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INTRODUCERE
La 1 septembrie 2014 a fost iniţiată punerea provizorie în aplicare a Acordului de Asociere Republica
Moldova - Uniunea Europeană (AA), semnat la 27 iunie 2014 și ratificat de Parlamentul Republicii
Moldova la 2 iulie 2014. Câteva luni mai târziu, la 13 noiembrie 2014, noul Acord cu Republica Moldova
a fost ratificat și de Parlamentul European. Începând cu 1 ianuarie 2016, prevederile Acordului de
Asociere au început să fie puse în aplicare pe întregul teritoriu al ţării, inclusiv în regiunea transnistreană.
Iar la 1 iunie 2016, Acordul de Asociere a intrat pe deplin în vigoare, odată cu finalizarea procedurilor de
aprobare a acestuia de către parlamentele naţionale ale statelor-membre ale Uniunii Europene.
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană constituie principalul cadru legal, instituţional și de politici
care influenţează agenda de dezvoltare a Republicii Moldova pe termen mediu și lung din punct de
vedere politic, economic și social. În contextul în care UE este principalul partener comercial al
Republicii Moldova, liberalizarea comerţului și constituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător (ZLSAC) a fost un pas logic și necesar în vederea valorificării potenţialului competitiv al
economiei moldovenești. Majoritatea estimărilor ex-ante cu privire la impactul ZLSAC sugerau un efect
pozitiv net, care urma să se producă graţie creșterii exporturilor, a economiei per ansamblu, a ocupării,
salariilor, consumului și, respectiv, a bunăstării populaţiei. În același timp, anumite riscuri planau asupra
sectoarelor mai puţin competitive - în special, asupra sectorului agroalimentar, care putea suferi
anumite șocuri competitive în urma liberalizării comerţului bilateral cu Uniunea Europeană.
Cea de-a cincea aniversare de la lansarea aplicării provizorii a Acordului de Asociere, marcată la 1
septembrie 2019, este un prilej pentru reflecţii cu privire la rezultatele preliminare înregistrate, dar și la
constrângerile ce au influenţat procesul de implementare. Mai mult, având în vedere faptul că, în anul
curent, expiră termenul iniţial de realizare a Agendei de Asociere UE-Moldova (2017-2019) (AdA), care
include priorităţile pe termen scurt și mediu, analiza celor cinci ani de realizare a angajamentelor AA
este o șansă pentru a sugera autorităţilor naţionale, dar și UE, noi priorităţi pentru perioada imediat
următoare. Mai ales că Bruxellesul și Chișinăul au și început procesul de revizuire a priorităţilor stabilite
de actuala Agendă de Asociere, cu ocazia Consiliului de Asociere UE-Moldova din 30 septembrie 2019.
În acest context, Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Expert-Grup au elaborat prezentul
Raport Alternativ, care oferă o viziune imparţială asupra evoluţiei dialogului UE-Moldova, concomitent
cu reflectarea celor mai importante progrese în implementarea angajamentelor asumate de
Republica Moldova, dar și a principalelor constrângeri ce nu au permis valorificarea plenară a Acordului
de Asociere. În definitiv, în baza constatărilor, au fost formulate o serie de priorităţi de ordin strategic,
cu titlu de recomandare, în direcţia cărora este necesară consolidarea eforturilor în următoarea
perioadă. Constatările raportului pot oferi o valoare adăugată inclusiv în contextul evaluării celor 20 de
Livrabile ale Parteneriatului Estic către anul 2020 și stabilirii priorităţilor pentru următorii ani.
Raportul reprezintă o evaluare calitativă a evoluţiilor înregistrate în perioada 1 septembrie 2014 - 1
septembrie 2019 cu privire la principalele domenii de referinţă cu efect de amplificare, prevăzute de
cele cinci titluri ale Acordului de Asociere, și anume: Titlul II - Dialogul politic și reformele, Titlul III Libertatea, Securitatea și Justiţia, Titlul IV - Cooperarea economică și sectorială, Titlul V - Comerţul și
aspectele legate de comerţ (ZLSAC), Titlul VI - Asistenţa financiară, dispoziţiile antifraudă și de control.
Prezentul Raport alternativ a fost elaborat în urma unei analize minuţioase a cadrului instituţional și
legal, a rapoartelor cu privire la realizarea Acordului de Asociere și a altor documente de politici
naţionale, publicate de autorităţile Republicii Moldova și de instituţiile Uniunii Europene. De asemenea,
au fost utilizate evaluările alternative realizate în ultimii cinci ani. Proiectul raportului a fost discutat și
revizuit în cadrul reuniunilor de validare și al focus-grupurilor organizate în perioada 8-24 octombrie
2019 cu participarea reprezentanţilor autorităţilor naţionale și a actorilor neguvernamentali.
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REZUMAT EXECUTIV
După cinci ani de implementare a Acordului de Asociere, astăzi cooperarea sectorială dintre Uniunea
Europeană și Republica Moldova este mai consolidată, în special, în domeniul cercetării, al inovării și cel al
educaţiei. Beneficiile, de asemenea, au fost multiplicate de regimul fără vize cu UE, lansat la 28 aprilie 2014.
Cooperarea în domeniul politicii externe și securităţii a fost aprofundată. Totuși, funcţionarea instituţiilor
democratice, fortificarea statului de drept și a independenţei justiţiei nu au cunoscut transformări clare, ceea
ce a afectat sever calitatea dialogul UE-Moldova, implicit valorificarea deplină a suportului european.
În pofida acestor constrângeri, datorită Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC),
Republica Moldova s-a apropiat puternic din punct de vedere economic de Uniunea Europeană. UE a devenit
principalul partener economic al ţării. Astăzi, aproximativ 70% din exporturile moldovenești sunt orientate
pe piaţa Uniunii Europene, iar importurile reprezintă aproape 50%. Impactul net al exporturilor în UE este
estimat la peste 367 de milioane de euro, contribuind la crearea a peste 15.000 de locuri de muncă și ajutând
la creșterea cu 5% a veniturilor la Buget și cu 320 de milioane de euro a investiţiilor în sectorul privat.
Cu toate acestea, potenţialul oferit de Acordul de Asociere și de Zona de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător încă urmează să fie valorificat. Cheia progresului în acest sens rămâne existenţa unei voinţe
politice clare și consecvente în realizarea tuturor prevederilor Acordului de Asociere. Iar aceasta înseamnă
că rezultatele transformărilor trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării, să aducă mai multe
beneficii vizibile cetăţenilor și să ajute la integrarea continuă a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ȘI REFORMELE
La începutul perioadei de implementare, relaţiile cu UE s-au caracterizat printr-un nivel înalt de încredere,
ele capitalizând de pe urma așa-numitei „istorii de succes” a Republicii Moldova. Însă, odată cu elucidarea
fraudei bancare la sfârșitul anului 2014, care a developat probleme sistemice interne și a generat mai multe
crize în lanţ, relaţiile UE-Moldova au intrat într-o fază de precauţie și de incertitudine. Pentru o perioadă
scurtă, pe parcursul anului 2016, dialogul politic părea să se normalizeze, fiind dictat de o abordare
pragmatică a Uniunii Europene, bazată pe condiţionalităţi stricte. Însă, începând cu anul 2017, din cauza
involuţiilor interne și a lipsei de voinţă necesară pentru a promova reforme sistemice orientate spre
consolidarea instituţiilor democratice și a statului de drept, dialogul a încetinit. Iar în anul 2018 acesta, în
general, a fost îngheţat, din cauza derapajelor democratice din Republica Moldova. Din iunie 2019, relaţiile
UE-Moldova au fost reanimate. Aceasta s-a întâmplat odată cu apariţia unei noi majorităţi parlamentare la
Chișinău, ca urmare a alegerilor legislative din februarie 2019 și, respectiv, învestirea unui guvern proreformă cu o agendă clară de restabilire a instituţiilor democratice și de promovare a reformei justiţiei.
