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1. STADIUL ACTUAL AL DIALOGULUI 

POLITIC UE-MOLDOVA 

Instituțiile UE și statele membre au monitorizat 

îndeaproape parcursul implementării 

angajamentelor prevăzute de Acordul de 
Asociere. La 26 februarie 2018, Consiliul 

Afacerilor Externe al UE a adoptat un nou set de 

Concluzii privind Republica Moldova 1 , 

evidențiind principalele evoluții și restanțe ale 

Guvernului Republicii Moldova în realizarea 

angajamentelor prevăzute de Acordul de 

Asociere. Concluziile de asemenea s-au referit 

la importanța respectării statului de drept, 
drepturilor omului și a mecanismelor 

democratice efective în special având în vedere 

reforma electorală care a fost promovată fără a 

se ține cont de mai multe recomandări cheie ale 

Comisiei de la Veneția.  

Ulterior, Comisia Europeană și Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE) al UE a 

publicat, pe data de 5 aprilie 2018, cel de-al III-
lea Raport privind implementarea Asocierii cu 

Republica Moldova 2 . Instituțiile UE remarcă 

unele progrese cu privire la reformele din 

sectorul financiar-bancar și consolidării zonei de 

liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu UE. 

Totuși, raportul listează și o serie de restanțe 

care țin de consolidarea instituțiilor democratice, 
reforma justiției, operaționalizarea sistemului de 

integritate, combaterea corupției la nivel înalt, 

investigarea fraudelor bancare și recupera 

fondurilor sustrase. Adițional la raportul Comisiei 

Europene, Parlamentului European planifică 

adoptarea în toamna anului 2018 a unei 

Rezoluții privind implementarea Acordului de 

Asociere UE-Moldova în baza unui Raport 

                                                
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6280-2018-INIT/en/pdf  
2https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_moldov
a.pdf  
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
622.300%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN  
4 http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141500/1150543-5_VE.pdf  

special elaborat de Comisia Afaceri Externe a 

Parlamentului European3. În contextul pregătirii 

proiectului Rezoluției Parlamentului European, 

dar și pentru evaluarea eficienței valorificării de 

către Republica Moldova a asistenței financiare 

a UE, în perioada 3-6 aprilie 2018, mai mulți 

deputați europeni, membri ai Comitetului pentru 
Afaceri Externe și Comitetului pentru buget al 

Parlamentului European au întreprins o vizită de 

monitorizare în Republica Moldova. În rezultatul 

vizitei deputații europeni au reiterat necesitatea 

îndeplinirii tuturor condițiilor tehnice, dar și 

politice pentru obținerea de către Republica 

Moldova a primei tranșe a asistenței 

macrofinanciare UE.  

În prima jumătate a anului 2018 au fost 

organizate mai multe reuniuni ale cadrului 

instituțional prevăzut de Acordului de Asociere 

UE-Moldova și anume (1) Reuniunea 

Comitetului Parlamentar de Asociere UE-

Moldova din 5 aprilie 2018 4 , (2) Reuniunea 

Platformei Societății Civile UE-Moldova din 6 
martie 2018 5  și (3) Reuniunea Consiliului de 

Asociere UE-Moldova din 3 mai 20186.  

De asemenea, la 19 iunie 2018 la Bruxelles s-a 

desfășurat Reuniunea Dialogului UE-Moldova în 

domeniul drepturilor omului7 care s-a referit în 

mare parte la cadrul electoral, pluralismul media 

și reformele în domeniul audiovizualului, 

respectarea drepturilor omului în sistemul 
justiției și lupta împotriva tratamentelor inumane 

și torturii. Principalele concluzii ale acestor 

reuniuni tematice ale Dialogului UE-Moldova vor 

fi reflectate în detalii în cadrul următoarelor 

secțiuni ale raportului. 

5https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/final_declaration_3rd_eu_moldova_
civil_society_platform_ro.pdf  
6 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/03/joint-press-
statement-following-the-fourth-association-council-meeting-between-the-eu-and-the-
republic-of-moldova/  
7 https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/46831/european-union-and-moldova-
held-their-annual-human-rights-dialogue_en  
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La 21 iunie 2018 la Bruxelles a avut loc 

reuniunea Sub-comitetului de asociere pentru 

libertate, securitate și justiție în cadrul căreia a 

fost evaluat parcursul realizării angajamentelor 

prevăzute de Titlul II și III al Acordului de 

Asociere.  

