării regulilor de transparență în gestionare a întreprinderilor de stat și de
organizare a procesului de privatizare;
- Importanța avansării procesului legislativ în partea ce ține de reforma sectorului de justiției
și combaterii corupției, fiind subliniată necesitatea grăbirii procesului de adoptare a
amendamentelor constituționale pentru punerea în aplicarea a noii legi cu privire la
procuratură;
- Excluderea tendințelor de monopolizare în domeniul mass-media și asigurarea imparțialității
mass-media publică;
- Sublinierea rolului cheie al societății civile în monitorizarea implementării Acordului de
Asociere, a agendei de reforme, precum și a Foii de parcurs;
- Necesitatea unei comunicări mai eficiente cu privire la procesul de integrare europeană și
nemijlocit în ceea ce privește procesul de implementare a Acordului de Asociere, precum și a
beneficiilor pe care le oferă acesta cetățenilor, fiind menționat și necesitatea ca informarea
să fie una obiectivă, imparțială și să combată campaniile de dezinformare.
Reuniuni RM-UE în contextul Acordului de Asociere
Cadrul instituțional al dialogului RM-UE în contextul Acordului de Asociere a fost menținut în
conformitate cu agenda prestabilită. Astfel, în perioada de referință în afară de reuniunea
Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE deja menționată mai sus, au fost organizate 4
reuniuni la nivel de experți în formatul structurilor stabile în cadrul Acordului de Asociere și
anume: (1) reuniunea Sub-comitetului de Asociere RM-UE pentru economie, aspecte sociale şi
sectoriale în formatul Clusterului V „Agricultură şi dezvoltare rurală, pescuit şi politici maritime,
dezvoltare regională, domeniul transfrontalier şi cooperare regională” (mai 2016); (2)
reuniunea Sub-comitetului de Asociere RM-UE pentru economie, aspecte sociale şi sectoriale,
în formatul Clusterului I „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii
financiare, clauze de control şi anti-fraudă” (iunie 2016) și (3) reuniunea Sub-comitetului de
Asociere RM-UE pentru libertate, securitate şi justiție (iunie 2016) și prima reuniune a
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Clusterului IV pentru Ştiinţă, tehnologii, societate informaţională, politici în domeniul
audiovizualului, educaţie, tineret, cultură şi sport (iunie 2016).
De asemenea, au avut loc 3 reuniuni sectoriale și anume: (1) reuniunea Comitetului mixt RMUE pentru implementarea Acordului privind spațiul aerian comun (mai-iunie 2016); (2)
reuniunea Dialogului RM-UE în domeniul Dreptului Omului (iunie 2016) și (3) reuniunea
Platformei locale a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE.
Înlăturarea restanțelor în realizarea Acordului de Asociere: Cantitate vs Calitate
Autoritățile RM au continuat să se concentreze pe înlăturarea restanțelor de implementare a
Acordului de Asociere RM-UE acumulate în anul 2015. Astfel, în perioada lunilor 1 aprilie - 21
iulie

25

2016, Guvernul a continuat practica ședințelor periodice în formatul Comisiei

Guvernamentale pentru Integrare Europeană (CGIE) în scopul monitorizării procesului de
implementare a PNAIAA și a Foii de Parcurs. Astfel în perioada de referință CGIE s-a reunit în
peste 11 ședințe. De asemenea, la 1 iulie 2016 cu ocazia intrării în vigoare a Acordului de
Asociere RM-UE a fost organizată o nouă ședință comună a Guvernului și Parlamentului RM26.
Totodată, Parlamentul la rândul său a lansat activitatea Consiliului Parlamentar pentru
Integrare Europeană27.
PNAIAA a rămas principalul document de politici pentru coordonarea implementării Acordului
de Asociere. Raportul semestrial al Guvernului privind realizarea PNAIAA, a fost prezentat pe
15 iulie și aprobat in cadrul reuniunii CGIE din 20 iulie28. Mai multe detalii privind evaluările
IPRE cu privire la realizarea PNAIAA vor fi prezentat în următorul capitol al prezentului raport.
Adițional, pentru a prioritiza efortul de implementare a PNAIAA, Guvernul a actualizat
Calendarul cu măsuri legislative prioritare pentru înlăturarea restanțelor aprobat la începutul
anului curent, care însă nu a fost făcut public. De asemenea, Parlamentul RM a actualizat la 27
mai 201629, Programul legislativ de realizare a angajamentelor în cadrul Acordului de Asociere,
care în versiunea inițială a inclus 137 de acțiuni legislative pentru perioada iulie 2015 decembrie 201630. De data aceasta, Programul legislativ include 117 de proiecte de legi cu
termen planificate pînă la sfârșitul anului curent, dintre care aproximativ 50% reprezintă
proiecte de legi noi. Obiectivul Programului este de a coordona agenda legislativă a
parlamentul cu cea executivă având în vedere obiectivele planificate în PNAIAA.
25
26
27

28
29
30

Data când proiectul raportului a fost finalizat
http://www.gov.md/ro/content/sedinta-comuna-guvern-parlament-ziua-intrarii-vigoare-acordului-de-asociere-republica
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2487/Page/10/language/ro-RO/Default.aspx

http://www.mfa.gov.md/img/docs/Sinteza-Raport-28-07-2016.pdf
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3182/language/ro-RO/Default.aspx
La sfârșitul anului 2015, doar aproximativ 4% din acțiuni legislative au fost realizate din totalul de 137.
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Totodată, probabil cel mai des menționat document de referință de către Guvern în evaluarea
progresului pe parcursul trimestrului II este Foia de Parcurs privind agenda de reforme
prioritare adoptată la 11 martie curent31, care conține 82 de acțiuni prioritare grupate în 13 arii
de intervenții. Termenul limită asumat de autoritățile Republicii Moldova pentru realizarea
tuturor acțiunilor prioritare este 31 iulie 2016. Totodată, este de notat că majoritatea acțiunilor
din Foaia de Parcurs sunt cu caracter legislativ.
În cadrul reuniunii Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană (CGIE) din 21 iulie
curent, a fost raportat un grad de realizare de 77%32 a Foii de Parcurs (realizate și/sau parțial
realizate). În paralel cu informația oferită de Guvern, începând cu 6 iunie curent a fost lansat
un proiect de monitorizare independentă a procesului de îndeplinire a Foii de Parcurs, realizat
de Expert-Grup, CRJM și ADEPT33. Astfel, în conformitate cu evaluările intermediare prezentate
la 6 iulie curent34, experții au constat că 51% de acțiuni au fost realizate, 33% de măsuri sunt
în proces de realizare, iar 9% din acțiuni nu au fost inițiate35.
În acest sens, deși se constată anumite diferențe în aprecierea gradului de realizare a Foii de
Parcurs de către Guvern și societatea civilă diferă, care se datorează metodologiilor distinse, în
orice caz provocarea principală pentru autoritățile RM va fi îndeplinirea deplină Foii de parcurs
pînă la expirarea termenului limită. Conform estimărilor prealabile în rezultatul analizei
rezultatelor înregistrate, cel mai probabil aproximativ 10% din acțiunile planificate nu vor fi
îndeplinite pînă la 31 iulie.
Totodată, cel puțin pentru moment este prematur de evaluat impactul calitativ al acțiunilor
îndeplinite, având în vedere ca unele din acțiuni chiar dacă au fost îndeplinite nu au început să
fie aplicate. Ori chiar dacă ar exista anumite progrese pe dimensiunea legislativă în reforma
sistemului justiției și eficientizarea luptei cu corupția, totuși unele situații constatate în
perioada de referință cu privire la modul de numire a judecătorilor sau de aplicare selectivă a
legii de către instanțele de judecată creează impresia unei abordări de fațadă care ar
presupune un pas înainte - doi înapoi. Iarăși, având în vedere mesajele transmise de oficialii
UE, dar și de societatea civilă din RM avansarea din punct de vedere legislativ poate fi
apreciată. Însă factorul determinant pentru schimbarea retoricii UE în raport cu Republica
Moldova în privința agendei de reforme interne pe termen mediu va fi modul în care se aplică
legea în viața reală.
31

Foaia de Parcurs privind agenda de reforme prioritare din 11 martie 2016, http://www.gov.md/ro/content/foaia-de-parcurs-privindactiunile-prioritare-pentru-implementarea-acordului-de-asociere-rm
32
http://www.gov.md/ro/content/actiunile-incluse-foaia-de-parcurs-au-fost-realizate-proportie-de-77
33
http://crjm.org/crjm-expert-grup-si-adept-vor-monitoriza-implementarea-reformelor-prioritare-ale-guvernarii/
34
http://www.e-democracy.md/adept/activities/raport-monitorizare-intermediar-reforme-prioritare/
35
http://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Raport_intermediar_reforme_prioritare_Guvern_martie_-_iunie_2016.pdf
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UE a continuat să ofere sprijin în realizarea Acordului de de Asociere
Suportului direct bugetar din partea UE continuă să fie suspendat. Reluarea acestuia poate fi
decis doar în cazul încheierii de către Republica Moldova a unui Acord de cooperare cu FMI. UE
a monitorizat în permanență acest proces. În context, menționăm vizita Katarínei Mathernová,
Directorul general adjunct pentru Politica de vecinătate și Negocieri de extindere, Comisia
Europeană (iunie 2016)36 care a urmărit obiectivul evaluării evoluțiilor din RM cu privire la
sectorul financiar bancar și a perspectivelor încheierii unui Acord cu FMI, în contextul unei
posibile reluări a suportului direct bugetar pentru Republica Moldova în domeniul reformei
administrației publice; agricultura și dezvoltarea rurală; justiției; reforma poliției și a
managementului frontierelor. Cu ocazia întrevederilor oficialul Comisiei Europene a încurajat
autoritățile să încheie cât mai rapid un acord cu FMI și să abordeze deficiențele rămase în
sectoarele bancar și energetic.
În paralel, UE a continuat totuși să ofere suportul necesar în realizarea Acordului de Asociere
care s-a manifestat atât prin asistență tehnică, cît și expertiză oferită autorităților RM. În acest
context, dacă să ne referim la expertiză oferită menționăm în special activitatea Misiunii UE de
Consilieri de Nivel Înalt, care s-a reunit la 5 mai 201637 și la 22 iulie în ședințe comune cu
reprezentanții Guvernului în vederea coordonării eforturilor legate de realizarea reformelor
prioritare. De asemenea, urmare apelului Parlamentului și Guvernului RM din toamna anului
trecut, la 27 mai 2016 38 au fost prezentate concluziile și recomandările Misiunii UE de
evaluarea a instituțiilor de drept din Republica Moldova39. Evaluarea a fost realizată de către 13
experți TAIEX40 cu scopul de a evalua sistemic activitatea instituțiilor de drept în contextul
reformei sectorului de justiție, sistemului de combatere a spălării banilor și a sistemului
anticorupție. Printre experți s-a numărat şi Laura Codruța Kövesi, șefa Direcției Naționale
Anticorupție (DNA) 41 . Cu toate acestea, având în vedere unele rezerve ale autorităților
competente atestate în cadrul dezbaterilor, urmează să vedem în ce măsură Guvernul și
Parlamentul va lua în considerație aceste recomandări în contextul viitoarelor strategii în
domeniul anticorupției, reformă a sectorului de justiției și spălării banilor.

36

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/press_corner/20160621_ro.pdf
http://www.gov.md/ro/content/consultari-ale-premierului-pavel-filip-cu-expertii-europeni-de-nivel-inalt-din-toate
38
http://anticoruptie.md/ro/stiri/recomandarile-misiunii-europene-de-evaluare-a-institutiilor-de-drept-cna-ar-trebui-scos-de-sub-controlparlamentar-iar-cni-reformat-de-urgenta
39
Experții UE au monitorizat activitatea Centrului Național Anticorupție, Comisiei Naționale de Integritate, Curții Constituționale,
Procuraturii Generale, Institutului Național al Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de Justiție, Avocatului
Poporului și Ministerului Justiției.
40
TAIEX - un instrument de asistență tehnică al Uniunii Europene care sprijină administraţiile publice în aplicarea legislaţiei UE
41
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/press_corner/all_news/news/2016/20160622_ro.htm
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Activitatea Misiunii EUBAM a fost evaluată în cadrul reuniunii Consiliului Consultativ din 11 mai
201642, unde a fost reconfirmat rolul deosebit al Misiunii în acordarea suportului necesare
autorităților RM și Ucrainene în realizarea strategiilor de management integrat al frontierei,
consolidarea încrederii în procesul de reglementare transnistreană, precum și în implementarea
prevederilor Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.
La 12 mai 201643, a fost prezentat Raportul de evaluare a principiilor administrației publice din
Republica Moldova, elaborat în cadrul proiectului SIGMA44 susținut de Uniunea Europeană45.
Concluziile și recomandările raportului au stat la baza Strategiei de Reforma a administrației
Publice a Republicii Moldova (2016-2020) adoptată la la 7 iulie curent de către Guvernul
Republicii Moldova46.
Adițional, în perioada de referință au fost inițiate două proiecte noi de asistență tehnică din
partea UE. În acest context, la 13 mai 2016, Delegația UE în Republica Moldova a lansat la
Comrat proiectul „Susținerea agriculturii şi dezvoltării rurale” (SARD), care urmărește
obiectivul sporirii veniturilor şi dezvoltarea serviciilor publice în UTA Găgăuzia şi raionul
Taraclia47. Totodată, la mijlocul lunii iulie la Chișinău a fost lansat proiectul UE sub egida EASA
„Suport şi asistență în domeniul aviației civile a țărilor din Parteneriatul Estic şi Asia
Centrală”48. Proiectul urmărește obiectivul transpunerii standardelor internaționale şi europene
în domeniul aviației civile în Republica Moldova. Bugetul proiectului este de 5 mln. Euro şi
urmează a fi implementat pe o durată de trei ani.
De asemenea, la 1 aprilie 201649 reprezentanții Fondul Regional al Parteneriatului Estic E5P50,
BERD51 și Ministerul Economiei al Republicii Moldova au semnat Acord de grant în valoare de 3
Mln. Euro care suplinește împrumutul de 7 Mln. Euro oferit de BERD în 2015 în cadrul
Proiectului de modernizare a sistemului termoenergetic al municipiului Bălţi (SA“CET-Nord”).
Rolul Societății civile în relația RM-UE: informare, monitorizare și presiune
În perioada de referință, societatea civilă din Republica Moldova a continuat să monitorizeze
activitatea Guvernului în procesul de implementare a Acordului de Asociere și în general a
reformelor prioritare. Deja a fost menționat și noua inițiativă a unui grup de organizații din
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/press_corner/20160511_ro.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/press_corner/20160512_ro.pdf
SIGMA - Support for Improvement in Governance and Management
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/press_corner/20160512_1_ro.pdf
http://www.gov.md/ro/content/cabinetul-de-ministri-aprobat-strategia-de-reformare-administratiei-publice
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/press_corner/20160513_ro.pdf
http://www.gov.md/ro/content/pavel-filip-la-lansarea-proiectului-de-modernizare-aviatiei-civile-din-republica-moldova
http://ukraine.e5p.eu/wp-content/uploads/2016/04/Press-Release-Balti-DH-Grant-Mol.pdf
Fondul E5P - Fondul Regional al Parteneriatului Estic pentru Eficiență Energetică și Mediu
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
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societatea civilă care asigură evaluarea independentă a îndeplinirii Foii de parcurs. Pe de altă
parte, autoritățile RM au întreprins mai multe eforturi pentru a implica mai activ societatea
civilă în procesul de consultare. În context, la 18 mai Parlamentul a găzduit o reuniune comună
cu participarea Guvernului și reprezentanților societății civile unde au fost discutate posibile
soluții de consolidare a cooperării. Acest proces a fost lansat inclusiv în contextul Conferinței
Anuale „Cooperarea din Parlament și societatea civilă” din 4-6 iulie unde au fost discutate în
preocupările și viziunea societății civile cu privire la activitatea Parlamentului și Guvernului. În
context a fost reiterată necesitatea unei transparențe depline a activității instituțiilor publice în
raport cu societatea civilă. Totodată, orice formă de cooperare a Parlamentului și Guvernului,
trebuie să asigure realizarea rolului cheie al societății civile în procesul de informare,
monitorizare și exercitare a unei presiuni asupra guvernării în ceea ce ține respectarea
angajamentelor stabilite în Acordul de Asociere RM-UE. Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene la rândul său de asemenea a făcut un apel către societatea civilă în
vederea oferirii expertizei independente în evaluarea implementării Acordului de Asociere și
promovarea pe agenda internă a reformelor cheie52.
De asemenea se atestă aprofundarea cooperării societății civile cu Delegația UE în Republica
Moldova în special în ceea ce privește responsabilizarea guvernării în redresarea restanțelor și
avansării

reformelor

interne.