În domeniul drepturilor omului au existat unele evoluţii care au vizat cadrul de politici și cel instituţional. În
urma celui de-al doilea ciclu de evaluare periodică universală, deși cu unele reţineri, a fost promovat totuși
un nou Plan Naţional în domeniul Drepturilor Omului 2018-2022 și a fost creat Consiliul Naţional pentru
Drepturile Omului. A fost consolidat rolul Avocatului poporului, în 2019 fiind acreditat cu Statul „A” de
corespundere cu Principiile de la Paris. Consiliul de egalitate a reușit să devină o instituţie independentă,
orientată spre promovarea nediscriminării și a egalităţii. Drepturile minorităţilor naţionale au fost
consolidate prin documente de politici. A fost îmbunătăţit rolul Agentului Guvernamental în monitorizarea
și executarea hotărârilor CEDO. A fost creat și a fost consolidată activitatea Consiliului pentru Prevenirea
Torturii în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii. Cu toate acestea, numărul relativ mare de
condamnări a Republicii Moldova la CEDO, cazurile emblematice de tortură și expulzările ilegale ale
cetăţenilor străini scot în evidenţă necesitatea unor eforturi suplimentare la nivel naţional orientate spre
consolidarea rolului, capacităţilor și instrumentelor instituţiilor ce fac parte din sistemul de protecţie a
drepturilor omului.
Prevenirea și combaterea corupţiei la nivel înalt s-a caracterizat, în mare parte, prin practici de justiţie
selectivă sau prin lipsă de finalitate, și aceasta în pofida consolidării cadrului normativ și instituţional prin
crearea Procuraturii anticorupţie și prin reformarea sistemului de integritate. Au fost constatate mai multe
eforturi orientate spre reforma poliţiei, susţinută inclusiv de parteneri de dezvoltare. Însă depolitizarea
instituţiilor de drept și apropierea acestora de cetăţeni rămâne o restanţă, deci și o prioritate importantă.
Probabil, cele mai multe evoluţii pozitive se constată în ceea ce privește cooperarea UE-Moldova în
domeniul politicii externe și de securitate. Aici menţionăm, în special, alinierea autorităţilor de la Chișinău
la majoritatea declaraţiilor UE și a Deciziilor PESC (aprox. 71%), participarea continuă la Misiunile UE de
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gestionare a crizelor (în special, EUTM Mali), încheierea Acordului UE-Moldova privind procedurile de
securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate, crearea premiselor pentru consolidarea dialogului în
domeniul securităţii, prin selectarea Republicii Moldova în calitate de ţară-pilot pentru oferirea suportului
UE în evaluarea și prevenirea ameninţărilor hibride. Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale a fost extinsă
asupra Republicii Moldova. Rolul Misiunii EUBAM a fost consolidat în domeniul asistenţei în gestionarea
frontierei moldo-ucrainene, în special, pe segmentul transnistrean, iar mandatul acesteia a fost extins.
În domeniul consolidării stabilităţii regionale se atestă evoluţii moderate, în special, în ceea ce ţine de
promovarea măsurilor de încredere dintre Chișinău și Tiraspol. Contactele la nivel politic și operaţional în
cadrul grupurilor de lucru sectoriale s-au intensificat. Negocierile în formatul „5+2” au continuat, deși cu o
periodicitate redusă. Cu toate acestea, nu există un progres în privinţa negocierilor asupra soluţionării
politice a conflictului: coșul III de negocieri nu a fost deschis, iar autorităţile de la Tiraspol au zădărnicit
procesul de reglementare prin majorarea numărului de exerciţii militare cu participarea trupelor GOTR ale
Federaţiei Ruse, desfășurate inclusiv în zona de securitate. Pe plan internaţional, Republica Moldova,
susţinută inclusiv de Uniunea Europeană, a promovat Rezoluţia ONU privind retragerea completă și
necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul ţării. Însă, la nivel naţional, nu s-a reușit elaborarea
și promovarea unei viziuni unice cu privire la reglementarea conflictului transnistrean și reintegrarea ţării.
TITLUL III: LIBERTATEA, SECURITATEA ȘI JUSTIŢIA
Multe dintre acţiunile ce ţin, direct sau indirect, de domeniul regimului liberalizat de vize au asigurat
rezultate bune la etapa de intrare în vigoare provizorie a Acordului de Asociere. Astfel, domeniile legate de
gestionarea frontierelor, migraţiune și azil înregistrau, la data obţinerii regimului liberalizat de vize - 28
aprilie 2014 - un cadru instituţional și de politici consolidat. Printre cele mai importante realizări ale acestui
sector sunt: crearea Poliţiei de Frontieră; deschiderea mai multor puncte comune de trecere la hotar cu
Ucraina, inclusiv pe segmentul transnistrean; patrularea comună a frontierei moldo-române;
implementarea Strategiilor de gestionare integrată a frontierei în domeniul migraţiei și azilului; capacitarea
Biroului Migraţie și Azil cu infrastructură și personal pentru a documenta cetăţenii străini, a asigura
integrarea lor, inclusiv plasarea temporară în cazului solicitanţilor de azil și de protecţie internaţională.
După cinci ani de la intrarea în vigoare a regimului liberalizat de vize, peste 2,1 milioane de cetăţeni ai
Republicii Moldova (peste 60% din populaţie) au călătorit fără viză în spaţiul Schengen, ratele de refuz și de
ședere ilegală fiind reduse (0,3% și, respectiv, 0,5% din numărul total de vizitatori). Mecanismul de readmisie
funcţionează eficient și este încurajat să continue. Prin eforturi comune cu statele de destinaţie, termenele
de examinare a solicitărilor de azil au fost reduse, iar aceasta a diminuat din interesul monetar legat, în
principal, de îndemnizaţii, ceea ce presupune reducerea numărului de solicitări pe viitor. La momentul
intrării în vigoare provizorii a Acordului de Asociere, cadrul de reglementare, de politici de planificare și cel
instituţional în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal deja exista, din el făcând parte inclusiv
Legea privind protecţia datelor cu caracter personal și Centrul pentru protecţia datelor cu caracter personal.
Sectorul justiţiei a înregistrat progrese pe unele domenii specifice, precum gestionarea cauzelor, aprobarea
cadrului de selecţie, de promovare, de numire și de sancţionare în cadrul CSM și SCP. În același timp, sectorul
a fost zguduit de implicarea unui număr semnificativ de actori în „laundromatul rusesc” și în decizia
controversată de anulare a alegerilor noi din municipiul Chișinău, în iunie 2018. Promovarea mai multor
acţiuni de asigurare a independenţei în sectorul justiţiei nu a reușit, chiar dacă peste 86% din acţiunile
planificate în Strategia de Reformă a sectorului au fost raportate ca fiind implementate. Îmbunătăţirile
instituţionale au fost promovate odată cu adoptarea Legii cu privire la procuratură și a Legii privind
procuraturile specializate, însă au existat dubii cu privire la modul de numire a Procurorului General. La fel,
Inspecţia procurorilor a rămas în subordinea Procurorului General, fapt care a alimentat în spaţiul public
numeroase suspiciuni legate de lipsa de independenţă și de control politic al organelor Procuraturii și al
instanţelor judecătorești. O reformă a sectorului justiţiei a fost iniţiată la finele lunii august 2019.
Corupţia este în continuare percepută drept principala problemă a societăţii, iar indicele de percepţie a
corupţiei s-a înrăutăţit de la momentul intrării în vigoare provizorie a Acordului de Asociere (de la un scor de
35 la unul de 33, conform „Transparency International”). Acţiuni de politici publice au fost totuși întreprinse,
activitatea Procuraturii Anticorupţie și a CNA oferind o serie de cauze instrumentate și deferite justiţiei.