Analizând evoluția dialogului UE-Moldova în 
afara formatelor consfințite, constatăm că se 

înregistrează un număr relativ redus al vizitelor 

reciproce ale oficialilor de rang înalt. Astfel, 

menționăm doar vizita la Bruxelles a noului 

Viceprim-ministru pentru integrare europeană la 

Bruxelles după investirea noului Guvern de la 

Chișinău în perioada 22-23 ianuarie 2018, 

precum și alte două vizite la Bruxelles ale noului 
Ministru pentru Afaceri Externe și integrării 

Europene pe parcursul lunii februarie 2018.  

În cadrul vizitei din 26 februarie 2018, Ministrul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene a 

participat la schimbul informal de opinii cu mai 

mulți miniștri de externe și diplomați UE în cadrul 

celei de-a XII-a Reuniuni a Grupului pentru 
Acțiunea Europeană a Republicii Moldova. În 

cadrul reuniunii, oficialii europeni au fost 

informați privind evoluțiile în domeniile justiției, 

combaterea corupției, mass-media, 

consolidarea sectorului financiar-bancar. Pe de 

altă parte, numărul vizitelor oficialilor UE de rang 

înalt a fost și mai modest. În context, remarcăm 

vizita la Chișinău a Comisarului european pentru 
politica regională, Corina Crețu în perioada 17-

18 mai 2018 și vizita în Republica Moldova a 

Directorului pentru vecinătatea estică din cadrul 

DG NEAR al Comisiei Europene, Lawrence 

Meredith în perioada 17-18 aprilie 2018.  

                                                
8 https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/46971/statement-spokesperson-
validation-election-mayor-chisinau_en  

Către mijlocul anului 2018, dialogului politic UE-

Moldova cunoaște o încetinire a dinamicii de 

interacțiune la nivel înalt, fiind marcat de 

neîncredere și reacții critice din partea 

institutorilor UE la adresa autorităților 

moldovenești urmare a deciziei controversate și 

fără precedent de anulare a alegerilor locale noi 
pentru funcția de primar general al mun. 

Chișinău.  

În context, UE a transmis autorităților 

moldovenești mai multe semnale de îngrijorare 

cu privire la pericolul deciziei de invalidare 

asupra funcționării instituțiilor democratice în 

Republica Moldova și riscului iminent de 

suspendare a asistenței financiare a UE din 
acest motiv. Astfel, la 20 iunie 20188, Înaltului 

Reprezentant al UE, prin intermediul unei 

declarații a purtătorului de cuvânt cu privire la 

decizia primei instanțe de judecată privind 

invalidarea alegerilor, a subliniat importanța 

respectării deciziei alegătorilor și garantării de 

către autoritățile Republicii Moldova a 
mecanismelor democratice în conformitate cu 

standardele internaționale și în spiritul Acordului 

de Asociere.  

În condițiile menținerii de către Curtea Supremă 

a Justiției a deciziei primei instanței, pe data de 

27 iunie 2018 9 , Înaltul Reprezentant al 

UE/Vicepreședinte al Comisiei Europene, 

Federica Mogherini și Comisarul European 
Johannes Hahn au emis o declarație comună în 

care au apreciat că decizia de invalidare 

netransparentă a alegerilor din Chișinău 

subminează încrederea cetățenilor în instituțiile 

statului. În context, înalții oficiali UE au făcut apel 

către autoritățile moldovenești competente să ia 

toate măsurile necesare pentru respectarea 

9 https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/47472/node/47472_en  
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rezultatele alegerilor pentru primăria Chișinăului. 

Însă, la 29 iunie 2018, Comisia Electorală 

Centrală a confirmat decizia de invalidare a 

alegerilor anticipate și declarat imposibilitatea 

organizării alegerilor repetate invocând limitele 

legale.  

Guvernarea a respins orice implicare și a depus 
eforturi diplomatice la nivel european pentru a 

diminua tonalitățile critice ale UE și respectiv a 

preveni o eventuală decizie a UE de înghețare a 

asistenței macro-financiare. În acest sens, 

menționăm în special vizita ad-hoc la Strasbourg 

a Prim-ministrului și Președintelui Parlamentului 

Republicii Moldova10, în ajunul dezbaterilor din 

Parlamentul European privind proiectul rezoluției 
extraordinare cu privire la situația din Republica 

Moldova.  

Cu toate acestea, la 5 iulie 2018, Parlamentul 

European a adoptat Rezoluția privind criza 

politică din Republica Moldova 11  în care și-a 

exprimat profunda îngrijorare față de 

deteriorarea și mai gravă a standardelor 
democratice în Moldova, solicitând Comisiei 

Europene să suspende sprijinul bugetar și 

macrofinanciar pentru Republica Moldova. Mai 

mult ca atât, Înaltul Reprezentant al 

UE/Vicepreședintele Comisei Europene 

Federica Mogherini în discursul său în plenul 

Parlamentului European, a confirmat decizia 

Comisei Europene de a suspenda prima tranșa 
a asistenței macrofinanciare pentru Republica 

Moldova12.  