Un

exemplu

special

în

acest

sens

este

campania

#redcardforcorruption lansată pe rețele sociale de către Delegația UE la Chișinău la 16 iunie
curent53, urmărind obiectivul sensibilizării opiniei publice și a guvernării cu privire la fenomenul
combaterii corupției în Republica Moldova.
Este de menționat că societatea civilă a publicat mai multe apeluri către Guvern și Parlament
cu privire la unele inițiative ale guvernării care ar aduce atingere principiilor statului de drept,
funcționării justiției, reformei în domeniul anticorupției, activității instituțiilor de drept și
regulatorii, libertatea și drepturile omului. Unele din ele au fost luate în considerație de către
autorități, iar altele au fost ignorate. În orice caz utilizare a acestui timp de instrumente de
sensibilizare a autorităților, dar și a partenerilor de dezvoltare în multe cazuri au contribuit la
creșterea rolul societății civile în exercitarea presiunilor asupra guvernării în vederea realizării
angajamentelor din Acordul de Asociere RM-UE. Cu titlu de exemplu am putea menționa
Declarația societății civile cu privire la campania de denigrare a corpului diplomatic din
Republica Moldova54; Apelul privind îngrijorarea societății civile cu privire la promovarea de
către Guverna a proiectului de lege „Big Brother” care ar aduce atingere drepturilor
52
53
54

http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/503735/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1405798316102785&id=255840324431929
http://crjm.org/denigrarea-reprezentantilor-corpului-diplomatic/
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fundamentale ale omului55; Apelul societății civile cu privire la promovarea candidatului pentru
funcția de judecător al Curții Constituționale, selectat în rezultatul un concurs public56.
O evoluție pozitivă constată în perioada de referință este inaugurarea la 10 mai 2016 la
Bruxelles57 a Platformei Societății Civile de Asociere RM-UE, instituită în baza articolului 442
(2) al Acordului de Asociere care reprezintă un forum pentru întâlniri şi schimb de opinii dintre
reprezentanții societății civile din UE, inclusiv Comitetul Economic Social şi reprezentanții
societăţii civile din Republica Moldova inaugurată. În cadrul reuniunii a fost adoptată o
Declarația

comună

a

Platformei

58

în

care

a

fost

menționată

solicitarea

de

a

grăbi

implementarea a angajamentelor din Acordul de Asociere, care să presupună obținerea unor
rezultate concrete în special în domeniul justiției, reformei administrației publice, prevenirea și
combaterea corupției sistemice, depolitizarea instituțiilor publice, asigurarea transparenței și
bunei guvernări în gestionarea finanțelor publice, aplicarea regulilor de concurență. De
asemenea, a fost solicitată necesitatea finalizării investigațiilor a fraudei financiar-bancare,
recuperarea fondurilor deturnate și reformarea sectorului bancar și combaterea spălării banilor
pentru a consolida stabilitatea macro-financiară și a preveni fraude similare în viitor.

55
56
57
58

http://crjm.org/expertizarea_proiectului_de-lege_big-brother/
http://crjm.org/decizie_functia-de-judecator-la-curtea-constitutionala/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.39320
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-moldava-01-declaration.39314
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2. Dinamica de realizare a Acordului de Asociere RM-UE
2.1. Evaluarea progresului general și dinamicii de realizare a PNAIAA
Luând în considerație că prezentul raport are ca obiectiv evaluarea progresului general și a
dinamicii de realizare a PNAIAA în continuare vom prezenta: (1) gradul total de realizare a
măsurilor prevăzute de PNAIAA pînă la 1 iulie 2016, ceea ce va permite constatarea
progresului general înregistrat pe toate cele 1774 de măsuri evaluate; (2) dinamica de
implementarea pe toate cele 5 titluri ale Acordului, având în vedere progresul înregistrat pe
parcursul ultimului an, precum și (3) indicele trimestrial de realizare a PNAIAA în perioada 1
aprilie – 30 iunie 2016 (Trimestrul II, 2016).
Ulterior atunci când vor fi evaluate individual cele 5 titluri ale Acordului, vom prezenta: (1)
constatările cantitative înregistrate pe fiecare titlu pe parcursul trimestrului II; (2) progresul în
dinamică, comparând rezultatele din ultimul an de implementare; (3) precum și aprecierile
calitative ale progresului general pe domenii cheie din fiecare titlu.
Gradul total de realizare al PNAIAA (1 iulie 2016) – 29%
Planul Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE (PNAIAA) în
versiunea actualizată prevede 1778 de măsuri de implementare pentru perioada 2015-2016,
care reies din cele 6 titluri (I-VI) ale Acordului.
În sensul prezentului raport, autorii au evoluat realizarea a 1774 de măsuri (prevăzute de
titlurile II-VI), deoarece Titlul – Principii Generale al Acordului de Asociere, prevede 4 măsuri
generale cu implementare permanentă care vizează în special respectarea principiilor
democratice, a drepturilor omului și libertăților fundamentale, economiei de piață, dezvoltarea
durabilă, statutului de drept a bunei guvernări, precum și dezvoltarea relațiilor și a cooperării
între părți și contribuie la menținerea păcii și a stabilității în regiune.
Aprecierea progresului acestor principii va fi realizat prin prisma progresului în cele 5 titluri
care prevăd măsuri mai concrete de implementare.
Documentul de referință pentru evaluarea progresului este platforma de monitorizare online a
implementării

PNAIAA

Plan-Pro

disponibil

la

https://monitorizare.gov.md/reports/Raport%20PNAAA.html. Totodată, documentul oficial de
referență la termenii de implementare este Hotărîrea de Guvern nr. 808 din 07.10.2014 cu
modificările din 12.10.201559.

59

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354939
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Astfel, trebuie să menționăm că metodologia de calculare diferă de cea utilizată de MAEIE. În
actualul raport diferența de calcul este amplificată datorită exerciţiului intern al Guvernului RM
de extindere a termenilor limită de implementare la o serie de acţiuni, convenită în cadrul
ședinței CGIE din 6 aprilie 2016, care nu au fost transpuse în Hotărîre al Guvernului nr. 808.

PNAIAA 2014 - 2016
Termen de realizare până la

Total

Realizate

În curs

Nerealizate

1774

515

645

299

226

120

178

127

14

37

30.06.2016
At tip de termeni precum:
precum (ad-hoc, permanet, pe
parcurs, continuu, anual, semestrial)
Realizate înainte de temen

89

Analizând tabelul de mai sus, pînă la 1 iulie 2016 au fost îndeplinite 515 măsuri din PNAIAA,
inclusiv 89 de măsuri înainte de termen. Totodată, 240 măsuri sunt în proces de realizare
sau realizate parțial. În același timp, 157 măsuri nu au fost realizate în perioada de
referință. Respectiv, gradul total de implementare al PNAIAA este de 29% din numărul
total de 1774 de măsuri planificate (Titlurile II-VI), ceea ce reprezintă o creștere de
aproximativ 6% de realizări pe parcursul trimestrului II în comparație cu gradul de
implementare atestat la 30 martie 2016. În consecință, autoritățile RM urmează să mai
implementeze pînă la sfârșitul anului 2016 peste 1250 de măsuri (i.e. 71%), ceea ce va
reprezenta o provocare importantă.

Gradul comparativ de implementare pe Titluri
100%
75%
50%
21.4%
15.9%

25%
7.1%

25.4%
22.2%

24.5%
21.0%
11.2%

37.9%
29.2%

23.8%
21.4%

15.1%
7.2%

7.1%

0%
Titlul II

Titlul III
31 octombrie 2015

Titlul IV
31 martie 2016
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Titlul V
30 iunie 2016

Titlul VI

În același timp, dacă să analizăm tendința comparativă a gradului total de realizare pe fiecare
din cele 5 Titluri evaluate pe parcursul ultimului an (31 octombrie 2015, 31 martie și 30 iunie
2016) așa după cum este indicat mai sus, în general se observă o tendință continua de
progres în realizarea măsurilor planificate. Cu toate acestea, se atestă o viteză redusă de
realizare a măsurilor pe toate Titlurile evaluate în comparație cu perioadele precedente (31
octombrie 2015 și 31 martie 2016), atunci fiind constatată o dublare a eforturilor de
implementare, având în vederea lichidarea unor restanțe importante pe parcursul trimestrului
I, 2016. Totuși, se observă un grad de realizare comparativ mai mare la Titlul V (ZLSAC) și
anume de 37,9%, ceea ce reprezintă o creștere cu aproximativ 8% în comparație cu
trimestrul I.
Indicele de realizarea a PNAIAA (Trimestrul II, 2016) – 46,7 + 9,8% (56,5%)
Pînă la finele trimestrului II trebuiau îndeplinite 645 măsuri, precum și 178 măsuri cu
termen permanent/continuu de realizare ceea ce reprezintă în total 823 măsuri.
Astfel, raportând cele 823 măsuri măsuri cu

Indicile de realizare
PNAIAA până la 30.06.2016
(Trimestrul II)

termen de implementare - 30 iunie 2016, la
numărul de măsuri realizate (i.e. 515 măsuri,

17.2%

inclusiv și cele 89 de măsuri care au fost
îndeplinite înainte de termen), constatăm că
indicele trimestrial de realizare a PNAIAA
este de 46,7%, la care se adaugă 9,8% de

46.7%
26.3%

măsuri realizate înainte de termen (i.e. 56,5%
realizate). Totodată, 26,3% de măsuri sunt
în proces de realizare, iar restanțele indică
17,2%.

9.8%
Realizate
În proces

Realizate înainte de termen
Nerealizate

Constatări cantitative
Comparând indicele de realizare de la finele Trimestrului II cu cel de la finele Trimestrului I,
constatăm o anumită îmbunătățire în dinamica de în realizare a PNAIAA, chiar dacă sarcina de
implementare a crescut de la 565 la 645. Astfel, dacă pînă la 30 martie 2016 indicele
trimestrial de realizare era 53% (46% - realizate + 7% realizate înainte de termen), atunci la
30 iunie 2016 indicele trimestrial înregistrat este de 56,5% (46,7% - realizate + 9,8% realizate înainte de termen. Totodată, a scăzut comparativ indicele măsurilor nerealizate și
totodată a crescut numărul măsurilor cu termen permanent/continuu de realizare, alte 30 de
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măsuri au fost realizate înainte de termen (i.e. 89 – 59 măsuri). În principal pot fi scoși în
evidență trei factori care au determinat menținerea dinamicii relative de implementare a
PNAIAA și anume: (1) monitorizarea permanentă a progresului de către CGIE (în cadrul celor
peste 11 ședințe); (2) prioritizare pe termen scurt prin intermediul Foii de Parcurs; precum și
(3) presiunea continuă asupra autorităților RM din partea partenerilor de dezvoltare și a
societății civile.
Cu toate acestea, sarcina de implementare pusă pe a doua jumătate a anului 2016 este una
relativ mare. În acest sens, dacă va fi menținut pasul de implementare înregistrat pe parcursul
ultimelor două trimestre (i.e. aproximativ +10% trimestrial) am putea anticipa un grad total
de realizare a PNAIAA pînă la 31 decembrie 2016 de aproximativ 50-55%. Ceea ce ar
presupune un risc de neîndeplinire a aproximativ 50% din PNAIAA în termenii planificați.
Astfel, partea rămasă de acțiuni cel mai probabil va fi transferată pentru anul 2017.
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2.2. Titlul II - Dialogul politic și reforme, cooperarea în domeniul politicii externe și
de securitate
2.3.1. Evaluarea progresului în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016
Total

Realizate

126

27

36

22

PNAIAA 2014 - 2016
Termen de realizare până la

În curs

Nerealizate

12

2

30.06.2016
Realizate înainte de temen

5

Pentru Titlul II PNAIAA în total pentru perioada 20142016, prevede în total 126 măsuri de implementare,

Indicile de realizare până la
30.06.2016
Titlul II

iar pentru perioada referință (1 aprilie – 30 iunie

4.9%

2016) – 36 măsuri, dintre care 27 măsuri au fost
realizate, inclusiv 5 măsuri au fost realizate

29.3%

înainte de termenul limită de 30 iunie 2016. Alte
53.7%

12 măsuri sunt în curs de realizare, iar 2 măsuri
sunt nerealizate.
Analizând

evoluțiile

perioadei

de

referință

12.2%

în

comparație cu rezultatele înregistrate la sfârșitul
trimestrului I, constatăm că indicele total de realizare

Realizate
În proces

Realizate înainte de termen
Nerealizate

trimestrial la Titlul II este de 65,9% (53,7% acțiuni realizate, inclusiv 12,2% înainte de
termen). Astfel, pe parcursul trimestrului II au fost îndeplinite 7 de măsuri în plus. În
consecință, sarcina de implementare pentru al II-lea semestru la Titlul II este una comparativ
mai mare urmând a fi finalizate 99 de măsuri.
2.2.1.1. Cele mai importante realizări în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016 sunt:
1. Adoptarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica
Moldova pentru anii 2016-202060