Rămâne esenţială revizuirea competenţelor organelor responsabile de combaterea corupţiei și consolidarea
instrumentelor de prevenţie, precum sunt avertizorii de integritate. Sectorul de prevenire și de combatere
a spălării banilor dispune de cadrul instituţional și legislativ armonizat cu Directiva UE 2015/849 de la finele
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anului 2017. Serviciul de Prevenire și de Combatere și a Spălării Banilor, precum și alte autorităţi implicate
au aprobat reglementări specifice identificării și raportării tranzacţiilor suspecte.
TITLUL IV: COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI SECTORIALĂ
Progresul moderat aferent Titlului IV din Acordul de Asociere a fost umbrit de modalitatea de promovare a
iniţiativelor, multe proiecte de decizii fiind aprobate în grabă, fără un exerciţiu amplu de analiză a impactului,
în mai multe instanţe fiind ignorate principiile de consultare a opiniei publice. O iniţiativă care - deopotrivă
cu anularea alegerilor pentru funcţia de primar al municipiul Chișinău - a lovit puternic în relaţiile cu partenerii
străini a fost Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală (amnistia de capital), care a revenit pe
agendă după un prim eșec înregistrat la finele anului 2016. Această din urmă lege a avut un impact economic
incomparabil cu riscul de imagine și cu efectul descurajator asupra plătitorilor de bună credinţă.
Reforma administraţiei publice, deși realizată în grabă și cu o transparenţă redusă, a înregistrat progrese
moderate în ceea ce privește consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice, implementarea
politicilor și utilizarea eficientă a resurselor bugetare, și prestarea serviciilor calitative pentru toţi cetăţenii.
Reorganizarea ministerelor și a instituţiilor publice, precum și îmbunătăţirea mecanismului de motivare a
personalului din serviciul public sunt, în mare parte, elementele care au generat aceste progrese. Reforma
administraţiei publice nu va fi însă dusă la bun sfârșit, dacă nu vor fi depuse eforturi suplimentare pentru
consolidarea instituţiilor și a business proceselor atât în autorităţile publice centrale, cât și în cele locale.
Merită apreciere îmbunătăţirea constantă a disciplinei bugetare. În 2018, pentru prima dată în ultimii șapte
ani, Bugetul pentru anul 2019 a fost aprobat în termenul stabilit de legislaţie. Disciplina bugetară se observă
nu doar atunci când este vorba de termene, dar și în cazul limitelor de îndatorare a statului. Plafonul maxim
al deficitului bugetar într-un singur an, introdus în 2015, a fost respectat cu stricteţe în perioada dată. În
pofida acestui progres, capacităţile analitice ale Ministerului Finanţelor sunt insuficiente, fapt care este un
obstacol în realizarea unor reforme fiscale comprehensive, dar și în crearea unui consiliu fiscal independent.
Sectorul producţiei agroalimentare - care se numără printre principalii beneficiari ai liberalizării comerţului
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană - a resimţit un suport important ca urmare a eliminării
tarifelor și a liberalizării tarifare a exporturilor. De facto, Acordul de Asociere a eliminat barierele tarifare
pentru mai mult de 90 la sută dintre produsele autohtone. Fără a pune un accent puternic pe investiţii private
pentru a crește valoarea adăugată a produselor exportate, în lipsa cadrului optim pentru exportul produselor
de origine animalieră, efectul eliminării tarifelor va fi însă limitat pe termen mediu și lung.
Un alt domeniu important pentru Republica Moldova este cel al transporturilor. În perioada de referinţă au
crescut alocările financiare atât pentru modernizarea drumurilor naţionale, cât și pentru reparaţia arterelor
locale. Executarea lucrărilor nu au fost tot timpul de calitate înaltă, un exemplu în acest sens fiind reabilitările
din cadrul Programului „Drumuri bune pentru Moldova”. La capitolul transportul aerian, subliniem o creștere
foarte rapidă a traficului de pasageri, care s-a majorat cu peste 60% faţă de anul 2014. Această creștere a
fost posibilă datorită atragerii operatorilor low-cost, dar și extinderii Aeroportului Internaţional Chișinău, în
cadrul contractului de concesiune a acestuia. Contractul în cauză a redevenit, recent, un punct focal de
discuţii pe agenda publică și parlamentară, renegocierea lui devenind un imperativ pentru noua guvernare.
Accelerarea procesului de transpunere a directivelor UE și de punere în practică a acestora trebuie să devină
o prioritate transversală pentru toate domeniile. Căci, în pofida existenţei unui număr mare de documente
strategice și de planificare, rezultatele, în multe domenii, întârzie să producă impact. Consolidarea
instituţiilor și îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale sunt precondiţii esenţiale pentru acest proces.
TITLUL V: COMERŢUL ȘI ASPECTELE LEGATE DE COMERŢ (ZLSAC)
Chiar dacă primii ani de implementare a ZLSAC au fost marcaţi de probleme economice și politice grave,
care au afectat cererea internă și încrederea mediului de afaceri, evoluţia exporturilor moldovenești pe piaţa
europeană a fost una pozitivă. Cel mai mult de noul regim comercial au beneficiat exporturile de produse
agroalimentare, inclusiv categoriile de produse care fac obiectul contingentelor tarifare. În pofida creșterii
impresionante a exporturilor, constatăm și un șir de îngrijorări ce ţin de concentrarea acestora atât în profil
geografic, cât și sub aspectul structurii produselor exportate. Acest lucru este agravat de faptul că exporturile
date înglobează o valoare adăugată destul de joasă (fie produse agricole primare, fie produse industriale
prelucrate în regim de lohn), ceea ce scoate în evidenţă nivelul scăzut al competitivităţii producătorilor
autohtoni și care, la rândul său, subminează și mai mult sustenabilitatea creșterii înregistrate a exporturilor.
11

Raport alternativ: Acordul de Asociere UE-Moldova. Cinci ani de implementare: Progrese. Constrângeri. Priorități

În același timp, în pofida numeroaselor speculaţii ce anticipau o pretinsă invazie a importurilor din Uniunea
Europeană pe piaţa Republicii Moldova, acest lucru nu a avut loc, fiind înregistrată chiar și o diminuare în
perioada de referinţă. Drept urmare, în anul 2018, a avut loc o scădere, comparativ cu 2014, a dezechilibrului
în comerţul dintre Republica Moldova și UE, prin reducerea deficitului balanţei comerciale cu 25%.
Concomitent, au fost depuse eforturi susţinute în partea ce ţine de transpunerea legislaţiei orizontale care
acoperă metodologia generală și configurarea instituţională în domeniul barierelor tehnice în calea
comerţului (TBT). Deși a continuat reformarea cadrului instituţional aferent infrastructurii calităţii, lipsește
o strategie cuprinzătoare pentru a restructura întregul sistem, iar procesul de transpunere a directivelor
sectoriale este unul anevoios, la fel cum e procesul alinierii legislaţiei secundare la noul cadru legal primar.
De cele mai multe ori, problema rezidă în capacitatea instituţională a autorităţilor, care rămâne destul de
slabă și unde resursele umane fie sunt limitate, fie nu au pregătirea necesară. În același timp, există un nivel
destul de jos de implementare a standardelor europene, graţie costurile asociate adoptării standardelor la
nivel de companie și care erodează din atractivitatea acestora în favoare GOST-urilor, care mai sunt utilizate.