În consecință, Uniunea Europeană a suspendat 

debursarea primei tranșe a asistenței 

macrofinanciare. Iar la 14 iulie 2018, Consiliul 

                                                
10 https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-avut-o-intrevedere-cu-johannes-hahn-
comisarul-european-pentru-politica  
11 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0303&language=EN&ring=P8-RC-2018-0322  

UE pentru Afacerilor Externe în contextul 

evaluării evoluțiilor din cadrul celor șase țări ale 

Parteneriatului Estic și-au exprimat îngrijorarea 

deosebită față de ultimele involuții din Republica 

Moldova13.  

În pofida unui șir de apeluri din partea UE de a 

remedia problemele legate de funcționarea 
instituțiilor democratice și a justiției, autoritățile 

moldovenești au ales practic să le ignore. Chiar 

dacă reprezentanții guvernării au admis 

injustețea deciziei de invalidare a alegerilor, 

aceștia au anunțat că nu pot remedierea decizia 

instanțelor de judecată.  

În cadrul reuniunii Ambasadorilor UE de la 

Chișinău cu reprezentanții Guvernului Republicii 
Moldova, Primul-ministrul Republicii Moldova a 

apreciat că Rezoluția Parlamentului European 

din 5 iulie 2018 este incorectă față de Guvern și 

una politizată, menționând că toate 

angajamentele pentru obținerea primei tranșe de 

asistență financiară din partea UE au fost 

îndeplinite. Iar decizia UE de amânare a 
finanțării este nejustificată și reprezintă o 

imixtiune în politica internă a Republicii 

Moldova14. Mai mult ca atât, oficialul moldovean 

a declarat că responsabilitatea pentru eșecul 

reformei justiției, demonstrat prin decizia 

instanțelor de judecată de invalidare a alegerilor, 

aparține „atât Guvernului, cât și partenerilor 

europeni și reprezentanților societății civile care 
au participat la realizarea reformei justiției”.  

Aceste reacții ale Guvernului denotă o 

discrepanță imensă în aprecierile instituțiilor UE 

și cele ale Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la implementarea reformelor interne în 

12 https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/47997/remarks-hrvp-mogherini-
breaches-human-rights-democracy-and-rule-law-moldova_en  
13 http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2018/07/16/  
14 https://gov.md/ro/content/guvernul-vine-cu-unele-precizari-privind-intrevederea-
dintre-prim-ministrul-pavel-filip-si  
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conformitate cu angajamentele din Acordul de 

Asociere. Guvernul Republicii Moldova se află 

într-o situație și mai complicată, având în vedere 

că poziția UE cu privire la problemele în 

funcționarea instituțiilor democratice și statului 

de drept în Moldova, precum și decizia de 

suspendarea asistenței macro-financiare a fost 
susținută în unison de toate cele trei instituții UE: 

Parlamentul European, Comisia Europeană și 

Consiliul UE. 

2. CONSTATĂRI GENERALE PRIVIND 

IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE 

ASOCIERE UE-MOLDOVA 

Raportul Alternativ IPRE publicat la 10 

septembrie 201815, constată un progres foarte 

redus în punerea în aplicare a angajamentelor 
prevăzute de Acordul de Asociere UE-Moldova 

până la 1 septembrie 2018. Această constatare 

se bazează pe media aprecierilor fiecărui din 

cele 5 Titluri ale PNAIAA. 

Totuși, în comparație cu anul  2017, se atestă un 

regres  în special din cauza încetinirii dialogului 

politic UE-Moldova (Titlul II) și suspendării 
asistenței financiare a UE (Titlul VI). De 

asemenea, cu privire la îndeplinirea obiectivelor 

în domeniul justiției, libertății și securității 

prevăzute de Titlul III al PNAIAA II se constată 

lipsa unui progres important în comparație cu 

anul 2017.  

Totodată, cel mai bun indicator de realizare se 

constată cu privire la realizarea măsurilor 
relevante Comerțului și aspectelor legate de 

Comerț (ZLSAC) prevăzute de Titlul V al 

Acordului de Asociere. Aici ca și în anul 2017 se 

                                                
15 Al 3-lea Raport Alternativ IPRE privind realizarea PNA pentru implementarea 
Acordului de Asociere UE-Moldova 2017-2019, 10 Septembrie 2018, http://ipre.md/wp-

atestă un progres moderat, în special datorită 

creșterii ponderii comerțului cu UE la 68,48% și 

promovării unor măsuri legislative de 

transpunere a acquis-ului UE în domeniul 

veterinar, ambalarea produselor alimentare, 

prestarea serviciilor financiare și de audit.  