60

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=365368&lang=1
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2. La 13 mai 2016, Parlamentul a adoptat Hotărârea cu privire la modificarea și
completarea Hotărârii Parlamentului nr.154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei
naționale anticorupție pe anii 2011-2015 (În conformitate cu PNAIAA urma să fie
adoptată o nouă Strategie Națională Anticorupție, însă în rezultatul consultărilor publice
preliminare, s-a convenit că proiectul strategiei elaborate la sfârșitul anului 2015
necesită o implicare a societății civile de la etapa „0”. În acest sens, s-a decis de
prelungit termenul de realizare al Strategiei 2011-2015 pentru anul 2016. Între timp,
CNA urmează să prezinte pentru consultări publice noul proiect în toamna anului 2016,
pentru a fi adoptată de parlament pînă la sfârșitul anului 2016). 61
3. Aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naționale
anticorupție pe anii 2011-2015 (având în vedere prelungirea SNA pentru anul 2016, la
13 mai Parlamentul a adoptat un plan de acțiuni pentru anul de referință)62
4. Adoptarea modificărilor la Legea cu privire la apărarea națională (La 17 iunie
parlamentul a adoptat modificări la lege care )63
5. Parlamentul a adoptat la 20 aprilie 2016 proiectul de lege cu privire la cadrul legal
conex legii cu privire la procuratură.
3.2.1.2. Cele mai importante restanțe în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016 sunt:
1. Semnarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor şi a violenței în familie;
2. Realizarea parteneriatelor privind schimbul de date și cooperarea cu autorități străine în
vederea identificării averii aflate în afara țării a subiecților declarațiilor de venit și
proprietate;
3. Adoptarea proiectului de lege privind Serviciul Național de Informații al Republicii
Moldova (proiectul de lege a fost în prezent se află la etapa de examinare în
Parlament);
4. Adoptarea proiectului de lege privind activitatea contra-informativă și activitatea
informativă externă (proiectul de lege a fost înregistrat ca o inițiativă legislativă (nr.
389) din partea unui deputat în Parlament și nu urmare a propunerilor din partea
Guvernului).
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http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3143/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3144/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/md/312812/
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5. Adoptarea proiectului de lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului
(proiectul de lege nu a fost elaborat și aprobat de Guvern)
2.2.1.2. Măsuri cheie aflate în curs de realizare:
1. A fost elaborate Codul de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special
din cadrul MAI (Urmează a fi implementat odată cu aprobarea Legii privind funcționarul
public cu statut special din MAI);
2. A fost elaborate și prezentat parlamentului proiectul legii integrității (în prezent
proiectul legii este examinat în Parlament pentru a fi adoptat în lectură finală);
3. A fost aprobat pachetul de legi cu privire la integritate care urmărește scopul delimitării
competențelor între CNI și CNA (Totodată, pachetul de legi a fost adoptat de Parlament,
însă nu a fost promulgat de Președinte și respectiv nu a fost publicat);
4. A fost adoptat proiectul legii cu privire la testarea integrității instituționale, care
urmărește scopul restabilirii mecanismului de conlucrare între CNA şi entitățile publice
centrale privind desfășurarea procedurii de testare a integrității profesionale (La 27 mai
2016 legea a fost adoptată de Parlament în lectură finală, însă nu a fost promulgată de
Președintele RM. Totodată, menționăm că un grup de organizații neguvernamentale au
făcut apel către Președintele RM să returneze proiectul legii având în vedere posibilele
atingeri pe care noua lege ar putea aduce drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului)
5. Delimitarea mandatului de urmărire penală al CNA de cel al MAI si Procuraturii Generale
este în proces de realizare (Urmare a aprobării noii legi a procuraturii în luna februarie,
pe parcursul lunii mai 2016 a fost inițiat procesul de amendare a cadrului legal în
vedera finalizării delimitării competențelor între CNA, Procuratura Generală, MAI în
domeniul combaterii corupției).
6. Semnarea Acordului privind procedurile de securitate pentru schimbul informațiilor
clasificate între RM şi UE (în proces de negociere)
2.2.2. Dinamica implementării angajamentelor în baza Titlului II (2015 – iulie 2016)
Evaluând dinamica de implementare a măsurilor PNAIAA din Titlul II pe parcursul ultimelor 4
trimestre se înregistrează în general o tendință de progres, însă numărul măsurilor care
urmează a fi realizate pînă la sfârșitul anului 2016 rămâne a fi unul destul de mare comparativ
cu acțiunile îndeplinite pînă la 30 iunie 2016. Cele mai importante realizări ale ultimului an de
implementare se atestă în domeniul politicii de securitate și apărare, fiind adoptate legi noi cu
privire la sancțiunile internaționale, cu privire la misiunile restrictive internaționale, modificări
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la legea cu privire la apărare națională. Cele mai importante restanțe se atestă în domeniul
securității naționale, nefiind adoptate în termen noile proiecte de legi în acest domeniu.
Totodată, o bună parte din acțiuni importante care țin de domeniul prevenirii și combaterii
corupției deocamdată sunt în curs de realizare cu o anumită întârziere.
Aprecieri speciale cu privire la particularitățile Legii cu privire la procuratură
Legea cu privire la procuratură conține prevederi care vor intra în vigoare în mare parte la 1
august 2016. În același timp, prevederile ce țin de numirea Procurorului General după
procedura nouă, vor intra în vigoare după ce vor fi operate modificările necesare în Constituția
Republicii Moldova. Astfel, pentru a fi aplicabile, modificările necesită a fi propuse prin inițiativă
legislativă a cel puțin 1/3 din deputați, să fie supusă avizului din partea Curții Constituționale și
să treacă procedura de consultare care nu poate fi mai mică de 6 luni. În condițiile actuale,
odată ce un proiect de lege de modificare a Constituției încă nu a fost înaintat, termenul efectiv
de intrare în vigoare a prevederilor ce țin de numirea Procurorului General se extind către anul
2017.
Un alt element important ce ține de numirea Procurorului General este că actuala componență
a Consiliului Superior al Procurorilor va prelua funcția de a propune Președintelui Republicii
Moldova candidatura pentru funcția de Procuror General. Odată ce membrii Consiliului Superior
al Procurorilor au fost aleși la Adunarea Generală a Procurorilor cu un anumit mandat, devine
neclar cum acest mandat și votul primit din partea Adunării Generale se pliază pe noua funcție
pe care o preiau membrii Consiliului Superior al Procurorilor.
Proiectul Legii privind modificarea Constituţiei a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 431
din 11.04.2016, avizat pozitiv de către Curtea Constituţională (Aviz nr. 5 din 19.04.2016),
înregistrat în Parlament la 3.05.2016 cu nr. 188. La moment proiectul legii este în proces de
examinare în Parlament.
Competențele procuraturilor specializate
În baza Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură Parlamentul urmează să aprobe
legi speciale privind modul de funcționare și competențele procuraturii Anticorupție și a
procuraturii pe cauze contra crimei organizate și pe cauze speciale. Astfel, la momentul actual
competențele organelor procuraturii specializate sunt în continuare neclare, întrucât prin legi
speciale competențele lor ar putea fi structurate diferit decît în legea generală. Adițional,
devine neclar cum vor fi divizate competențele dintre procuratura anticorupție și procuratura
pe cauze contra crimei organizate atunci când se vor atesta că este suprapunere de
competență, ori cauzele de corupție pot presupune și implicarea crimei organizate și vice-
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versa. Proiectul Legii privind procuraturile specializate a fost înregistrat în Parlament și face
parte din activitățile prioritare stabilite de Parlament și Guvern. Proiectul de lege înregistrat cu
nr. 267 la 17.06.2016 nu asigură o calitate adecvată, în special cu privire al competențele pe
care acestea le vor deține în sensul urmăririi penale.
NOTĂ: Raportul se referă la rezultatele de pînă la 30 iunie 2016. Între timp, la momentul
publicării prezentului raport legea nr. 159 cu privire la procuraturile specializate a fost
adoptată de către Parlament în lectura finală la 7.07.2016.
Corelarea Legii cu privire la procuratură cu reorganizarea sistemului instanțelor
judecătorești
Suplimentar Legii cu privire la procuratură Parlamentul a aprobat la 11 martie 2016 în prima
lectură și la 21 aprilie 2016 în a doua lectură proiectul legii privind reorganizarea sistemului
instanțelor judecătorești. Acesta, printre altele, prevede micșorarea numărului de instanțe
judecătorești. În acest sens, nu se asigură o sinergie între instanțele judecătorești nou create
și procuraturile teritoriale, Legea cu privire la procuratură se expune doar pe fuzionarea
procuraturii UTA Găgăuzia și Procuraturii municipiului Chișinău.
Adoptarea Legii cu privire la procuratură urma să asigure reforma în întregul sistem al
organelor procuraturii, întrucât planificarea din start a acestei activități presupunea un cadru
legislativ complet în domeniul instituției procuraturii. Prin Legea nr. 3 din 25.02.2016 anumite
aspecte ale activității de urmărire penală, care sunt de importanță vitală pentru eficiența
justiției penale au fost amânate prin stabilirea în Legea cu privire la procuratură că modul de
organizarea a Procuraturilor anticorupție și contra crimei organizate, și, cel mai important,
competențele lor vor fi reglementate prin legi separate.
Adoptarea pachetului de legi ce țin de integritate
Parlamentul a adoptat un pachet de legi ce țin de domeniul de integritate și examinează în
continuare două proiecte de lege – integrității și de modificare și completare a unor acte
legislative (Codul Penal, Codul de Procedură Penală, Codul Contravențional etc.) ce țin de
aplicarea unor sancțiuni descurajatoare pentru acte de corupție, aflate în competența CNA.
Astfel, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la centrul național de integritate, Legea privind
declararea averii și intereselor personale și Legea privind modificarea și completarea unor acte
legislative (care asigură transpunerea primelor două) la data de 17 iunie 2016. Acestea încă nu
a fost promulgate și publicate în Monitorul Oficial. De asemenea, la 27 mai 2016 a fost
adoptată Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative, printre care și la
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Legea privind testarea integrității profesionale. Această lege de asemenea încă nu a fost
promulgată și publicată în Monitorul Oficial.
Proiectul legii integrității și proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte
legislative, înregistrate sub numerele 267 și 268 în Parlament, sunt la moment la etapa de
examinare în prima lectură în Parlament. Examinarea acestora a fost amânata deja de câteva
ori de Parlament.
Aceste 6 acte legislative, două dintre care se află la etapa de examinare și patru la etapa de
promulgare și publicare urmează a fi analizate în ansamblu, întrucât oferă o serie de
competențe noi pentru cercetarea și investigarea cazurilor de încălcare a integrității de către
persoane publice. Proiectul legii integrității vine în calitate de un proiect de lege cadru, care
reflectă și unele prevederi speciale sau face referire la ele în partea ce ține de integritatea
persoanelor publice. Proiectul legii se expune și asupra integrității în sectorul privat și
promovează excluderea oricăror relații contractuale dintre autoritățile publice și persoanele
juridice care au legătură cu jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de
transparență, precum și impune o cerință de transparență pentru toate întreprinderile din
sectorul privat, inclusiv cele care au legătură cu jurisdicții ce nu implementează standarde
internaționale de transparență.
Proiectul Legii integrității ar urma să fie examinat și din prisma corelării acestor prevederi cu
prevederile actelor legislative deja adoptate – Legea privind centrul național de integritate,
Legea privind declararea averii și intereselor personale, precum și cele două acte de modificare
și completare care se referă inclusiv la evaluarea integrității instituționale. Atenționăm asupra
faptului că unele amenzi în calitate de pedepse penale se cifrează la ordinul milioanelor și
zecilor de milioane de lei. Deși pentru unele infracțiuni, precum cele ce țin de fraude bancare,
aceste amenzi ar putea fi justificate, în cazul altora se recomandă o considerare minuțioasă a
cuantumului și modului de aplicarea a pedepselor penale, în special pentru persoane fizice și
pentru infracțiuni care nu prezintă un pericol social atât de sporit.
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2.3. Titlul III - Libertate, Securitate și Justiție
2.3.1. Evaluarea progresului în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016

PNAIAA 2014 - 2016
Termen de realizare până la

Total

Realizate

În curs

Nerealizate

143

35

44

30

13

1

1

1

0

0

30.06.2016
Continuu
Realizate înainte de termen

4

Pentru Titlul III PNAIAA în total pentru perioada
2014-2016, prevede în total 143 măsuri de

Indicile de realizare până la
30.06.2016
Titlul III

implementare, iar pentru perioada referință – 44

2.0%

măsuri, dintre care au fost realizate 35, inclusiv
4

măsuri

au

fost

realizate

înainte

26.5%

de

termenul limită de 30 iunie 2016 și 1 măsură
cu termen permanent. Altele 13 măsuri sunt
în curs de realizare, iar 1 măsură este