În domeniul vamal au fost întreprinse mai multe acţiuni pentru a implementa conceptul de operator
economic autorizat (OEA) și declaraţiile vamale electronice; pentru a asigura protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală și controlul tutunului; pentru a promova conceptul de ghișeu unic și a introduce
măsuri anticorupţie. De asemenea, au fost adoptate noi reguli de origine a mărfurilor, conform Convenţiei
regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, care a introdus conceptul
de cumul diagonal. În același timp, este tergiversată aprobarea noului Cod Vamal, dar și a cadrului legal
conex respectivului Cod. Iar utilitatea conceptului de OEA este, deocamdată, subminată de nerecunoașterea
statutului acesteia de către partea europeană. La fel, o provocare majoră rămâne consolidarea infrastructurii
posturilor vamale, dar și eficientizarea măsurilor ce vizează integritatea Serviciului Vamal.
Exporturile de produse agroalimentare din Republica Moldova au beneficiat mai mult de ZLSAC în
comparaţie cu cele de produse industriale. În această perioadă a fost adoptat și un act important pentru
sectorul agroalimentar, și anume, Strategia naţională privind siguranţa alimentelor 2018-2022. Acesta este
primul document strategic ce descrie cadrul naţional de siguranţă alimentară, precum și principalele
obstacole în domeniul dat. Unul dintre obiectivele majore, în acest context, este extinderea listei produselor
de origine animală cu drept de export pe piaţa UE, cu obţinerea dreptului de export pentru ouă și, ulterior,
pentru carnea de pasăre, acţiune pe care autorităţile deja de mai mulţi ani consecutiv promit că o vor realiza.
În domeniul concurenţei, pe aspectul aplicării legislaţiei, situaţia pare să se fi îmbunătăţit, fiind atestată o
creștere a cartelurilor identificate, dar și a numărului de amenzi aplicate. Modificările Codului Penal pentru
a permite aplicarea politicii de clemenţă, prevăzută în Legea concurenţei, nu a adus, deocamdată, rezultate
tangibile pe pieţele problematice, precum cea a produselor petroliere, cea farmaceutică sau de asigurări. În
plus, pentru consolidarea încrederii în capacitatea instituţională a Consiliului Concurenţei de a promova o
concurenţă sănătoasă este esenţială publicarea rezultatelor investigaţiilor desfășurate de către Consiliu.
Cele mai vizibile progrese în domeniul serviciilor financiare au fost înregistrate în sectorul bancar - atât pe
partea de transpunere, cât și pe cea de implementare a legislaţiei europene de către bănci. Astfel, regimul
de reglementare Basel III a fost transpus prin intermediul unei noi legi bancare și al unei serii de regulamente
conexe. În plus, evenimentele din anii 2014-2015 au determinat accelerarea transpunerii mecanismului de
prevenire și de gestionare a crizelor sistemice - respectiv, Legea privind redresarea și rezoluţia băncilor.
Ritmul de transpunere a directivelor și dezvoltarea sistemului financiar, prin impulsionarea sectorului de
asigurări, a pieţei de capital și a sistemului de pensii, trebuie să rămână o prioritate pentru mediul politic.
Racordarea sistemului naţional de achiziţii publice la normele europene decurge în mare parte conform
cerinţelor și calendarului stabilit. Cadrul instituţional a fost completat cu un organism independent și
autonom de soluţionare a litigiilor - Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Și legislaţia
naţională în domeniu corespunde principalelor directive europene. Prioritare rămân implementarea plenară
a sistemului electronic de achiziţii publice MTender și sporirea capacităţilor instituţionale și umane a tuturor
entităţilor contractante, inclusiv ale celor centrale, cum ar fi Agenţia Achiziţii Publice.
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TITLUL VI: ASISTENŢA FINANCIARĂ, DISPOZIŢIILE ANTIFRAUDĂ ȘI DE CONTROL
Uniunea Europeană este principalul partener de dezvoltare al Republicii Moldova. Obiectivul-cheie al
asistenţei UE este ca sprijinul european să contribuie la crearea beneficiilor tangibile pentru cetăţenii
Republicii Moldova, la fortificarea statului de drept, la valorificarea oportunităţilor Zonei de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător cu UE (ZSLAC), precum și la consolidarea conexiunilor de transport și energetice.
Asistenţa Uniunii Europene este acordată în baza principiului de condiţionalităţi stricte, strâns legate de
rezultatele procesului de reformă, de respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor
omului. Acest principiu a fost aplicat în cazul Republicii Moldova în mod consecvent, în special, în ceea ce
privește programele de suport bugetar și asistenţa macrofinanciară. Începând cu anul 2015, alocările de
fonduri europene au fost suspendate sau chiar anulate. În anul 2018, Comisia Europeană a decis recalibrarea
asistenţei și, respectiv, realocarea acesteia pentru a susţine alţi actori locali, și anume, diverse organizaţii
promotoare ale reformelor, cu accent pe societatea civilă, mass-media, IMM-uri și autorităţile publice locale.
În 2017, Uniunea Europeană a decis să ofere Republicii Moldova un program de asistenţă macrofinanciară în
valoare de 100 de milioane de euro, care include 40 de milioane în formă de grant și 60 de milioane în calitate
de credit preferenţial. Acum, autorităţile întreprind eforturi pentru îndeplinirea condiţionalităţilor necesare
pentru obţinerea primelor tranșe din această asistenţă, după suspendarea ei la mijlocul anului 2018.
De asemenea, pe lângă asistenţa pentru dezvoltare oferită de statele-membre ale UE, Republica Moldova
beneficiază și de alte programe tematice de asistenţă - în domeniul drepturilor omului și al consolidării
societăţii civile. Adiţional, ţara primește fonduri din programe regionale în cadrul Parteneriatului Estic. Spre
exemplu, programul EU4Business, în valoare de totală de 200 de milioane de euro, sprijină mediul de afaceri
din Republica Moldova, dezvoltarea IMM-urilor și accesul la finanţe și competenţe. Mai mult, Chișinăul
participă la programele de cooperare transfrontalieră (CBC) ale UE, cum ar fi Programul pentru Marea
Neagră, Programul CBC România-Moldova-Ucraina și Programul INTERREG. Sprijinul UE este oferit inclusiv
prin intermediul proiectelor de consiliere de nivel înalt din partea experţilor UE în implementarea AA.
De asemenea, UE susţine Republica Moldova prin programe investiţionale realizate în comun cu Banca
Europeană de Investiţii (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD). Ţara noastră
participă la Parteneriatul pentru Eficienţa Energetică și Mediul în Est (E5P), iar BEI mai susţine dezvoltarea
sectorului agroalimentar. „Filière-du-vin” și „Fruit Garden Moldova” sunt două proiecte de investiţii
emblematice, implementate ca răspuns la numeroasele embargouri comerciale impuse de Federaţia Rusă.
Uniunea Europeană și-a îmbunătăţit activităţile de comunicare și vizibilitate în Republica Moldova. În 2018
EEAS a adoptat Cerinţele privind Comunicarea și Vizibilitatea. Delegaţia UE în Moldova a dat atenţie
specială informării despre acţiunile desfășurate și cele implementate în Moldova și a intensificat activităţile
regionale și locale de mobilizare, ţintind OSC locale, autorităţile locale, dezvoltarea rurală și regională.
Cooperarea UE-Moldova în domeniul antifraudă și control cu privire la modul de administrare și de
implementare a fondurilor UE a fost consolidată în perioada 2014-2019. Un rol aparte în acest sens l-a avut
colaborarea strategică și operaţională a Guvernului Republicii Moldova și a agenţiilor europene competente
- în special, Centrul Naţional Anticorupţie cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). În urma
criminalizării, în legislaţia naţională, a fraudelor cu fonduri externe, CNA realizează analize strategice și
operaţionale, după care, în cooperare cu Procuratura anticorupţie, iniţiază cauze penale ce necesită eforturi
suplementare pentru a asigura finalitatea investigaţiilor cu tragerea la răspundere penală a persoanelor
vizate. Din punct de vedre instituţional, Republica Moldova și-a îmbunătăţit sistemul de integritate și de
recuperare a bunurilor infracţionale prin intermediul creării ANI și ARBI. Cu toate acestea, sunt necesare
măsuri adiţionale pentru consolidarea capacităţilor acestor autorităţi de a acţiona mai hotărât și mai eficient.