Analiza cantitativă arată că pe parcursul primului 
semestru al anului 2018, Planul Național de 

Acțiuni privind implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – UE (PNAIAA II) a 

fost realizat în proporție de 41,2%. Totodată rata 

generală de îndeplinire, în raport cu toate 

măsurile planificate până la sfârșitul anului 2019 

este de 20,7%. Acest indicator este important 

deoarece arată că autoritățile naționale trebuie 
să depună un efort mărit pentru a reuși 

realizarea tuturor celor aproape 80% din măsuri 

ale PNAIAA II rămase. 

NOTĂ: Raportului Alternativ IPRE a evaluat 679 

din 1487 de măsuri ale PNAIAA II, inclusiv cele 

inițiate în anul 2017, dintre care 617 de măsuri 

urmau să fie îndeplinite până la sfârșitul 
semestrul I, 2018 și 34 de măsuri sunt cu termen 

continuu de realizare (2017-2019). De 

asemenea, au fost contabilizate și 28 de măsuri 

care au fost realizate înainte de termen. 

3. CONCLUZII 

Suspendarea asistenței macro-financiare a UE, 

reprezintă un moment critic pentru relația 

actuală a Uniunii Europene cu Republica 

Moldova. Dialogul oficial UE-Moldova devine 

marcat de incertitudine și riscă să intre într-o 

fază de înghețare. Lipsa unor acțiuni reale din 
partea autorităților de a redresa problemele 

grave de funcționare a instituțiilor democratice și 

content/uploads/2018/09/Raport-Alternativ-de-progres-
III_PNAIAA_IPRE_10.09.2018_RO_final.pdf  
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a justiției, pun în pericol valorificarea deplină a 

obiectivului asocierii politice și integrării 

economice cu UE, în baza valorilor comune 

asumate în Acordul de Asociere.  

În context, considerăm că este necesar de a re-

evalua cadrului actual al relațiilor cu Uniunea 

Europeană, cu participarea autorităților 
Republicii Moldova, societății civile și a 

partenerilor de dezvoltare pentru a identifica 

obstacolele și premisele necesare pentru 

deblocarea dialogului politic UE-Moldova în 

baza obiectivelor Agendei de Asociere UE-

Moldova.  

Iată câteva preocupări pe termen scurt care din 

punctul nostru de vedere ar necesita o atenție 
sporită din partea autorităților naționale și 

respectiv din partea UE și a societății civile din 

Republica Moldova: 

1. Pregătirea și organizarea alegerilor libere 
și corecte în special prin: (a) prevederea 

garanțiilor pentru excluderea practicilor de 

intimidare a opoziției și a reprezentanților 
autorităților locale; (b) fortificarea cerințelor 

ce țin de finanțarea partidelor politice și 

campaniilor electorale; (c) asigurarea 

condițiilor pentru organizarea procesului de 

observare a alegerilor; (d) invitarea oficială a 

misiunilor internaționale permanente de 

observare și monitorizare a procesului de 

pregătire și organizare a alegerilor 
parlamentare; 

2. Pe domeniul justiției este important cel puțin 

implementarea micii reforme în justiție 16  și 

inițierea procesului de elaborare a unei noi 

Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

3. În domeniul statului de drept se propune pe 

termen scurt: (a) crearea unui mecanism de 

monitorizare externă a proceselor de 

judecată pe cauze de rezonanță legate în 

special de investigarea fraudelor bancare și a 
celor din domeniul electoral. Scopul urmărit 

ține de ridicarea nivelului de transparentizare 

a acestor procese, cu respectarea 

confidențialității datelor obținute de experți 

internaționali prin semnarea angajamentelor 

de nedivulgare a datelor sensibile; (b) 

implicarea experților internaționali în procesul 

de evaluarea a integrității judecătorilor și 
procurorilor; (c) asigurarea funcționării 

eficiente a sistemului de integritate, de 

combatere a corupției la nivel înalt, de 

recuperare a bunurilor și combaterea spălării 

banilor; 

4. Un alt domeniu prioritar ține de consolidarea 
independenței și pluralismului mass-
media cu accent pe (a) limitarea concentrării 

proprietății mass-media, (b) crearea 

condițiilor pentru funcționarea unei piețe 

publicitare cu respectarea regulilor de 

concurență și (c) implementarea Noului Cod 

al serviciilor media audiovizuale  
5. Nu în ultimul rând este necesar de a stabili o 

serie de garanții pentru funcționarea și 
dezvoltarea societății civile în Republica 

Moldova, prevenirea și combaterea cazurilor 

de intimidare și discreditare a 

reprezentanților societății civile, precum și 

adoptarea Legii cu privire la organizațiile 

necomerciale.

                                                
16 http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=715  