8.2%

63.3%

nerealizată.
Analizând evoluțiile perioadei de referință în

Realizate

Realizate înainte de termen

În proces

Nerealizate

comparație cu rezultatele înregistrate la sfârșitul
trimestrului I, constatăm că indicele total de realizare trimestrial la Titlul III este de 71,2%
(63,3% acțiuni realizate, inclusiv 8,2% înainte de termen). Pe parcursul trimestrului
II au fost îndeplinite adițional 5 de măsuri. Astfel, pînă la sfârșitul anului 2016 urmează
a fi finalizate 108 de măsuri.
2.3.1.1. Cele mai importante realizări în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016 sunt:
a) Aprobarea Planului de Acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei
naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020)
Prin Hotărârea Guvernului nr. 736 din 10.06.2016 Guvernul a aprobat Planul de Acțiuni pentru
anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului.
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Termenul limită pentru implementarea acestei acțiuni conform PNAIAA este 30.04.2016
(actualizat).
b) Ajustarea Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova la
legislația UE și cele mai bune practici europene
Prin Legea nr. 151 din 04.07.2016 Parlamentul a adoptat modificări și completări la mai multe
acte legislative printre care și la Legea privind azilul în Republica Moldova, asigurând astfel,
transpunerea parțială a prevederilor Directivelor 2011/95/UE, 2013/32/UE și 2013/33/UE.
Legea adoptată în a doua lectură încă nu a fost promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
Termenul limită

pentru

îndeplinirea

acestei acțiuni conform

PNAIAA

este

30.07.2016

(actualizat).
c) Încheierea unui acord interinstitutional cu privire la implementarea eficienta a cadrului
legal pentru integrarea strainilor
2.3.1.2. Cele mai importante restanțe în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016 sunt
a) Adoptarea unei noi Legi cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor care să
transpună prevederile Directivei 2005/60/CE și 2006/70/CE.
CNA urma să elaboreze un nou proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării
banilor care să transpună prevederile Directivelor 2005/60/CE și 2006/70/CE. Urmare a
adoptării unei Directive noi – 2015/819 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai
2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării
terorismului. Proiectul de lege urma să fie definitivat, aprobat și pus în aplicare pînă la finele
anului 2015. CNA a raportat elaborarea și definitivarea proiectului de lege, cu înregistrarea lui
la Parlament și transmiterea către Consiliul Europei pentru expertizare. Proiectul de lege nu
poate fi găsit pe situl Parlamentului pentru consultare. Termenul limită pentru implementarea
acestei acțiuni conform PNAIAA este finele anului 2015.
b) Revizuirea prevederilor Codului Penal și Codului Contravențional pentru a aplica obiectivul
sancțiunii descurajatoare și concretizarea anumitor particularități privind incriminarea
actelor de corupție ce țin de competența CNA
Parlamentul a înregistrat un proiect de lege sub nr. 268, parvenit din partea unui grup de
deputați, care vine să ridică considerabil sancțiunile pentru actele de corupție atît în Codul
Penal cît și în Codul Contravențional în contextul competențelor pe care le deține CNA de
investigare a actelor de corupție. Proiectul de lege este la etapa de examinare în Comisiile
parlamentare și în prima lectură în Parlament. Termenul limită pentru implementarea acestei
acțiuni conform PNAIAA este finele anului 2015.
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c) Consolidarea în continuare a cadrului legal și normativ, precum și a regulamentelor
instituționale interne în scopul de a facilita documentarea străinilor
Guvernul a aprobat în baza Hotărârii nr. 757 din 17.06.2016 un proiect de lege privind
modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative. Proiectul de lege a fost înregistrat
în Parlament sub nr. 276 din 20.06.2016 și este în proces de examinare în comisiile
parlamentare. Proiectul de lege transpune unele prevederi din Directivele 2008/15/CE,
2003/86/CE și 2003/109/CE în Legea cu privire la migrația în muncă și Legea privind regimul
străinilor în Republica Moldova. Deși modificarea acestor prevederi este un progres spre
realizarea măsurii analizate, urmează, după ce proiectul de lege va fi aprobat în Parlament,
ajustarea întregului cadru regulator și instituțional pentru a asigura transpunerea acestor
prevederi. Termenul limită de implementare a acestei acțiuni conform PNAIAA este finele
anului 2015.
2.3.2. Dinamica implementării angajamentelor în baza Titlului III (2015 – iulie 2016)
În ultimul an de evaluare a implementării Acordului de Asociere, Titlul III a cunoscut o rată
modestă de implementare comparativ cu alte titluri din Acordul de Asociere. Astfel, am constat
o rată totală de implementare la Titlul III de 11,2% către 31 Octombrie 2015, 21,0% către
31 martie 2016 și de 24,5% către 30 iunie 2016. În același timp, analizând domeniile de
importanță majoră din cadrul Titlului III, am constat un progres pe câteva domenii, precum
migrația și azilul, unele aspecte legate de reforma în sectorul justiției, lupta contra corupției.
Totuși, există o serie de restanțe, în special în domeniul reformei justiției și a luptei contra
corupției.
Evaluarea realizărilor și restanțelor pe domenii cheie (2015-iulie 2016)
Aspecte specifice ce țin de implementarea Strategiei Naționale de Reformare a
Sectorului Justiției
PNAIAA prevede implementarea Strategiei și a Planului de Acțiuni pentru implementarea
acesteia, în baza termenilor și acțiunilor specificate. În acest sens, esențiale pentru Strategie
sunt câteva dintre următoarele:
1. Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători (cu
termen de implementare 2014-2016)
2. Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de termenul inițial
de numire a judecătorilor și selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție (cu
termen de implementare anul 2014)

35

3. Implementarea noii proceduri de selectare și numire a președinților și vicepreședinților
instanțelor judecătorești (cu termen de implementare anul 2014)
Mai jos ne vom expune pe inițiativele legislative din domeniu și cum acestea corespund
principiilor consacrate de administrare judecătorească eficientă.
Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători
Parlamentul a aprobat la 21 aprilie 2016 în lectura a doua proiectul de lege privind
reorganizarea sistemului judecătoresc. Acest proiect prevede printre altele:
a) Reducerea numărului de judecătorii și asigurarea specializării judecătorilor
b) Păstrarea numărului de judecători existent la momentul actual
c) Reducerea pozițiilor de președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești înainte de
expirarea mandatului lor
În contextul Strategiei, nu s-a revizuit numărul judecătorilor, iar propunerile de optimizare a
numărului de judecătorii nu asigură implementarea principiilor consacrate deja în sistemul
justiției. Adițional:
d) Asigurarea distribuției aleatorii a dosarelor. În baza proiectului de lege, se prevede un
număr de cel puțin 9 judecători specializați, cu alte cuvinte cîte trei judecători pe
filialele instanțelor de judecată care pînă la adoptarea legii reprezentau instanțele
judecătorești actuale. Inevitabil va fi nevoie de distribuit cîte cel puțin 3 judecători pe
cauze civile, penale și contravenționale. În astfel de circumstanțe devine practic
imposibil de asigurat distribuția aleatorie a dosarelor, ceea ce nu asigură excluderea
factorului uman și posibilități de corupere a judecătorilor.
e) Asigurarea accesibilității instanțelor judecătorești. Dacă se propune specializarea
judecătorilor, aceasta va presupune distanțe mai mari pe oficii specializate ale
instanțelor judecătorești, ceea ce în consecință va afecta accesibilitatea pentru cetățeni
și justițiabili.
f)

Încheierea înainte de termen a mandatelor președinților și vicepreședinților instanțelor
judecătorești și numirea noilor președinți și vicepreședinți de CSM va afecta și mai mult
independența judecătorilor, inclusiv va oferi posibilitate de excludere din sistem a
judecătorilor integri, care au opus în trecut rezistență.

Un element esențial ce ține de optimizarea numărului de judecători în funcție de volumul de
lucru nu a fost tratat în lege, care de fapt și a fost mult așteptat de sistem. Judecătorii din
municipiul Chișinău dețin în examinare cîte 500 dosare, ceea ce reprezintă un volum extrem de
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mare de lucru, în timp ce instanțele judecătorești din alte localități au un volum de lucru mult
mai mic. În acest sens, reforma din sistemul judecătoresc nu s-a axat pe balansarea volumului
de lucru între judecători prin sporirea numărului de judecători în localități precum municipiul
Chișinău și revederea numărului lor în localități cu număr mai mic de dosare.
Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de termenul
inițial de numire a judecătorilor și selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție
(cu termen de implementare anul 2014)
Proiectul de lege de modificare a Constituției privind modul de numire pentru termenul inițial al
judecătorilor și selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție a fost aprobat de Guvern la
11 aprilie 2016. La 19 aprilie 2016 Curtea Constițională a prezentat un aviz pozitiv de
modificare, iar la 3 mai 2016, proiectul a fost înregistrat la Parlament. În present proeictul se
află la etapa de examinare. Totodată, Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare
agreată de Parlament și Guvern prevede aprobarea modificărilor în luna martie 2016. În
același timp, inițiativele parvenite din partea Curții Supreme de Justiție privind componența
judecătorilor cu un număr de 17 din 34 fiind din mediul academic ridică semne de întrebare cu
privire la eficiența acestei reforme și generează suspiciuni privind modul în care aceste
proceduri ar putea fi utilizate pentru a elimina din Curtea Supremă de Justiție judecători
integri, prin micșorarea numărului de judecători de carieră.
Implementarea noii proceduri de selectare și numire a președinților și
vicepreședinților instanțelor judecătorești (cu termen de implementare anul 2014)
Procedura nouă nu a fost aprobată, iar criteriile de selecție au fost înlocuite prin transmiterea
către CSM a competenței de a propune președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești în
baza legii privind reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești.
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2.4. Titlul IV - Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială
2.4.1. Evaluarea progresului în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016
Total

Realizate

În curs

Nerealizate

PNAIAA 2014 - 2016

891

226

Termen de realizare până la

326

141

121

64

53

36

12

5

30.06.2016
Continuu
Realizate înainte de termen

49

Pentru Titlul IV PNAIAA în total pentru perioada 20142016, prevede în total 891 măsuri de implementare,

Indicile de realizare până la
30.06.2016
Titlul IV

iar pentru perioada de referință – 326 măsuri, dintre
16.1%

care 226 măsuri au fost realizate, inclusiv 49
măsuri au fost realizate înainte de termenul

41.4%

limită de 30 iunie 2016. Suplimentar, 36 din 53 de
măsuri cu termen permanent au fost realizate.
Alte 133 măsuri, inclusiv 12 cu titlu permanent

31.1%

sunt în curs de realizare. Totodată, 64 de măsuri
nu au fost nerealizate.

11.4%
Realizate
În proces

Realizate înainte de termen
Nerealizate

Analizând evoluțiile perioadei de referință în comparație cu rezultatele înregistrate la sfârșitul
trimestrului I, constatăm că indicele total de realizare trimestrial la Titlul IV este de 52,8%
(41,4% acțiuni realizate, inclusiv 11,4% înainte de termen). Pe parcursul trimestrului
II au fost îndeplinite adițional 28 de măsuri. Astfel, pînă la sfârșitul anului 2016 urmează
a fi finalizate 670 de măsuri.
2.4.1.1. Cele mai importante realizări ale perioadei de raportare sunt:
1. Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu privire la energie electrică;
2. Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege cu privire la gazele naturale;
3. Aprobarea planul de acțiuni privind etapele de aderare la rețeaua Registrelor
Comerciale Europene;
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4. Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220 din 19
octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali, în scopul armonizării legislației naționale la Directiva 89/666/CEE din 21
decembrie 1989;
5. Elaborarea şi promovarea proiectului de hotărâre de Guvern care va aplica prevederile
Directivei 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de
securitate și sănătate pentru lucrul la monitor;
6. Simplificarea mecanismului de eliberare a certificatelor de rezidență și certificatului
despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate. A fost
aprobată Hotărârea Guvernului nr.4 din 18.01.2016 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 101 din 05.02.20013 ”Cu privire la aprobarea formelor tipizate
ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica
Moldova”;
7. Dezvoltarea sistemului informațional pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă
auto. La data de 2 iunie 2016, Adunarea Generală a membrilor Consiliului Birourilor
”Carte Verde” a decis revocarea deciziei de suspendare a BNAA din Sistemul ”Carte
Verde”, astfel Republicii Moldova i se păstrează calitatea de membru monitorizat al
Sistemului Internațional Carte Verde cu condiția executării iminente a măsurilor de
redresare a stabilității și siguranței financiare a BNAA cu implicarea autorităților
Republicii Moldova;
8. Evaluarea capacității organului de supraveghere bancară și consolidarea capacității
acestuia ca urmare a implementării Proiectului twinning „Consolidarea capacității Băncii
Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul
implementării cerințelor Acordului Basel II/III”;
9. Modificarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice,
denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate;
10. Elaborarea și aprobarea Regulamentului

privind reducerea conținutului de sulf din

anumiți combustibili lichizi;
11. Implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Asistența Medicală Primară” cu
utilizarea platformei guvernamentale comune;
12. Evaluarea serviciului de laborator a instituțiilor Serviciului de Supraveghere de Stat a
Sănătății Publice în vederea pregătirii de acreditare a acestora la nivel internațional şi
integrare în rețelele europene de laborator;
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13. Elaborarea Cadrului Național al Calificărilor pentru învățământul secundar profesional și
mediu de specialitate;
14. Definitivarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la tineret;
15. Deși nu se încadrează în perioada de raportare, este important de menționat faptul că
proiectul Strategiei de reformă a administrației publice care a fost aprobat în ședința
Guvernului din 6 iulie 2016 și urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial.
16. Crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (termenul limită
31.03.2016).
17. Adoptarea în a II-a lectură, în data de 13.05.2016, a proiectului Legii pentru
modificarea Legii nr.66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate
18. Crearea a două centre de excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie, precum şi în Horticultură
şi Tehnologii Agricole.
19. Adoptarea pe parcursul lunii iunie de către parlament a modificărilor la legea la privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător64
20. Adoptarea în luna aprilie 2016 a legii cu privire la partcurile pentru tehnologia
informației65
21. Completarea în luna februarie 2016* a Strategiei privind inovaţionale a Republicii
Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”66
22. Adoptrea în luna martie 2016* a modificărilor la Codul Funciar67
2.4.1.2. Cele mai importante restanțe ale perioadei de raportare sunt:
1. Elaborarea și aprobarea metodologiei privind re-ingineria serviciilor publice (termenul
limită 30.06.2014);
2. Elaborarea şi aprobarea metodologiei universale de stabilire a tarifelor pentru serviciile
publice prestate contra plată (termenul limită 30.06.2014);

64

http://lex.justice.md/md/313293/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365261
66
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350541
67
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313324
65
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3. Dezvoltarea

versiunii

a

II-a

a

Portalului

www.servicii.gov.md

(termenul

limită

30.06.2016);
4. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice (termenul
limită 30.09.2014);
5. Implementarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de
descentralizare pentru anii 2012-2015, aprobat prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012
(termenul limită 31.12.2015) (a fost înregistrat în Parlament un proeict de modificare și
extindere a termenului de implementare a Strategiei);
6. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din
02.04.1997 privind societățile pe acțiuni pentru a asigura transpunerea Directivei
2012/30/UE (care a abrogat Directiva 77/91/CEE, ce figurează nemijlocit în calitate de
act european pentru a fi transpus) – protejarea intereselor terților în ceea ce privește
constituirea societăților comerciale (termen limită – 31.12.2015);
7. Elaborarea și aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii
2016-2020 în conformitate cu cele mai bune practici internaționale ( termenul limită
31.12.2015);
8. Elaborarea unui studiu de evaluare a implementării Strategiei naționale privind politicile
de ocupare a forței de muncă pe anii 2007-2015 și recomandărilor pentru elaborarea
unei noi Strategii de ocupare a forței de muncă (termenul limită 30.09.2015);
9. Elaborarea și promovarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea legii
nr. 422-XVI din 12 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (termenul
limită 31.12.2015);
10. Elaborarea şi promovarea în Guvern a proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea Codului Civil, pe aspectele dreptului contractelor: Directiva 90/314/CEE a
Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și
circuite (termenul limită 31.12.2015);
11. Elaborarea