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1. TITLUL II - DIALOGUL POLITIC ȘI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL
POLITICII EXTERNE ȘI DE SECURITATE
CONTEXT
Rezultatele obţinute în realizarea angajamentelor relevante pentru prezentul titlu au fost, în general,
moderate. Principala provocare a vizat modul în care a evoluat dialogul politic UE-Moldova.
La începutul perioadei de implementare, relaţiile cu UE s-au caracterizat printr-un nivel înalt de încredere,
ele capitalizând de pe urma așa-numitei „istorii de succes” a Republicii Moldova. Însă, odată cu elucidarea
fraudei bancare la sfârșitul anului 2014, care a developat probleme sistemice interne și a generat mai multe
crize în lanţ, relaţiile UE-Moldova au intrat într-o fază de precauţie și de incertitudine. Pentru o perioadă
scurtă, pe parcursul anului 2016, dialogul politic părea să se normalizeze, fiind dictat de o abordare
pragmatică a Uniunii Europene, bazată pe condiţionalităţi stricte. Însă, începând cu anul 2017, din cauza
involuţiilor interne și a lipsei de voinţă necesară pentru a promova reforme sistemice orientate spre
consolidarea instituţiilor democratice și a statului de drept, dialogul a încetinit. Iar în anul 2018 acesta, în
general, a fost îngheţat, din cauza derapajelor democratice din Republica Moldova. Din iunie 2019, relaţiile
UE-Moldova au fost reanimate. Aceasta s-a întâmplat odată cu apariţia unei noi majorităţi parlamentare la
Chișinău, ca urmare a alegerilor legislative din februarie 2019 și, respectiv, învestirea unui guvern proreformă cu o agendă clară de restabilire a instituţiilor democratice și de promovare a reformei justiţiei.
În domeniul drepturilor omului au existat unele evoluţii care au vizat cadrul de politici și cel instituţional. În
urma celui de-al doilea ciclu de evaluare periodică universală, deși cu unele reţineri, a fost promovat totuși
un nou Plan Naţional în domeniul Drepturilor Omului 2018-2022 și a fost creat Consiliul Naţional pentru
Drepturile Omului. A fost consolidat rolul Avocatului poporului, în 2019 fiind acreditat cu Statul „A” de
corespundere cu Principiile de la Paris. Consiliul de egalitate a reușit să devină o instituţie independentă,
orientată spre promovarea nediscriminării și a egalităţii. Drepturile minorităţilor naţionale au fost
consolidate prin documente de politici. A fost îmbunătăţit rolul Agentului Guvernamental în monitorizarea
și executarea hotărârilor CEDO. A fost creat Consiliul pentru Prevenirea Torturii în calitate de mecanism
naţional de prevenire a torturii. Cu toate acestea, numărul relativ mare de condamnări a Republicii Moldova
la CEDO, cazurile emblematice de tortură și expulzările ilegale ale cetăţenilor străini scot în evidenţă
necesitatea unor eforturi suplimentare la nivel naţional orientate spre consolidarea rolului, capacităţilor și
instrumentelor instituţiilor ce fac parte din sistemul de protecţie a drepturilor omului.
Prevenirea și combaterea corupţiei la nivel înalt s-a caracterizat, în mare parte, prin practici de justiţie
selectivă sau prin lipsă de finalitate, și aceasta în pofida consolidării cadrului normativ și instituţional prin
crearea Procuraturii anticorupţie și prin reformarea sistemului de integritate. Au fost constatate mai multe
eforturi orientate spre reforma poliţiei, susţinută inclusiv de parteneri de dezvoltare. Însă depolitizarea
instituţiilor de drept și apropierea acestora de cetăţeni rămâne o restanţă, deci și o prioritate importantă.
Probabil, cele mai multe evoluţii pozitive se constată în ceea ce privește cooperarea UE-Moldova în
domeniul politicii externe și de securitate. Aici menţionăm, în special, alinierea autorităţilor de la Chișinău
la majoritatea declaraţiilor UE și a Deciziilor PESC (aprox. 71%), participarea continuă la Misiunile UE de
gestionare a crizelor (în special, EUTM Mali), încheierea Acordului UE-Moldova privind procedurile de
securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate, crearea premiselor pentru consolidarea dialogului în
domeniul securităţii, prin selectarea Republicii Moldova în calitate de ţară-pilot pentru oferirea suportului
UE în evaluarea și prevenirea ameninţărilor hibride. Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale a fost extinsă
asupra Republicii Moldova. Rolul Misiunii EUBAM a fost consolidat în domeniul asistenţei în gestionarea
frontierei moldo-ucrainene, în special, pe segmentul transnistrean, iar mandatul acesteia a fost extins.
În domeniul consolidării stabilităţii regionale se atestă evoluţii moderate, în special, în ceea ce ţine de
promovarea măsurilor de încredere dintre Chișinău și Tiraspol. Contactele la nivel politic și operaţional în
cadrul grupurilor de lucru sectoriale s-au intensificat. Negocierile în formatul „5+2” au continuat, deși cu o
periodicitate redusă. Cu toate acestea, nu există un progres în privinţa negocierilor asupra soluţionării
politice a conflictului: coșul III de negocieri nu a fost deschis, iar autorităţile de la Tiraspol au zădărnicit
procesul de reglementare prin majorarea numărului de exerciţii militare cu participarea trupelor GOTR ale
Federaţiei Ruse, desfășurate inclusiv în zona de securitate. Pe plan internaţional, Republica Moldova,
susţinută inclusiv de Uniunea Europeană, a promovat Rezoluţia ONU privind retragerea completă și
necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul ţării. Însă, la nivel naţional, nu s-a reușit elaborarea
și promovarea unei viziuni unice cu privire la reglementarea conflictului transnistrean și reintegrarea ţării.
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DIALOGUL POLITIC UE-MOLDOVA
PROGRESE
Semnarea Acordului de Asociere, la 27 iunie 2014 și iniţierea aplicării lui provizorii începând cu 1 septembrie
2014 au pus bazele asocierii politice și integrării economice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană obiective-cheie ale Parteneriatului Estic, ce au fost consfinţite cinci ani mai devreme la Summitul de la Praga.
În aceste condiţii, dialogul politic UE-Moldova a fost aprofundat la nivelul structurilor bilaterale care asigură
implementarea Acordului de Asociere, precum și în cadrul celor multilaterale ale Parteneriatului Estic.
După cinci ani, Republica Moldova s-a apropiat semnificativ din punct de vedere economic de UE, datorită
Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC). Cooperarea sectorială - în special, în domeniul
energiei, transporturilor și al cercetării - a avansat, beneficiind inclusiv de iniţiativele promovate în cadrul
Parteneriatului Estic. Totodată, Acordul de Asociere a oferit noi oportunităţi de colaborare în domeniul
politicii externe și de securitate cu UE. Cooperarea în domeniul justiţiei și al afacerilor interne a fost
consolidată prin intermediul EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX. Aproximativ 40% din acquis-ul UE prevăzut
de Acordul de Asociere este transpus în legislaţia naţională. Cu toate acestea, provocarea principală rămâne
implementarea eficientă a noii legislaţii.
Nivelul de susţinere din partea cetăţenilor în raport cu UE s-a consolidat după sfârșitul anului 2014. Acest
fapt este confirmat și de sondajele de opinie independente. Bunăoară, sondajele IRI din 2015-2019 indică o
creștere a sprijinului public faţă de UE în Republica Moldova - de la 38% în octombrie 2015 la 47% în iulie
2019. Explicaţia principală ţine de faptul că, în ultimii ani - în special, după 2016 -, UE și-a ajustat abordarea
în relaţia cu Republica Moldova, devenind mai tranșată în dialogul cu Guvernul și aplicând consecvent
principiul condiţionalităţii stricte în realizarea reformelor care să aducă beneficii tangibile pentru cetăţeni.
CONSTRÂNGERI
Calitatea și spiritul relaţiilor politice UE-Moldova au fost puternic influenţate de parcursul lent al reformelor
în domeniul statului de drept și al funcţionării instituţiilor democratice, evaluate de UE prin prisma
principiului condiţionalităţii stricte a suportului oferit Republicii Moldova.
Astfel, dialogul a înregistrat o intensitate diferită, realizând un cerc complet în această perioadă - de la o
relaţie bazată pe încredere, construită pe valul așa-numitei „istorii de succes”, la incertitudine și dezamăgire
în anul 2015, din cauza fraudei bancare care a scos la iveală breșe grave ale sistemelor financiar, politic și de
drept. După pragmatismul condiţionat din anul 2016, gradul de neîncredere al UE în raport cu autorităţile de
la Chișinău a început să se adâncească. S-a întâmplat mai ales după reforma sistemului electoral, promovată
cu ignorarea recomandărilor-cheie ale Comisiei de la Veneţia. Iar după anularea controversată a alegerilor
locale din Chișinău, în vara anului 2018, dialogul politic UE-Moldova la nivel înalt aproape că a fost îngheţat.
Atunci instituţiile UE au adoptat o decizie consensuală de a suspenda asistenţa oferită Guvernului și de a o
redirecţiona pentru susţinerea societăţii civile, a mass-media, a autorităţilor locale și a IMM-urilor. Doar la
mijlocul lunii iunie 2019, odată cu crearea unei noi majorităţi parlamentare (de către două forţe politice cu
viziuni ideologice și geopolitice diferite) și după numirea unui nou Guvern ce s-a angajat să reformeze justiţia
și să restabilească statul de drept, a apărut o nouă fereastră de oportunitate pentru relansarea dialogului UEMoldova și pentru avansarea implementării Acordului de Asociere. O șansă care nu poate fi ratată.
PRIORITĂŢI
Având în vedere existenţa acestei noi ferestre de oportunitate pentru aprofundarea relaţiilor UE-Moldova,
se propun următoarele priorităţi pe termen scurt și mediu:
1.

Reevaluarea restanţelor și stabilirea unei liste scurte de priorităţi în implementarea Acordului de
Asociere, corelate cu asistenţa financiară și tehnică a UE disponibilă pentru avansarea reformelor-cheie
care să producă efecte tangibile pentru cetăţeni, cu menţinerea principiului condiţionalităţii stricte.
2. Iniţierea consultărilor pentru revizuirea și actualizarea Agendei de Asociere UE-Moldova.
3. Avansarea a cel puţin trei subiecte prioritare în dialogul cu UE: (a) Obţinerea suportului UE pentru
realizarea reformei justiţiei și combaterea corupţiei, în special, cu privire la evaluarea și selectarea în cadrul
sistemului judecătoresc și al instituţiilor de drept; (b) asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova
și (c) lansarea unui dialog structurat în domeniul securităţii.
4. La nivel naţional, instituirea unui Task-Force ad-hoc de Comunicare Strategică dedicat consolidării
relaţiilor UE-Moldova, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe și integrării Europene.
15

Raport alternativ: Acordul de Asociere UE-Moldova. Cinci ani de implementare: Progrese. Constrângeri. Priorități

DREPTURILE OMULUI
PROGRESE
Republica Moldova este parte a mecanismului de Evaluare Periodică Universală (EPU) privind respectarea
drepturilor omului, în conformitate cu Rezoluţia 5/1 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO). În
noiembrie 2016, a fost elaborat Raportul naţional în urma celui de-al doilea ciclu de evaluare, care a inclus 213
recomandări, dintre care Republica Moldova a acceptat 194, iar de 19 a luat notă. În luna iulie 2019, Ministerul
Justiţiei a elaborat Raportul intermediar benevol privind realizarea recomandărilor formulate în urma celui de-al
doilea ciclu de EPU.
În anul 2015 a fost adoptată Legea privind Agentul Guvernamental, care a prevăzut un nou mecanism pentru
asigurarea respectării Convenţiei Europene pentru Drepturile omului și executarea hotărârilor și deciziilor Curţii
Europene pentru Drepturile Omului. Independenţa instituţiei Avocatului Poporului a fost consolidată în
conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneţia, prin completarea Constituţiei Republicii Moldova. În 2019
Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat cu Statul „A” de corespundere cu Principiile de la Paris. În 2016
a fost creat și consolidat noul Mecanism Naţional de Prevenire și Combatere a Torturii prin crearea Consiliului
Naţional pentru Prevenirea Torturii. În acest context, este importat să fie asigurate condiţiile pentru funcţionarea
eficientă a Consiliului și descurajate iniţiativele legislative ce ar prevedea lichidarea acestuia. În iulie 2018, după
patru ani de la expirarea celui de-al doilea PNADO, a fost adoptat noul PNADO, pentru anii 2018-2022. În februarie
2019 a fost instituit Consiliul Naţional pentru Drepturile Omului. În septembrie 2018 a fost semnat și urmează să
fie ratificat Protocolul Opţional la Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Aceasta este una
dintre măsurile principale prevăzute de Programul naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi
pentru anii 2017-2022. Adiţional, cadrul de politici în domeniul drepturilor omului, și anume, prin adoptarea
Strategiei și a Planului de acţiuni pentru protecţia copilului (2016-2020); a Strategiei de consolidare a relaţiilor
interetnice (2017-2027) și a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei (2017-2020); a Planului de acţiuni
privind susţinerea populaţiei de etnie romă (2016-2020).
CONSTRÂNGERI
În pofida măsurilor adoptate la nivel naţional pentru prevenirea și combaterea torturii, Republica Moldova
continuă să fie frecvent condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru cazuri de tortură și rele
tratamente. În ultimii cinci ani, Curtea Europeană a emis 109 hotărâri cu privire la încălcarea Articolului 3 din
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului de către Republica Moldova, ceea ce reprezintă aproximativ 28%
din numărul total al încălcărilor constatate. Cazul „Andrei Brăguţă” a scos în evidenţă mai multe carenţe existente
în sistemul de prevenire și de combatere a torturii și relelor tratamente. Un alt caz emblematic vizează expulzarea,
la începutul lunii septembrie 2018, a șapte cetăţeni turci de către autorităţile moldovenești, acţiune pentru care,
în iunie 2019, Republica Moldova a fost condamnată la CEDO. Se constată lipsă de progres în partea ce ţine de
construcţia unei noi instituţii penitenciare. Consiliul Naţional pentru prevenirea discriminării și asigurarea
egalităţii (Consiliul de Egalitate), creat în anul 2013, și-a consolidat rolul în realizarea misiunii de prevenire și
protecţie împotriva discriminării, de asigurare a egalităţii și de promovare a oportunităţilor egale și a diversităţii.
Cu toate acestea, sunt necesare măsuri pentru o mai bună reglementare a competenţei și a instrumentelor
Consiliului în realizarea misiunii sale, inclusiv includerea instituţiei în lista subiecţilor cu drept de a sesiza Curtea
Constituţională. În acest sens, rămâne restantă adoptarea proiectului de lege elaborat în anul 2017 și aprobat de
Guvern în iulie 2018. Totodată, Consiliul continuă să se confrunte cu problema insuficienţei de personal.