şi

promovarea

în

Guvern

a

proiectului

de

lege

privind

drepturile

consumatorilor la încheierea contractelor (termenul limită 31.12.2015);
12. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.190-XVI din
26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului (termenul limită 31.12.2015);
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13. Elaborarea şi promovarea adoptării modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 11
noiembrie 2011 „Pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea şi comercializarea
semințelor de plante furajere” (termenul limită 31.03.2015);
14. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr.
149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, în vederea
îmbunătățirii fondului piscicol (termenul limită 31.03.2016);
15. Elaborarea și implementarea Planului național de acțiuni în domeniul eficienței
energetice pentru anii 2016-2018

(termenul limită 31.12.2015);

16. Elaborarea noului Cod feroviar (termenul limită 31.12.2015);
17. Elaborarea Regulamentului privind transportul de marfă pe calea ferată (termenul limită
31.12.2015);
18. Elaborarea şi adoptarea Legii privind evaluarea strategică de mediu (termenul limită
31.03.2016);
19. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de punere în aplicare a Legii privind accesul la
informația de mediu (termenul limită 31.03.2016);
20. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea regulamentului sanitar
pentru monitorizarea calității apei potabile (termenul limită 31.12.2015);
21. Modificarea, completarea și promovarea în Guvern a Legii comunicațiilor electronice
nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (termenul limită 31.12.2015);
22. Elaborarea şi aprobarea unui Program de dezvoltare a ecoturismului în Republica
Moldova în anii 2017-2020 (termenul limită 30.06.2016)
23. Elaborarea

şi

adoptarea

propunerilor

de

modificare

şi

completare

a

Codului

audiovizualului în scopul armonizării legislației la Directiva 2010/13/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții
stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor-membre
cu

privire

la

furnizarea

de

servicii

mass-media

audiovizuale

(termenul

limită

31.12.2015).
2.4.2. Dinamica implementării angajamentelor în baza Titlului IV (2015 – iulie 2016)
Titlul IV al Acordului de Asociere RM-UE este unul care vizează angajamente pe dimensiunea
sectorială și cooperare economică. Mai sus am prezentat, principalele restanțe și rezultate
înregistrate. În perioada analizată de raport (31 martie 2016 – 30 iunie 2016), Titlul IV a
cunoscut o creștere modestă a ratei de implementare de doar 3.2%, spre deosebire de
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creșterea considerabilă de 15% din perioada anterioară de analiză (31 octombrie 2015 – 31
martie 2016). Astfel, pe parcursul ultimului an am constat o rată totală de implementare la
Titlul IV de 7.2% către 31 Octombrie 2015, 22,2% către 31 martie 2016 și de 25,4% către
30 iunie 2016.
Totodată, pentru o evaluare calitativă a prezentului Titlu, dorim să ne referim în continuare la
progresul care vizează câteva domenii sectoriale cheie care de asemenea au fost analizate
anterior de IPRE, în special sectorul energetic, financiar-bancar, politica antreprenorială și
industrială, agricultura și dezvoltarea rurală.
Evaluarea realizărilor și restanțelor pe domenii cheie (2015-iulie 2016)
Sectorul Energetic
Profilul energetic al Moldovei se manifestă prin rezerve nesemnificative de combustibili solizi,
petrol, gaze naturale, precum și interconexiuni slabe de aprovizionare cu surse alternative de
energie. Moldova este dependentă de importurile de energie în proporție de 96%, în special din
Rusia (gaze naturale) și Ucraina, precum și livrările din regiunea transnistreană (energie
electrică). În prezent, producția internă de gaze naturale și importurile alternative acoperă mai
puțin de 1%. Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 vine cu soluții pentru
redresarea acestei situații pe termen mediu și lung. Calitatea de membru al Republicii Moldova
în Tratatul Comunității Energetice oferă un cadru durabil pentru consolidarea sectorul energetic
al țării.
Deși implementarea măsurilor pe segmentul energetic lasă de dorit, până la data de 30 iunie
2016 fiind realizate doar 11 din 39 de măsuri prevăzute conform Capitolului 14 al Titlului IV din
Acordul de asociere, totuși cele mai notorii realizări în sectorul energetic în perioada de analiză
în contextul Acordului de Asociere, țin de aprobarea unei noi legi privind energia electrică și
legii privind gazele naturale. Necesitatea adoptării acestor două acte, a reieșit și din
angajamentul asumat de către Republica Moldova de a transpune Pachetul Energetic III, în
calitate de parte semnatară a Tratatului Comunității Energetice. În rezultat, aceste două acte
vor contribui la continuarea reformării sectorului energetic (atât de gaze naturale cât și energie
electrică), iar consumatorii în schimb vor beneficia de dreptul de a li se furniza energie de un
furnizor la alegere, la prețuri negociate și rezonabile, în condiții de calitate și eficiență și cu
respectarea principiului securității în aprovizionare cu energie.
Sectorul Financiar-bancar
Serviciile financiare de multe ori rămân a fi o zonă semi-obscură pentru majoritatea
cetățenilor. Prin urmare, importanța unui set de reguli obiective și instituirea unor practici

43

eficiente atât pentru consumatori cât și pentru furnizorii de produse și servicii în domeniul
financiar, este vitală pentru consolidarea unei economii de piață pe deplin funcționale.
Aspectele economice, inclusiv și serviciile financiare, joaca rolul primordial în cadrul
implementării Acordului de Asociere RM-UE, dat fiind faptul că în termen lung, dacă
implementate cu succes, se pot solda cu beneficii economice considerabile pentru cetățeni.
În lumina crizei bancare cu care se confruntă Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani,
caracterizată prin delapidarea fondurilor din sistemul bancar, demararea procesului de lichidare
a 3 bănci (care dețineau cumulativ peste 6,8 miliarde lei în depozite din partea persoanelor
fizice) și plasarea sub supraveghere specială a alte 3 bănci care controlează împreună circa
65% din active din întreg sistemul bancar68, întreprinderea unor acțiuni determinate pentru
stabilizarea situației din sector este un imperativ, reieșind în mod particular și din scăderea
nivelului de încredere în instituțiile financiare.
Prevederile pe marginea sectorului financiar bancar se întâlnesc atât în Titlul IV (Capitolul 9)
cât și în Titlul V (Capitolul 6, Secțiunea 5, Subsecțiunea 6 și Capitolul 7) al Acordului. Reieșind
din prevederile incluse pe marginea serviciilor financiare ale Titlului IV, o singură acțiune avea
termen limită până la data de 30 iunie 2016, și anume: elaborarea şi promovarea proiectului
de lege privind modificarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului (remis Parlamentului). Centrul Național
Anticorupție

justifică

neaprobarea

proiectului

respectiv

de

lege

din

considerentul

că

actualmente are loc procesul de evaluare a riscului în domeniul spălării banilor și finanțării
terorismului la nivel național. Conform Hotărîrii de Guvern Nr. 697 din 09.10.2015 privind
efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului69
acest proces urmează să se finalizeze pe 1 aprilie 2017. Prin urmare, Centrul Național
Anticorupție a solicitat extinderea termenului de implementare a acțiunii respective până în
iulie 2017.
În rândul prevederilor aferente sectorului financiar-bancar din Titlul V, 11 din 13 acțiuni au fost
realizate în termen sau chiar înainte de termen până la data de 30 iunie 2016. Printre cele mai
importante acțiuni a fost adoptarea proiectului de lege ce ține de liberalizarea unor operațiuni
valutare de capital. Tot acest proiect a introdus un șir de măsuri de salvgardare pe care Banca
Națională a Moldovei le poate utiliza în timpul unei crize sistemice. Totodată este important de
menționat adoptarea în prima lectură a proiectelor de lege cu privire la caracterul definitiv al
decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, și cu privire la

68
69

http://bnm.org/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361458
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contractele de garanție financiară, deși conform planului de acțiuni era preconizat ca aceste
legi să fie adoptate până la finele anului. Acest fapt nu înseamnă în mod automat că ele vor fi
promovate în lectura finală până la finele anului, prin urmare autoritățile trebuie să dea dovadă
de un angajament ferm în continuare în vederea asanării situației din sectorul bancar, pentru
ca în timp să fie edificat un sistem financiar în care cetățenii să poată avea un nivel elevat de
încredere.
Un aspect important ce ține de sectorul financiar, ține de modificarea reglementărilor aferente
sistemelor de control intern pentru implementarea cerințelor aferente administrării riscurilor
bancare. Instituția responsabilă pentru această măsură este Banca Națională a Moldovei. Deși
termenul de implementare în Planul Național de Acțiuni este între 2015-2017, în vederea
consolidării sectorului bancar, este oportună adoptarea cât mai promptă a acestor modificări.
Conform Băncii Naționale, proiectul Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în
bănci a fost elaborat, însă aprobarea acestuia este condiționată de cadrul legal general în
domeniul reglementării și supravegherii bancare care este în proces de elaborare în contextul
transpunerii Directivei 2013/36/UE și a Regulamentului nr. 575/2013/UE, fapt ce poate dura o
anumită perioadă. Printre altele, adoptarea acestui regulament va contribui la organizarea unei
guvernări corporative cu aplicarea principiilor general acceptate în practica internațională;
identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor rezultate din activitatea băncilor; elaborarea și
aplicarea unor politici și proceduri interne privind selectarea și evaluarea gradului de adecvare
a candidaților la funcția de administrator. Prin urmare, reieșind din necesitatea de a redobândi
încrederea cetățenilor în sistemul bancar, adoptarea modificărilor la reglementările susmenționate trebuie să constituie o prioritate pentru autoritățile relevante.
Un alt aspect extrem de important, în vederea edificării un sistem financiar puternic, reieșind
din acuzațiile de spălări masive de bani prin sistemul bancar autohton, ține de evaluarea cât
mai corectă și rapidă a riscurilor în contextul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării
terorismului și adoptarea cât mai curând a modificărilor la legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007
cu transpunerea celor mai înalte standarde internaționale.
Politica Industrială și Antreprenorială
Segmentul antreprenorial continuă să rămâne drept o coloană vertebrală pentru economia
țării, deși deține o pondere mai mică în Republica Moldova decât în statele europene
dezvoltate, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) contribuind cu circa 30% la formarea
produsului intern brut70, comparativ cu 57% pa plan european71. IMM-urile reprezintă 97.2%

70
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din toate întreprinderile înregistrate în Moldova, și angajează peste 280 mii salariați72 (circa
55% din totalul salariaților în economie).
Datorită importanței segmentului dat pentru economie, în Planul național de acțiuni există un
capitol separat ce ține de politica industrială și antreprenorială, care prevede 48 de măsuri.
Până la data de 30 iunie 2016, au fost realizate 10 măsuri și 6 au fost nerealizate sau în curs
de realizare.
Actul de bază la nivel european, care urmărește dezvoltarea și consolidarea sectorului IMMurilor, având ca prioritate principiile inițiativei în favoarea întreprinderilor mici, este cunoscut
sub denumirea de ”Small Business Act” (Actul pentru antreprenoriatul mic). Acest act este
elaborat în jurul a zece principii și a mai multor acțiuni de politică și legislative concrete de
punere în aplicare a acestora, urmărind îndepărtarea obstacolelor care stau în calea
potențialului IMM-urilor de a se dezvolta și de a crea locuri de muncă. Noua lege a IMM-urilor,
care a fost votată de Parlament pe data de 21 iulie73, a căutat să transpună o parte importantă
a principiilor definite de Small Business Act. Încât legea respectivă setează cadrul general de
activitate a IMM-urilor, actele secundare care vor reieși din legea privind IMM-urile vor trebui
să transpună în detalii fiecare principiu identificat în cadrul european. Încât prima măsură din
capitolul politici industriale și antreprenoriale este ține de ajustarea politicilor interne la
principiile Small Business Act, aspectul respectiv va trebui să constituie o prioritate
permanentă pentru autoritățile relevante.
Sectorul Agricol
Sectorul agricol continuă să rămână unul dintre pilonii tradiționali pentru economia Moldovei.
Deși cu istorie și tradiție lungă, agricultura locală continuă să fie una cu productivitate relativ
joasă, fapt demonstrat prin aceea că sectorul agricol angajează mai mult de 31% din forța de
muncă activă74, dar generează doar puțin peste 12,5% din PIB75. Prin urmare, Acordul de
Asociere, și prevederile ce se referă la angajamentele Guvernului Republicii Moldova de a
promova dezvoltarea agricolă și rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor și a
legislației naționale de cele comunitare, pot juca un rol crucial în ridicarea standardului
produselor agricole autohtone, creând oportunități pentru agricultorii locali.
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Din 36 de acțiuni prevăzute în Capitolul 12 al Titlului IV din acordul de asociere care trebuiau
implementate până pe data de 30 iunie 2016, au fost realizate doar 16 măsuri. Una dintre cele
mai mari dificultăți întâlnite de către reprezentanții sectorului agricol este accesul restrâns la
resursele financiare, și pe piețele de producție pentru agricultori. În acest sens, în vederea
îmbunătățirii competitivității sectorului agricol și a eficienței și transparenței piețelor,
autoritățile competente au semnat un șir de proiecte și programe de asistență externă precum
Programul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru țările din vecinătatea
Uniunii Europene (ENPARD), Livada Moldovei, Creditul de asistență acordat de Guvernul
Republicii Polone (100 milioane €), Programul Rural de Reziliență Economico – Climatică
Incluzivă (IFAD) etc. Este important de menționat însă, că demararea acestor proiecte nu
înseamnă în mod automat realizarea obiectivului stabilit în Acordul de Asociere. De fapt,
implementarea lor pare a fi mult mai dificilă decât se anticipa. Deși acordurile sus-menționate
au fost încheiate pe parcursul anului 2014, până la data scrierii raportului din contul proiectului
Guvernului Polonez au fost aprobate doar două proiecte în valoare 2 milioane €76, iar primele
resurse financiare din contul ENPARD abia urmează să intre în buget pe parcursul anului 2016,
conform Notei Informative pentru proiectul Legii Bugetului de Stat77.
Reforma administrației publice
Reforma administraţiei publice este o precondiţie pentru realizarea oricărei alte reforme în
orice sector şi pentru implementarea angajamentelor importante asumate prin Acordul de
Asociere. La momentul actual activitatea administrației publice a devenit ineficientă, iar funcția
publica nu este atractivă și motivantă pentru profesioniștii buni și integri. Pentru continuarea
reformelor începute în anul 2005, Guvernul a adoptat o nouă Strategie privind reforma
administrației publice pentru perioada 2016-2020 78 , care urmează să reformeze nu doar
administrația publică centrală ci și cea locală, precum și entitățile private unde Guvernul deține
cota majoritară a capitalului.
Deși Strategia menționează că se bazează pe constatările SIGMA79, una dintre recomandările
de bază privind obligativitatea ca orice strategie la momentul adoptării urmează să fie însoțită
de o analiză a costurilor de implementare nu este respectată. Prin urmare, faptul că strategia
nu are efectuată o analiză a costurilor va crea dificultăți la elaborarea Cadrului Bugetar pe
termen Mediu și prezintă un risc la îndeplinirea acesteia. Strategia nu este însoțită de un
mecanism clar privind modalitatea de realizare a monitorizării și evaluării, rezumându-se doar
76
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47

la termene și mai puțin la mecanismul de realizare și actorii responsabili. Totodată, o
provocare în procesul de monitorizare și evaluare va fi cuantificarea progresului pentru
indicatorii unde lipsesc țintele.
Elementul inovator al acestei strategii este faptul că această își propune să coboare de la nivel
central la nivel local și în sectorul privat unde statul deține cotă majoritară. Deși acest aspect
este descris în partea generală, obiectivele specifice și acțiunile exacte în acest sens lipsesc în
conținutul strategiei. Totodată, deși noul Guvern și-a asumat angajamentul de a reduce
numărul ministerelor cu 30 %, iar strategia își stabilește ca țintă optimizarea numărului
bugetarilor, pentru anul 2016 numărul persoanelor plătite din bugetul public urmează să
crească cu aproape 10 mii, ceea ce contravine ideii de optimizare. Totodată, odată cu
optimizarea numărului de ministere, va trebui pusă în discuție redistribuirea măsurilor din
PNAIAA ministerelor deja optimizate.
Pentru etapa de reaizare a Planului de Acțiuni pentru implementarea strategiei este vitală
acoperirea tuturor aspectelor menționate mai sus și delimitarea clară a sarcinilor ce revin
fiecărei autorități în parte.
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2.5. Titlul V - Comerț și aspecte legate de comerț (ZLSAC)
2.5.1. Evaluarea progresului în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016
Total

Realizate

În curs

Nerealizate

PNAIAA 2014 - 2016

572

217

Termen de realizare până la

225

101

74

50

117

85

2

30

30.06.2016
Alt tip de termeni precum:
precum (ad-hoc, permanent, pe
parcurs, continuu, anual,
semestrial.)
Realizate înainte de termen

31

Pentru Titlul V PNAIAA în total pentru perioada
2014-2016,

prevede

572

măsuri

de

Indicile de realizare până la 30.06.2016
Titlul V

implementare, iar pentru perioada de referință
– 225 măsuri, dintre care 101 măsuri au fost
realizate,

inclusiv

31

măsuri

au

21.4%

fost

realizate înainte de termenul limită de 30
iunie 2016.

49.9%

Suplimentar, 85 din 117 de măsuri cu

20.4%

termen permanent au fost realizate. Alte
74 măsuri, inclusiv 2 cu titlu permanent sunt
în curs de realizare, iar 30 de măsuri sunt

8.3%
Realizate

Realizate înainte de termen

În proces

Nerealizate

nerealizate.
Analizând evoluțiile perioadei de referință în comparație cu rezultatele înregistrate la sfârșitul
trimestrului I, constatăm că indicele total de realizare trimestrial la Titlul V este de 58,2%
(49,9% acțiuni realizate, inclusiv 8,3% înainte de termen). Pe parcursul trimestrului
II au fost îndeplinite adițional 50 de măsuri. Astfel, pînă la sfârșitul anului 2016 urmează
a fi finalizate 355 de măsuri.
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2.5.1.1. Cele mai importante realizări ale perioadei de referință sunt:
1. Elaborarea și promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la metodele de
analiză necesare pentru controlul compoziției produselor cosmetice.
Guvernul a aprobat în ședința din 18 martie 2016 proiectul Hotărîrii pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice. Hotarîrea Guvernului nu a fost încă
publicată în Monitorul Oficial. Proiectul de Hotarîre de Guvern prevede intrarea în vigoare a
Regulamentului Sanitar în termen de 24 luni de la publicarea Regulamentului. Proiectul de
Hotărîre

de

Guvern

transpune

prevederile

Regulamentului1223/2009

al

Parlamentului

European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice.
2.

Punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului privind coloranții care pot fi adăugați în
medicamentele de uz uman.

Guvernul a aprobat Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 10 mai 2016 prin care au fost transpuse
prevederile Directivei 2009/35/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009
privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase, care a început
să fie aplicată începând cu 13 mai 2016, data la care a fost publicată Hotărîrea de Guvern
respectivă. Aprobarea Hotărîrii de Guvern era stabilită în PNAIAA pentru finele anului 2015.
Termenul limită stabilit în Anexa nr. XVI din Acordul de Asociere pentru transpunerea acestei
Directive era pînă la finele anului 2015.
3. Monitorizarea indicatorilor comercializării obiectelor de proprietate intelectuală.
Această activitate este planificată în contextul obiectivului general de facilitare a producerii și
comercializării de produse inovatoare și creative între Republica Moldova și UE, așa după cum
este stabilit în articolul 277 din Acordul de Asociere. Termenul limită pentru activitatea
respectivă este stabilit pentru finele trimestrului II din anul 2016. În acest sens Agenția pentru
Proprietate Intelectuală a raportat aprobarea în 2014 a Mecanismului monitorizării pieței
proprietății intelectuale, aprobat prin Ordinul nr. 248 din 31 decembrie 2014. Suplimentar
AGEPI a prezentat raportul de monitorizare pentru anul 2014, iar raportul pentru anul 2015
urmează a fi publicat pînă la finele trimestrului III.
Considerăm că măsura a fost planificată nereușit, fiind necesare acțiuni mai bine conturate
pentru a putea asigura măsurarea eficientă a progresului. Astfel, pentru mecanismul nemijlocit
urma să fie planificată o acțiune separată, cu o dată limită distinctă, iar ulterior raportarea pe
monitorizarea indicatorilor de comercializare a obiectelor de proprietate intelectuală să aibă loc
anual, cu o dată limită stabilită pentru fiecare an.
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2.5.1.2. Cele mai importante restanțe ale perioadei de referință sunt:
1. Elaborarea și promovarea în Guvern a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1089 din 26 septembrie 2008 “Cu
privire la aprobarea Reglementării tehnice “Aparate consumatoare de combustibili
gazoşi”.
Modificările planificate pentru a fi aprobate pînă la finele trimestrului II al anului 2016 urmau
să transpună prevederile Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși
2. Elaborarea și promovarea în Guvern a Hotărîrii Guvernului cu privire la omologarea
autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor urma să transpună pînă la finele
trimestrului II al anului 2016 prevederile Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor
și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate
destinate vehiculelor respective.
3. Punerea în aplicare a Legii privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau cu
trei roți.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor urma să transpună prevederile Directivei
2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea
de tip a autovehiculelor cu două sau cu trei roți pînă la finele anului 2015 și ulterior, în termen
de jumătate de an de la aprobarea actului de transpunere (în PNAIAA se prevede forma de
lege) să pună în aplicare acest act. Întrucît proiectul de lege (sau o altă formă de act) nu a fost
încă definitivat, nici punerea lui în aplicare nu este posibilă. MTID a justificat întîrzierea prin
faptul că transpunerea acestei Directive este strîns legată de aderarea la

Acordul privind

adoptarea de condiții uniforme de omologare și recunoaștere reciprocă a omologării
echipamentelor și pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva la 20 martie 1958.
4. Elaborarea și promovarea proiectului Legii privind substanțele chimice.
Ministerul Mediului urma să prezinte un proiect de Lege privind substanțele chimice care să
transpună prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului

din

18

decembrie

2006

privind

înregistrarea,

evaluarea,

autorizarea

și

restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse
Chimice, Regulamentului Comisiei nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în
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temeiul Regulamentului 1907/2006, Regulamentului

nr.

689/2008 al Parlamentului

European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase,
Directivei nr. 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și
electronice, Regulamentului 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29
aprilie 2004 privind poluanții organic rezistenți, Regulamentului

nr.

1272/2008 al

Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea
și

ambalarea

substanțelor

și

a

amestecurilor,

Regulamentului

nr.

648/2004

al

Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții, Directivei
2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind
armonizarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea
principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra
substanțelor chimice, Directivei 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11
februarie

2004

privind

inspecția

și

verificarea

bunei

practici

de

laborator

(BPL)

și

Regulamentului nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012
privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. Ministerul Mediului a
justificat întîrzierea prin faptul că în luna mai 2016 Cancelaria de Stat a restituit proiectul
pentru coordonare suplimentară cu alte autorități implicate și pentru depășirea divergențelor
legate de formulările din proiectul de lege.
5. Elaborarea și promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Ministerul Mediului urma să traspună pînă la finele trimestrului II al anului 2016 Directiva
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (care a abrogat Directiva
2002/96/CE care figura inițial în Anexa XVI din Acordul de Asociere) prin promovarea unei
Hotărîri de Guvern privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Ministerul Mediului
a justificat neadoptarea Hotărîrii Guvernului prin faptul că Legea privind deșeurile, aflată la
moment în Parlament în a doua lectură, nu a fost încă adoptată și promulgată, ceea ce face
imposibilă adoptarea acestei Hotărîri de Guvern. Între timp au fost finalizate unele acte
intermediare, precum tabelul de concordanță și transmis către Centrul de Armonizare a
Legislației. Considerăm că proiectul de Hotărîre de Guvern poate fi promovat în paralel cu
Legea privind deșeurile, întrucît ambele acte transpun acte UE (Directive și Regulamente) ce
sunt coordonate și ajustate între ele. Doar termenii de intrare în vigoare ai legii și a actelor
subordonate (Hotărîri de Guvern) ar urma să fie ajustate corespunzător.
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6. Elaborarea și promovarea amendamentelor la Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 2
februarie 2009 în vederea eliminării bifelinilor policlorurați și a terfenililor policlorurați
(PCB/TPC) în conformitate cu Directiva 96/59/CE.
Ministerul Mediului a solicitat ajutorul din partea Ministerului Economiei care coordonează
implementarea proiectului ”Sprijin pentru Republica Moldova în implementarea ZLSAC”.
7. Elaborarea și promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind transparența măsurile
care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea
acestora în domeniul de aplicare al sistemului național de asigurare a sănătății
Ministerul Sănătății urma parte a unui exercițiu mai complex de transpunere a Directivei
89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care
reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includere acestora în
domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate să aprobe modificări la
Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente și să elaboreze
Hotărîrea de Guvern care va implementa aceste modificări. Ambele proiecte sunt la etapa de
avizare și nu au fost realizate în termenul specificat în PNAIAA, pentru modificările la Legea
medicamentului fiind stabilit un termen limită pînă la finele anului 2015.
8. Punerea în aplicare a prevederilor actelor care transpun Directiva 2001/83/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui Cod
comunitar cu privire la medicamentele de uz uman.
Ministerul Sănătății urma să transpună prevederile Directivei 2001/83/CE prin adoptarea
modificărilor și completărilor la legea cu privire la medicamente, legea cu privire la activitatea
farmaceutică și adoptarea unui Cod al Farmaceuticii printr-o Hotărîre de Guvern pînă la finele
anului 2015. Pînă la finele perioadei de raportare, Ministerul Sănătății a promovat un nou
proiect de lege a medicamentului, care este în proces de avizare. Astfel, punerea în aplicare nu
a fost realizată întrucît însuși actele ce urmează a fi puse în aplicare încă nu a fost adoptate. În
baza Anexei nr. XVI din Acordul de Asociere transpunerea Directivei 2001/83/CE urma să aibă
loc pînă la finele anului 2015.
9. Punerea în aplicare a prevederilor Legii privind introducerea deliberată în mediu și
introducerea pe piață a organismelor modificate genetic.
Ministerul Mediului urma să transpună pînă la finele anului 2015 prevederile Directivei
2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic prin intermediului unui proiect de lege.
Proiectul de lege a fost adoptat de Guvern în ședința din 30 martie 2016. Hotărîrea Guvernului
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însă a fost aprobată abia la 1 iulie 2016 sub nr. 820. Proiectul a fost remis Parlamentului
pentru examinare și a fost înregistrat în Parlament sub nr. 307 la data de 6 iulie 2016. Astfel,
întrucît Legea privind produsele modificate genetic se află la etapa de proiect și urmează să
treacă procesul de aprobare și publicare, punerea acesteia în aplicare nu poate avea loc pe
motivul restanțelor la adoptarea actului nemijlocit.
10. Punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului privind utilizarea în condiții de izolare a
microorganismelor modificate genetic.
Ministerul Sănătății urma să elaboreze și să promoveze pînă la finele anului 2015 un proiect de
Hotărîre de Guvern care să transpună prevederile Directivei 2009/41/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiții de izolare a
microorganismelor modificate genetic. Proiectul de Hotărîre de Guvern a fost elaborat și este la
etapa de avizare din partea Ministerului Economiei prin intermediul analizei impactului de
reglementare. Întrucît proiectul de Hotărîre de Guvern nu a fost aprobat, punerea acesteia în
aplicare nu poate avea loc pe motivul restanțelor la adoptarea actului nemijlocit. În baza
Anexei nr. XVI din Acordul de Asociere, termenul limită de punere în aplicare a fost stabilit
pentru finele anului 2015.
11. Implementarea unui sistem informatic pentru comunicarea și raportarea datelor
aferente activităților de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor urma să implementeze acest sistem pînă la
mijlocul anului 2016. ANSA nu a raportat careva progrese în implementarea acestui sistem
informatic.
12. Elaborarea unui proiect de Hotărîre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului
privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a
denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010.
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală urma să înainteze propuneri de modificare a
Legii privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale
garantate pînă la finele anului 2015. Deși proiectul a fost transmis Guvernului încă în august
2015, acesta a fost aprobat în luna mai 2016, prin Legea nr. 97 din 13.05.2016. Modificarea
Hotărîrii de Guvern nr. 610 din 5 iulie 2010 ține de punerea în aplicare a modificărilor aprobate
prin Legea nr. 97.