Libertatea de asociere este un alt domeniu care necesită o mai mare atenţie din partea autorităţilor. În acest sens,
este prioritar de asigurat un climat favorabil de funcţionare și de activitate a societăţii civile prin adoptarea noii
Legi privind organizaţiile necomerciale.
PRIORITĂŢI
1.

Implementarea PNADO III (2018-2022), inclusiv prin asigurarea funcţionării Consiliului pentru Drepturile
Omului, implicit prin operaţionalizarea activităţii Consiliului.
2. Adoptarea în lectură finală a legislaţiei privind incriminarea infracţiunilor săvârșite din motive de
prejudecată, dispreţ sau ură, în corespundere cu standardele internaţionale.
3. Modificarea legislaţiei în domeniul egalităţii și nediscriminării în vederea sporirii eficienţei și
consolidării rolului Consiliului de egalitate, inclusiv prin oferirea dreptului de a sesiza Curtea
Constituţională și de a aplica direct sancţiuni pentru fapte de discriminare.
4. Crearea condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului, în special prin
atribuirea unui nou sediu.
5. Consolidarea mandatului și clarificarea statutului Consiliului pentru Prevenirea Torturii.
6. Adoptarea în lectură finală a Legii privind organizaţiile necomerciale.
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AFACERILE INTERNE
PROGRESE
În perioada de referinţă au fost promovate mai multe documente de politici relevante consolidării afacerilor
interne, siguranţei și ordinii publice în Republica Moldova. Astfel, a fost promovată Strategia naţională de
ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 și Planul de implementare a acesteia. De asemenea, a fost
adoptată Strategia de Dezvoltare a Poliţiei (2016-2020) și Planul de implementare, susţinută de UE prin
intermediul Programului de suport bugetar, cu un buget indicativ de 51 de milioane de euro, la care se
adaugă șase milioane de euro în calitate de asistenţă tehnică. În 2018 a fost lansat Proiectul Twinning
„Reforma formării iniţiale și continue a sistemului poliţiei din Republica Moldova”. Adiţional, au fost
adoptate și în prezent sunt puse în aplicare Concepţia privind activitatea poliţienească comunitară și Planul
de implementare a acesteia pentru anii 2018-2020. A fost creată și operaţionalizată Secţia anticorupţie în
cadrul Direcţiei Inspectare Efectiv a Inspectoratului General de Poliţie. De asemenea, au fost elaborate și
aprobate standardele minime privind condiţiile de detenţie preventivă în cadrul poliţiei.
A fost adoptată Strategia de reformare a trupelor de carabinieri 2017-2020 și Planul de implementare. În
context, a fost adoptată Legea privind Inspectoratul General de Carabinieri și Conceptul de profesionalizare
a efectivului de militari în termen ai trupelor de carabinieri. În 2017, a fost extinsă perioada de implementare
a Strategiei naţionale de prevenire și combatere a criminalităţii organizate până în anul 2019 și a fost adoptat
un nou Plan de implementare a Strategiei.
Cooperarea strategică și operaţională UE-Moldova poliţienească în domeniul combaterii crimei organizate
se realizează prin intermediul EUROPOL. În 2017, Republica Moldova a semnat acordul de aderare la
proiectul EUROPOL SMOKE. Punctul de contact al Republicii Moldova la EUROPOL asigură cooperarea și
schimbul de informaţie cu statele-membre ale UE prin intermediul sistemului SIENA.
CONSTRÂNGERI
În pofida unui cadru normativ și de politici consolidat susţinut de către partenerii de dezvoltare, inclusiv de
Uniunea Europeană, principala provocare în realizarea reformelor în sectorul afacerilor interne rezidă în
asigurarea activităţii poliţiei în afara politicului, în profesionalizarea efectivului și în finanţarea transparentă.
În context, evaluând activitatea poliţiei pe parcursul ultimilor ani, se cer mai multe eforturi în vederea
prevenirii și excluderii abuzurilor și a practicilor vicioase de implicare a instituţiei poliţiei în activităţi
nesancţionate de utilizare a măsurilor speciale de investigaţie și de urmărire a persoanelor fizice și juridice.
Mai mult, consolidarea imaginii poliţiei în comunitate este prioritară și trebuie realizată inclusiv prin
continuarea regionalizării serviciilor și implementarea Concepţiei privind activitatea poliţiei comunitare.
În perioada de referinţă, a fost realizată reforma organizaţională și funcţională a Ministerului Afacerilor
Interne în calitate de autoritate de elaborare și de coordonare de politici. Totuși, mai sunt necesare acţiuni
pentru dezvoltarea instituţională a Poliţiei, prin elaborarea și adoptarea unui nou Regulament de organizare
și funcţionare a Inspectoratului General al Poliţiei și realizarea altor măsuri relevante prevăzute de Strategia
de dezvoltare a Poliţiei (2016-2020). Se impun eforturi de implementare a noii Legi privind Inspectoratul
General de Carabinieri. Capacităţile de interoperabilitate și de coordonare integrate în domeniul securităţii
și asigurării ordinii publice urmează a fi consolidate, inclusiv prin implementarea conceptului de intelligenceled policing. În final, autorităţile moldovenești urmează să asigure implementarea condiţiilor necesare
pentru valorificarea și absorbţia asistenţei tehnice, inclusiv a suportului direct bugetar al UE direcţionat
pentru susţinere reformei în sectorul afacerilor interne.
PRIORITĂŢI
Finalizarea reformei poliţiei și consolidarea ordinii și securităţii publice urmează să se regăsească printre
priorităţile pe termen scurt și mediu, și ar urma să vizeze, în special, următoarele:
1. Implementarea documentelor de politici naţionale relevante pentru valorificarea Programului UE de
suport bugetar pentru reforma poliţiei.
2. Reorganizarea Inspectoratului General al Poliţiei în conformitate cu Strategia de dezvoltare a poliţiei.
3. Implementarea Legii privind Inspectoratul General de Carabinieri.
4. Operaţionalizarea Centrului Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică.
5. Implementarea Concepţiei privind activitatea Poliţiei comunitare.
6. Crearea unui Consiliu cu participarea organizaţiilor societăţii civile care va asigura monitorizarea și
funcţionarea Poliţiei, având la bază un regulament aprobat prin hotărâre de Guvern.
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COMBATEREA CORUPŢIEI LA NIVEL ÎNALT
PROGRESE
În ultimii trei ani, anual, Procuratura Anticorupţie a gestionat, în medie, circa 750 de cauze recepţionate de
la CNA și circa 350 de cauze penale iniţiate ca urmare a sesizărilor parvenite în mod direct. Printre dosarele
importante se numără urmărirea penală pe anumite episoade din „laundromatul rusesc” și din „frauda
bancară”; cauze de spălare de bani, inclusiv cu utilizarea cripto-monedei; emiterea cu bună știinţă a
hotărârilor vădit ilegale cu implicarea a cinci judecători, un procuror, un avocat și un medic; precum și alte
cauze cu implicarea persoanelor cu funcţii publice.
Mai multe informaţii, devenite publice la finele lunii august 2019, confirmă existenţa de cauze penale pe
numele unor foști politicieni cu reputaţie controversată, precum Vladimir Plahotniuc.
Două Comisii parlamentare de anchetă au iniţiat, în iunie 2019, investigarea „fraudei bancare” și a cazurilor
de privatizare și/sau concesionare a mai multor active publice. Datele prezentate nu sunt concludente,
întrucât ancheta parlamentară continuă.
Strategia Naţională de Integritate și Anticorupţie pentru anii 2017-2020 a înregistrat un progres moderat.