54

13. Elaborarea

și

prezentarea

propunerilor

privind

excluderea

prevederilor

privind

publicitatea destinată consumatorilor din domeniul de competență al Consiliului
Concurenței
Consiliul Concurenței a modificat deja prin propunerile de modificare la PNAIAA din 2015
termenul de implementare a acțiunii respective către trimestrul II al anului 2016. Deși Consiliul
Concurenței a raportat definitivarea propunerilor către finele trimestrului II, care urmează a fi
transmise către Ministerul Justiției pentru avizare, acestea nu pot fi găsite pe situl Consiliului
Concurenței și nici pe situl Ministerului Justiției pentru consultare, inclusiv pentru a asigura
procesul de transparență decizională.
2.5.1.3. Cele mai importante realizări atinse înainte de termen, care aveau termen
limită în perioada de referință:
1. Elaborarea și promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru
ascensoare.
Guvernul a aprobat Hotărîrea Guvernului nr. 8 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare,
transpunînd astfel prevederile Directivei 2014/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 26 februarie 2014 de armonizare a legislație statelor membre referitoare la ascensoare și
la componentele de siguranță pentru ascensoare.
2. Punerea În aplicare a modificărilor la Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu
privire la medicamente și a modificărilor la Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu
privire la activitatea farmaceutică.
Ministerul Sănătății urma să transpună prevederile Regulamentului nr. 2141/96 al Comisiei din
7 noiembrie 1996 privind examinarea unei cereri de transfer a unei autorizații de
comercializare pentru un produs medicamentos care se încadrează în domeniul de aplicare al
Regulamentului nr. 2309/93 al Consiliului. PNAIAA prevedea aprobarea modificărilor la două
legi – Legea cu privire la medicamente și Legea cu privire la activitatea farmaceutică. În
procesul de armonizare s-a trecut de la modificări în acte legislative la aprobarea unui Ordin al
Ministerului Sănătății. Prin Ordinul nr. 739 din 23.07.2012 au fost transpuse prevederile
Regulamentului nr. 2141/96 al Comisiei.
3. Transpunerea Directivei 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17
noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public
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Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a promovat înainte de termenul limită de
30 iunie 2016 proiectul de Lege cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public. Astfel,
prin adoptarea Legii nr. 305 din 25 decembrie 2012 a fost asigurată implementarea înainte de
termen a acestei acțiuni.
2.5.2. Dinamica implementării angajamentelor în baza Titlului V (2015 – iulie 2016)
În ultimul an de evaluare a implementării Acordului de Asociere, Titlul V a cunoscut cea mai
ridicată rată de implementare din toate Titlurile din Acordul de Asociere. Astfel, am constat o
rată totală de implementare de 15,1% către 31 Octombrie 2015, 29,2% către 31 martie 2016
și de 37,9% către 30 iunie 2016. În același timp, analizînd domeniile de importanță majoră din
cadrul Titlului V, am constat un progres pe cîteva domenii, precum sectorul energetic,
standardizare, metrologie și evaluarea conformității, dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și
comerțul electronic, concurenței și ajutorului de stat, achiziții publice. În același timp, există o
serie de domenii cheie precum aspectele ce țin de circulația capitalurilor, ce încă nu a fost
soluționate.
Instituțiile publice au asigurat un nivel mai sporit de implementare a activităților din PNAIAA cu
precădere în trimestrul I și II al anului 2016, în această perioadă fiind aprobate mai multe acte
legislative, care erau restante din perioade anterioare, asta deși PNAIAA a fost deja ajustat la
capitolul termeni limită de implementare prin modificările operate prin Hotărîrea Guvernului nr.
713 din 12.10.2016.
Realizări principale în domenii cheie (2015-iulie 2016)
Metrologie, standardizare și evaluarea conformității
a) Legea nr. 7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește produsele
nealimentare
b) Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016
c) Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională
Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic:
a) Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației
b) Legea nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a
infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice
c) Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016
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Concurență, ajutor de stat, achiziții publice:
a) Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
b) Reglementări tehnice privind acordarea ajutoarelor de stat în mai multe domenii
(transport feroviar, radiodifuziune, servicii poștale etc.)
c) Strategia de creștere a competitivității industriei tehnologiei informaționale pe anii
2015-2021
Domeniul energetic a obținut cu întîrziere cadrul juridic necesar:
a) Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale
b) Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică
c) Legea

nr.

10

din

26.02.2016

privind

promovarea

utilizării

energiei

din

surse

regenerabile
Domenii în care se atestă restanțe (2015-iulie 2016)
Domeniul financiar-bancar în contextul ZLSAC
CNA urma să elaboreze un nou proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării
banilor care să transpună prevederile Directivelor 2005/60/CE și 2006/70/CE. Urmare a
adoptării unei Directive noi – 2015/819 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai
2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării
terorismului. Proiectul de lege urma să fie definitivat, aprobat și pus în aplicare pînă la finele
anului 2015. CNA a raportat elaborarea și definitivarea proiectului de lege, cu înregistrarea lui
la Parlament și transmiterea către Consiliul Europei pentru expertizare. Proiectul de lege nu
poate fi găsit pe situl Parlamentului pentru consultare.
Domeniul metrologie, standardizare și evaluarea conformității
a) Nu a fost adoptată Legea cu privire la introducerea deliberată în mediu și introducerea
pe piață a organismelor modificate genetic
b) Nu a fost adoptată Legea cu privire la medicamente
c) Nu a fost adoptată Legea privind substanțele chimice
Domeniul produselor modificate genetic, precum și domeniul farmaceutic și cel al circulației
substanțelor chimice sunt esențiale în procesul de facilitare a exporturilor de produse agricole
către piețele UE. Prin transpunerea standardelor UE în domeniile menționate mai sus drept
restante, precum și prin implementarea efectivă ulterioară a acestora, este consolidată
credibilitatea și calitatea produselor autohtone și asigură gradul minim de calitate solicitat de
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piața comună a UE. Aprobarea cît mai urgentă a actelor din domeniul farmaceutic, chimic și de
control al circulației organismelor modificate genetic sunt precondiții stabilite de Comisia
Europeană, pentru a facilita exporturile de produse agricole, inclusiv produse strategice pentru
Republica Moldova. De asemenea, transpunerea prevederilor Codului Comunitar cu privire la
medicamentele de uz uman ridică gradul de protecție a sănătății și contribuie la integrarea
pieței de produse farmaceutice naționale în piața farmaceutică din UE, precum și facilitează
investițiile în acest sector din partea mediului de afaceri din statele membre UE.
Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic:
a) Facilitarea prestării transfrontaliere a serviciilor nu a avut loc prin evaluarea cadrului
legislativ și regulator în domeniu
b) Nu au fost promovate modificări legislative pentru a facilita prezența persoanelor
străine aflate temporar în scop de afaceri
c) Nu au fost aprobate actele care pun în aplicarea Legea comunicațiilor poștale
d) Nu a fost adoptată Legea cu privire la contratele la distanță (inclusiv comerțul
electronic)
Dreptul de stabilire și prestarea serviciilor în contextul libertății circulației persoanelor este
esențial pentru a valorifica cît mai eficient avantajele zonei de liber schimb aprofundat și
cuprinzător (ZLSAC). Instrumentele care în continuare sunt lipsă și nu permit facilitarea
deschiderii de filiale și reprezentanțe ale întreprinderilor străine este cadrul legislativ
nepermisiv, inclusiv în procesul de înregistrare și autorizare a întreprinderilor, precum și
facilitarea șederii în scopuri de vizite de afaceri și de desfășurare a activităților economice de
persoane fizice reprezentante ale întreprinderilor din statele membre UE.
Deși recent a fost aprobată o nouă lege a comunicațiilor poștale, intrarea în vigoare a acesteia
fiind în parte stabilită pentru finele anului 2016. De asemenea, liberalizarea serviciilor poștale
pentru trimiteri poștale și corespondențe poștale cu o greutate mai mică de 100 grame va fi în
continuare păstrată termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a legii, cu liberalizarea totală a
pieței

comunicațiilor

poștale

după

6

ani

prin

transpunerea

Directivei

2008/6/CE

a

Parlamentului European și a Consiliului.
Contractele la distanță sunt esențiale în promovarea comerțului transfrontalier cu UE. Lipsa
unui cadru minim necesar limitează posibilitățile de comerț electronic din ambele părți, însă
datorită potențialului imens al pieței comune a UE, preponderent afectează mediul de afaceri
din Republica Moldova, în special întreprinderile mici și mijlocii care nu își pot permite să
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investească fonduri în promovarea produselor lor prin alte instrumente decît cele administrate
de la distanță.
Concurență, ajutor de stat, achiziții publice:
a) Procesul de identificare al întreprinderilor care sunt investite cu drepturi exclusive nu a
fost finalizat
b) Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat nu a intrat încă în
vigoare și se află la etapa finală de coordonare, iar termenii pentru Program au fost
ajustați cu începere din anul 2016 în loc de 2015
Întreprinderile investite cu drepturi exclusive ar putea prezenta un pericol pentru mediul
concurențial

și

ar

putea

distorsiona

concurența.

Identificarea

acestor

întreprinderi

și

cuantificarea avantajelor și a contraprestației prin intermediul serviciilor prestate sunt esențiale
pentru a asigura ca mediul concurențial să nu fie distorsionat. Identificarea lor, precum și a
competențelor autorităților publice care pot oferi astfel de drepturi exclusive cu ulterioara lor
reglementare în limitele permise (inclusiv cele care reies din actele UE) 80 sunt exerciții
esențiale pentru a asigura un mediu concurențial eficient pentru toți participanții și potențialii
participanți pe piață.
Programul Național în domeniul concurenței și ajutorului de stat este o necesitate pentru a
putea planifica și implementa în baza unor priorități pentru sectorul concurenței activități
necesare pentru a implementa eficient noile legi ale concurenței și ale ajutorului de stat (din
2012). Printre prevederile cele mai importante care necesită atenție deosebită sunt utilizarea
inspecțiilor inopinate și investigarea eficientă a cartelurilor, precum și asigurarea raportării de
ajutor de stat către UE în baza nomenclatorului și criteriilor UE ce țin de clasificarea ajutoarelor
de stat. O activitate indispensabilă și absolut necesară este aprobarea Regulilor de Procedură
în domeniile concurenței și ajutorului de stat, pentru a asigura previzibilitate și un drept efectiv
de apărare pentru participanții în procese legate de concurență și ajutor de stat.
Domeniul energetic în contextul ZLSAC
a) Nu a fost aprobat Regulamentul cu privire la atribuirea și gestionarea capacității
interconectorilor și referitor la mecanismele de soluționare a problemei congestiilor în
sistemul electroenergetic (transpunerea Regulamentului UE nr. 2009/714/CE)
b) Nu a fost aprobat Regulamentul privind accesul la rețelele de transport al gazelor
naturale (transpunerea Regulamentului UE nr. 2009/713/CE)
80

Pentru detalii a se vedea Recomandările, Comunicările și Regulamentele Comisiei Europene pe domeniul prestatorilor de servicii
investiți cu drepturi exclusive: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/compilation/j_23_05_12_en.pdf
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Neaprobarea actelor menționate mai sus se datorează întîi de toate adoptării cu întîrziere a
Legii privind energia electrică și a Legii privind gazele naturale. PNAIAA prevede aprobarea
acestor două acte în termen fie de 9 luni de la intrarea în vigoare (pentru transpunerea
Regulamentului 2009/713/CE), fie pînă la finele trimestrului III al anului 2016. Legea privind
gazele naturale a intrat parțial în vigoare la data publicării – 08.07.2016, ceea ce înseamnă că
conform PNAIAA transpunerea Regulamentului 2009/713/CE este stabilit pînă la mijlocul anului
2017. Întrucît pe agenda de priorități sunt subiecte precum interconectarea cu piața energetică
a UE, inclusiv interconectarea rețelelor de electricitate și de gaze naturale, procesele tehnice și
cele regulatorii (legislative) trebuie să aibă loc concomitent.
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2.6. Titlul VI - Asistența financiară și dispoziții antifraudă și de control
2.6.1. Evaluarea progresului în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2016
Total

Realizate

În curs

Nerealizate

PNAIAA 2014 - 2016

42

10

Termen de realizare până la

14

5

6

3

7

5

0

2

30.06.2016
Continuu

Pentru Titlul VI PNAIAA în total pentru perioada 2014- Indicile de realizare până la
30.06.2016
Titlul VI

2016, prevede 42 măsuri de implementare, iar pentru
perioada de referință –
realizate 10

14 măsuri, dintre care au fost

măsuri, inclusiv 5 măsuri cu termen

23.8%

continuu, altele 6 sunt în curs de realizare și 5 sunt
nerealizate, inclusiv 2 măsuri cu termen continuu nu

47.6%

sunt realizate.
Analizând evoluțiile perioadei de referință în comparație cu
rezultatele înregistrate la sfârșitul trimestrului I, constatăm

28.6%
Realizate

În proces

Nerealizate

că indicele total de realizare trimestrial la Titlul VI este de
47,6%. Pe parcursul trimestrului II nu au fost înregistrate careva realizări noi pe
implementarea activităților prevăzute pentru Titlul VI. Astfel, pînă la sfârșitul anului 2016
urmează a fi finalizate 32 de măsuri.
Cele mai importante restanțe ale perioadei de referință, inclusiv restanțele din
perioadele anterioare sunt:
1. Lipsa examinării și identificării în comun cu UE a listei de reglementări comunitare
referitoare la

instrumentele financiare, oportune

pentru

transpunerea în

legislația

Republicii Moldova (termenul limită de implementarea trimestrul I, anul 2015)
2. Nepublicarea raportului privind asistența acordată Republicii Moldova pentru anul 2015
(termen de implementare anual)
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3. Lipsa evaluării cadrului normativ în domeniu în vederea identificării posibilităților de
efectuare de către Comisia Europeană și Curtea de Conturi Europeană a Auditului pe
teritoriul Republicii Moldova legate de utilizarea fondurilor UE
4. Lipsa ajustării cadrului legal în vederea prevenirii situațiilor de conflict de interese la
punerea în aplicare a fondurilor UE
5. Crearea și implementarea mecanismului de promovare a integrității în interiorul sistemului
de justiție
6. Efectuarea verificărilor, conform termenilor conveniți, asupra operațiunilor financiare cu
fondurile europene, pentru a asigura gestiunea corectă a acestora
2.6.2. Dinamica implementării angajamentelor în baza Titlului VI (2015 – iulie 2016)
În ultimul an de evaluare a implementării Acordului de Asociere, Titlul VI a cunoscut o rată
modestă de implementare comparativ cu alte titluri din Acordul de Asociere. Astfel, am constat
o rată totală de implementare la Titlul VI de 7,1% către 31 Octombrie 2015, 21,4% către 31
martie 2016 și de 23,8% către 30 iunie 2016. În același timp, analizând domeniile de
importanță majoră din cadrul Titlului VI, am constat un progres pe cîteva domenii, precum
intensificarea cooperării dintre instituțiile UE și ale Republicii Moldova competente pe domeniul
antifraudă și promovarea unor modificări legislative pe sancționarea penală în cazul în care
interesele financiare ale UE sunt afectate. Totuși, există o serie de restanțe, în special în
domeniul implementării instrumentelor de control financiar și de audit pe fondurile UE
implementate în Moldova, ajustarea cadrului legal și regulator pentru a exclude conflictul de
interese la implementarea fondurilor UE, precum și neraportarea modului în care sunt
implementate anumite fonduri. Rămâne în continuare neclară activitatea privind consolidarea
integrității în interiorul sistemului justiției. Mai multe detalii privind inițiativele și acțiunile
întreprinse în acest sens pot fi consultate la analiza implementării Titlului II din Acordul de
Asociere.
Evaluarea realizărilor și restanțelor pe domenii cheie (2015-iulie 2016)
Cea mai importantă realizare a perioadei de referință este adoparea modificărilor la Codul
Penal pentru a stabili sancțiuni pentru utilizarea frauduloasă a fondurilor UE sau acțiuni care
implică prejudicii aduse fondurilor UE.
Totodată, Este important de scos în evidență faptul că suportul direct bugetar din partea UE
pentru susținerea reformelor a fost suspendat în vara anului 2015 din cauza lipsei unui progres
în investigarea fraudei din sistemului financiar bancar, reluarea asistenței fiind condiționată în
Concluziile Consiliului UE privind Republica Moldova din luna februarie 2016 cu încheierea unui
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acord de cooperare între Republica Moldova și FMI. Ultima misiune FMI care a avut loc în luna
iulie 2016 nu a rezultat în încheierea unui acord, însă a fost menționat că s-au înregistrat
progrese în procesul de negocieri, fiind nedepășite doar cîteva aspecte cheie. Rezultatul final
privind încheierea acordului de finanțare cu FMI va fi decis deja de la distanță. Cu toate
acestea, Uniunea Europeană a continuat să ofere Republicii Moldova asistența tehnică, în
special în ceea ce privește valorificarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
(ZLSAC). A fost relansată Misiunea UE a Consilierilor de nivel înalt, într-un număr de 25 experți
UE care susțin autoritățile RM (i.e. Parlamentul, Guvernul, Ministerele, agenții, instituții de
drept) în procesul de implementare al Acordului de Asociere RM-UE. De asemenea, UE a lansat
un proces de evaluare sistemică de către experți europenei a sectorului justiției și anticorupției. Rezultatele misiunii de evaluare au fost prezentate Guvernului în luna mai 2016, iar
cu privire la rezultatele acestei evaluări nu s-au luat decizii cu efect major pînă în prezent.
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CONCLUZII
În pofida unei încrederi reduse, atestate la începutul anului 2016, din partea UE față de
Guvernarea de la Chișinău, relația RM-UE în ultima perioadă cunoaște totuși o anumită
revigorare, dictată de o abordare pragmatică a instituțiilor UE în raport Republica Moldova.
Astfel, Uniunea Europeană a ales să își structureze relația cu autoritățile RM în baza principiului
- mai puține declarații și mai multe rezultate concrete în realizarea agendei de reforme,
inclusiv în contextul restanțelor cu privire la realizarea Acordului de Asociere RM-UE
înregistrare la sfârșitul anului 2015. În același timp, analizând dialogul RM-UE pe parcursul
trimestru II, constatăm o intensitate mai mare a interacțiunilor la nivel de ministerial și mai
puțin la nivel înalt. Un alt motiv ar putea fi crizele care au influențat agenda internă a UE (ex.
Brexit).
Această situație ar putea fi explicată pe de o parte printr-o concentrare mai mare a
Parlamentului și Guvernului RM pe agenda internă, având în vedere faptul că guvernarea cel
mai probabil conștientizează necesitatea primordială în obținerea unor rezultate palpabile
pentru o normalizare a relațiilor cu UE. Iar de cealaltă parte, s-ar putea presupune că motivul
unor ezitări aparente din partea conducerii instituțiilor UE, ar fi evitarea unei „legitimizări” mai
mare a Guvernul de la Chișinău pînă când nu vor fi semnalizate anumite progrese concrete în
realizarea agendei prioritare de reforme.
În același timp, încheierea unui Acord de cooperare cu FMI ar putea fi considerat drept un
moment de referință a atitudinii Uniunii Europene față de autoritățile RM. În acest context, am
putea anticipa că în situația în care un Acord de cooperare cu FMI ar fi semnat, aceasta ar
putea genera un anumit efect în lanț de normalizare treptată a relațiilor cu UE. În context, la
27 iulie 2016 FMI a confirmat atingerea unei înțelegeri la nivel de lucru (i.e. staff-level
agreement) cu privire la un viitor accord cu FMI. Totuși pentru semnarea Acordului propriu-zis
va fi nevoie de decizia Consiliului de Administrare al FMI, care va avea o reuniune în acest sens
în toamna anului curent. Respectiv, cel mai probabil semnarea unui Acord cu FMI ar putea
avea loc pe parcursul lunii octombrie sau chiar la sfârșitul lunii noiembrie 2016. În acest sens,
urmează a fi clarificat în dialog cu Uniunea Europeană dacă o înțelegere la nivel de lucru cu
FMI ar fi suficient pentru ca UE să inițieze procedurile necesare de reluare a suportului direct
bugetar. Altfel, este puțin probabil că pînă la sfârșitul anului 2016 am putea fi reluat
transferului tranșelor din asistența directă bugetare a UE. O primă oportunitate pentru a
aborda acest aspect ar putea fi oferită de o eventuală vizita a Comisarului European Johannes
Hahn la Chișinău anunțată preliminar pentru sfârșitul lunii iulie curent.
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Totodată, Foaia de Parcurs privind agenda de reforme prioritare, documentul principal
de evaluare a progresului pe intern, a contribuit într-o anumită măsură la o dinamizare a
procesului de coordonare a priorităților de reformare începând cu luna martie. În context,
Guvernul a raportat 21 iulie curent un grad de realizare de 77% al acesteia. Totodată,
evaluarea independentă realizată de un grup de organizații neguvernamentale a concluzionat
la începutul lunii iulie un progres intermediar care indică 51% de acțiuni realizate și 33% de
acțiuni în curs de realizare. Totuși aprecierea progresului în realizarea Acordului de Asociere
RM-UE va depinde în primul rând de nivelul de îndeplinire a priorităților setate în Agenda de
Asociere RM-UE, planificate în PNAIAA care expiră pînă la sfârșitul anului 2016.
Gradul total de realizare al PNAIAA (1 iulie 2016) – 29%
Analizând rezultatele de implementare a PNAIAA pînă la 30 iunie 2016, am concluzionat în
prezentul raport, ca din totalul de 1774 de măsuri planificate au fost îndeplinite 515 măsuri
din PNAIAA, inclusiv 89 de măsuri înainte de termen. Totodată, 240 măsuri sunt în
proces de realizare sau realizate parțial. În același timp, 157 măsuri nu au fost realizate în
perioada de referință.
Astfel, gradul total de implementare al PNAIAA constatat la 1 iulie 2016 este de 29%.

Gradul total de implementare
al PNAIAA 2015-2016

Adițional, realizând o comparație a gradului de
realizare a PNAIAA, luând ca referință data de 31
octombrie 2015, 31 martie și 30 iunie 2016, se
observă o tendință continua de progres în
realizarea

măsurilor

planificate,

deși

se

atestă o viteză mai redusă de îndeplinire. Astfel,
dacă la 31 martie 2016 s-a constat o dublare a
eforturilor de implementare în comparație cu 30
octombrie 2015 de la 10,1% la 23,9%, atunci la
30 iunie 2016 progresul total de realizare a fost
comparativ mai mic. Dacă să evaluăm tendința
de progres pe fiecare din Titluri evaluate (Titlul
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23.9%

29.0%

10.1%

31 octombrie 2015

31 martie 2016

30 iunie 2016

II-VI), atunci cel mai multe acțiuni realizate sunt înregistrate la Titlul V (ZLSAC).
Indicele de realizare PNAIAA pe parcursul trimestrului II – 56,5%
Totodată, comparând indicele de realizare de la finele Trimestrului II cu cel de la finele
Trimestrului I, constatăm o anumită îmbunătățire în dinamica de în realizare a PNAIAA, chiar
dacă sarcina de implementare a crescut de la 565 la 645 de măsuri. Astfel, dacă pînă la 30
martie 2016 indicele trimestrial de realizare era 53% (46% - realizate + 7% realizate înainte
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de termen), atunci la 30 iunie 2016 indicele trimestrial înregistrat este de 56,5% (46,7% realizate + 9,8% - realizate înainte de termen. Mai mult ca atât, a scăzut indicele măsurilor
nerealizate, și a crescut cu 30 de măsuri realizate înainte de termen de la 89 la 59 măsuri.
În principal pot fi scoși în evidență trei factori care au determinat menținerea dinamicii relative
de implementare a PNAIAA și anume: (1) monitorizarea permanentă a progresului de către
CGIE (în cadrul celor 18 ședințe din perioada 1 ianuarie – 21 iulie 2016); (2) prioritizare pe
termen scurt prin intermediul Foii de Parcurs; precum și (3) presiunea continuă asupra
autorităților RM din partea partenerilor de dezvoltare și a societății civile.
Evaluând calitatea măsurilor îndeplinite în perioada de referință, constatăm că autoritățile RM
au dedicate o atenție sporită domeniul justiției, schimbărilor legislative și instituționale în
sistemul anticorupției, promovării inițiativelor legislative de reorganizare a sectorului financiarbancar, promovării reformei administrației publice centrale și creării cadrului necesar în
vederea negocierii și încheierii unui Acord de cooperare cu FMI. Cu toate acestea, trebuie să
subliniem că progresul relativ atestat vizează mai mult cadrul legislativ și mai puțin punerea în
aplicare a reformelor. Chiar și Foaia de Parcurs la care face referință cel mai mult în ultima
perioada Guvernul conține mai multe acțiuni cu caracter legislativ și mai puțin acțiuni cu
caracter administrativ.
Luând în considerație constatările de mai sus, autoritățile
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implementeze pînă la sfârșitul anului 2016 peste 1250 de măsuri (i.e. 71%). Cele mai
multe acțiuni care râmân a fi îndeplinite sunt la Titlul IV (i.e. 670 de măsuri) și Titlul V (355 de
măsuri), cel mai puține revenind Titlului VI (i.e. 32 de măsuri). În acest sens, chiar dacă va fi
menținut pasul de implementare înregistrat pe parcursul ultimelor două trimestre (i.e. în
mediu +10% trimestrial) am putea anticipa un grad total de realizare a PNAIAA pînă la 31
decembrie 2016 de aproximativ 50-55%. Ceea ce ar presupune un risc de neîndeplinire de
aproximativ 50% din PNAIAA. Astfel, partea rămasă de acțiuni cel mai probabil va fi
transferată pentru anul 2017.
În același timp, trebuie să menționăm că riscul de neîndeplinire a tuturor măsurilor PNAIAA în
a doua jumătate a anului 2016, ar putea fi influențat și de procesul electoral în contextul
alegerilor prezidențiale din 30 octombrie. Se cunoaște deja după experiența anterioară i.e.
alegerile locale din vara anului 2016, că eficiența instituțiilor publice are de suferit în perioada
electorală. Astfel, în situația în care campania electorală ar putea începe la începutul lunii
septembrie, iar din perspectiva probabilă a turului doi al alegerilor prezidențiale (i.e. 13
noiembrie) am putea anticipa că luna decembrie ar putea fi unica perioadă cu o pondere
comparativ mai mare a eficienței. Or, dacă să analizăm și programul legislativ al Parlamentului
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cu privire la realizarea angajamentelor din Acordul de Asociere pentru sesiunea toamna-iarnă
prevede adoptarea a peste 40 de proiecte de legi. Totodată, sunt aproximativ peste 30 de
proiecte de legi care cel mai probabil nu vor putea fi adoptate pînă la sfârșitul lunii iulie când
se încheie sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului. Aceasta presupune că peste 50% din
acțiunile planificate din cele 117 proiecte de legi planificate vor reveni formal pentru lunile
septembrie - decembrie 2016. În alt context, în situația în care Guvernul totuși va iniția în
toamna anului curent procesul de reformă a administrației publice centrale prin optimizarea
ministerelor, aceasta de asemenea ar putea afecta eficiența activității interministeriale cu
privire la realizarea obiectivelor stabilite în PNAIAA.
RECOMANDĂRI
Având în vedere că în capitolul precedent al Raportului unde a fost analizat progresul cantitativ
și calitate în realizarea PNAIAA, deja au fost formulate recomandări tematice la domeniile cheie
evaluate pe fiecare titlu al Acordului de Asociere, în continuare ne propunem să formulăm
câteva propuneri generale legate de eficientizarea procesului de implementare al PNAIAA în a
doua jumătate a anului 2016.
Astfel, ținând cont de concluziilor menționate deja, este important ca pe parcursul semestrului
II al anului 2016, eforturile Parlamentului și Guvernului (MAEIE și Ministerul Economiei) să fie
utilizate cît mai eficient. Pentru a diminua riscurile descrise anterior, Parlamentul, ar urma să
examineze posibilitatea unei sesiuni extraordinare pe parcursul lunii august. Totodată, ar fi
important ca Guvernul să se orienteze pe 3 obiective majore: (1) promovarea îndeplinirii
acțiunilor rămase din PNAIAA, (2) negocierea viitoarei Agende de Asociere RM-UE (2017-2019)
și (3) Elaborarea unui nou PNAIAA (2017). În acest sens, pentru a prioritiza eforturile,
adoptarea unei noi Foi de parcurs cu priorități pe termen scurt pînă la 1 ianuarie 2017, de
asemenea ar putea fi luată în considerație. Doar că ar fi binevenit ca aceste priorități să
conțină mai multe acțiuni care ar presupune aplicarea reformelor, inclusiv în ceea ce privește
depolitizarea instituțiilor de drept și regulatorii. De asemenea, ar fi bine ca un astfel de
document de prioritizare să includă și acțiuni legate de punerea în aplicare a ZLSAC pe întreg
teritoriul țării, având în vedere că la sfârșitul lunii octombrie 2016, Comisia Europeană
urmează să prezinte Consiliului UE o evaluare în acest sens.
Adițional cu privire la exercițiului de planificare a priorităților în raport cu UE, dar și la nivel
național, se recomandă de limitat numărul documentelor de politici în contextul realizării
Acordului de Asociere și de stabilit acțiuni prioritare clare pe termen scurt și pe termen mediu.
Astfel, noua versiune a Agendei de Asociere care urmează a fi convenită pînă la sfârșitul anului
curent ar urma să conțină acțiuni prioritare anuale măsurabile cu indicatori de evaluare a
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impactului (i.e. 2017, 2018, 2019).
În ceea ce privește, instrumentul național de implementare este important de evitat adoptarea
mai multor documente de politici la nivelul Guvernului și Parlamentului, prin optimizarea
acestora. Soluția recomandată aici ar fi ca pînă la începutul anului 2017, Guvernul în
coordonare cu Parlamentul să adopte un Program anual de implementare a Acordului de
Asociere, care să pornească de la prioritățile anuale convenite în Agenda de Asociere. Acest
Program ar urma să unească mai multe instrumente de coordonare ale Guvernului care au
tangență cu Acordul de Asociere RM-UE și agenda de reforme interne, și anume PNAIAA;
Planul anual de acțiuni al Guvernului; Programul anual al Guvernului de armonizare a
legislației, etc.
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