Astfel, raportul de la finele anului 2018 prezintă 44 din 125 de acţiuni realizate (35%), celelalte fiind în proces
de realizare (38 sau 30%), parţial realizate (34 sau 27%) și nerealizate (6 sau 5%).
CONSTRÂNGERI
Procuratura Anticorupţie, autoritatea care exercită urmărirea penală pe cauze de corupţie la nivel înalt, nu
are suficient personal și resurse administrative pentru a putea asigura o investigaţie eficientă a cauzelor de
rezonanţă pentru societate. În special, este vorba de anumite episoade din „laundromatul rusesc” și din
„frauda bancară”, precum și de alte informaţii care încep a deveni publice și care vizează mai multe persoane
de rang înalt. În același timp, Procuratura Anticorupţie conduce urmărirea penală pe celelalte cauze de
corupţie instrumentate de CNA, ceea ce generează o dispersare a eforturilor.
Unele dosare ce au implicat funcţionari de rang înalt și demnitari, iniţiate în 2016, s-au soldat cu condamnări
simbolice ale acestora, unii dintre ei nefiind obligaţi să ispășească pedepsele privative de libertate (dosarul
Chirinciuc). În alte cazuri (dosarul Șor) examinarea cauzei în instanţele judecătorești a fost tărăgănată, astfel
încât, într-un final, învinuitul a părăsit teritoriului Republicii Moldova până la emiterea deciziei Curţii de Apel.
Nu este disponibilă o statistică integrată a cauzelor de corupţie, fiecare instituţie având date statistice pe
cauze pe care le gestionează în limita propriilor competenţe. Între autorităţi există un schimb de date, însă
acestea nu sunt transmise în cadrul unui sistem informaţional care să integreze toţi actorii din domeniu Procuratura Anticorupţie, CNA, instanţele judecătorești, Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor
Infracţionale (ARBI) etc.
Multe dintre cauzele de rezonanţă, devenite publice, nu pot fi investigate suficient din cauza faptului că
probele au fost fie distruse, fie ascunse sau pentru că s-au schimbat proprietarii și/sau jurisdicţiile de aflare a
bunurilor rezultate din activitatea infracţională.
Mecanismul de control al integrităţii actorilor din sectorul justiţiei nu asigură că personalul implicat în lupta
cu corupţia la nivel înalt este integru și profesionist, și asta se referă inclusiv la structurile de autoadministrare
din cadrul instanţelor judecătorești (CSM) și al organelor procuraturii (CSP).
PRIORITĂŢI
1. Verificarea actorilor din domeniul luptei cu corupţia la nivel înalt la capitolul integritate și
profesionalism, precum și sporirea atractivităţii posturilor de procuror anticorupţie, ofiţer de urmărire
penală sau ofiţer de investigaţie după finalizarea exerciţiului de verificare a integrităţii și
profesionalismului acestora.
2. Finalizarea dosarelor de rezonanţă iniţiate cu confiscarea efectivă a bunurilor ce rezultă din
infracţiune.
3. Promovarea, din partea UE, a unei Misiuni de suport în sectorul justiţiei pentru a sprijini lupta
eficientă contra corupţiei de nivel înalt.
4. Capacitarea, în urma verificărilor de integritate și profesionalism, a CSM și CSP în evaluarea,
numirea, promovarea și sancţionarea judecătorilor și procurorilor.
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POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE
PROGRESE
Dialogul UE-Moldova în domeniul politicii externe și de securitate se realizează, în special, prin intermediul
reuniunilor desfășurate cu regularitate dintre autorităţile Republicii Moldova și reprezentaţii Comitetului
Politic și de Securitate al Uniunii Europene, al consultărilor bilaterale dedicate Politicii Externe și de
Securitate Comună a UE (PESC) și al formatelor multilaterale de dialog în cadrul Panelului pe Securitate,
Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC) al Parteneriatului Estic.
Republica Moldova se aliniază la majoritatea Declaraţiilor UE și Deciziilor PESC, înregistrând o rată medie
anuală de aliniere de aproximativ 71%. La nivel naţional, în vederea perfecţionării procedurilor legale privind
alinierea la decizii internaţionale și implementarea acestora, în anul 2016 a fost adoptată Legea privind
aplicarea măsurilor restrictive internaţionale.
În baza Acordului cadru de participare la Misiunile UE de gestionare a crizelor, începând cu anul 2014,
Republica Moldova deleagă experţi în Misiunea UE din Mali (EUTM Mali), iar din 2015 - în Misiunea UE de
consiliere militară din Republica Central Africană (EUMAM RCA). La nivel naţional, a fost consolidat cadrul
normativ privind participarea Republicii Moldova la misiunile și operaţiunile internaţionale. Noua lege a
intrat în vigoare la 5 februarie 2016. Adiţional, începând cu 1 ianuarie 2018, a intrat în vigoare Acordul UEMoldova privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate, care oferă Republicii
Moldova noi oportunităţi de cooperare cu UE în cadrul PSAC.
CONSTRÂNGERI
În perioada de referinţă, numărul provocărilor și riscurilor de securitate pentru Republica Moldova în
particular și pentru regiunea Parteneriatului Estic în general a crescut esenţial - în special, după anexarea
ilegală a Crimeii de către Rusia și declanșarea războiului din Estul Ucrainei. În acest context, mai ales după
adoptarea, în anul 2016, a Strategiei Globale de Securitate a UE, agenda de cooperarea cu UE în domeniul
politicii externe și de securitate s-a axat, în mare parte, pe crearea condiţiilor pentru consolidarea rezilienţei
interne și externe a ţării noastre.
Republica Moldova a fost selectată în calitate de ţară-pilot în domeniul evaluării și combaterii ameninţărilor
hibride. Astfel, pe parcursul anului 2017, Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) în cooperare cu
Comisia Europeană au realizat o evaluare a riscurilor și ameninţărilor hibride la adresa Republicii Moldova în
vederea identificării vulnerabilităţilor critice și a necesităţilor de suport. În context, la nivel naţional,
autorităţile moldovenești urmează să întreprindă mai multe măsuri pentru consolidare capacităţilor contra
ameninţărilor hibride. Unele premise deja au fost setate prin adoptarea, în 2018, a Strategiei Securităţii
informaţionale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și a Strategiei Naţionale de Apărare și a Planului
de implementare pentru anii 2018-2022.
Adiţional, Republica Moldova urmează să analizeze și să fie activă în valorificarea iniţiativelor UE de
cooperare în domeniul securităţii și apărării (PESCO). La începutul anului 2018, autorităţile moldovenești au
iniţiat discuţii cu privire la lansarea unui Dialog structurat UE-Moldova de nivel înalt în domeniul securităţii
strategice. Aceste eforturi urmează a fi continuate.
PRIORITĂŢI
1. Agrearea mecanismului de implementare a Acordului UE-Moldova privind procedurile de
securitate pentru schimbul de informaţii clasificate.
2. Consolidarea mecanismului naţional de recrutare, pregătire, desemnare și participare a experţilor
naţionali în misiunile UE de gestionare a crizelor.
3. Lansarea Dialogului structurat UE-Moldova de nivel înalt în domeniul securităţii strategice.
4. Iniţierea discuţiilor privind participarea Republicii Moldova în proiectele din cadrul Programului de
Cooperare Structurată Permanentă a UE în domeniul securităţii și apărării (PESCO).
5. Obţinerea suportului UE în elaborarea și implementarea unui sistem naţional integrat de
Avertizare Timpurie și Răspuns Timpuriu (ATRT) la ameninţările hibride. Sistemul de ATRT ar
include, ca element-cheie, un mecanism eșalonat și cuprinzător de colectare, prelucrare și analiză a
datelor aferente ameninţărilor hibride inclusiv pe filiera militară.
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STABILITATEA REGIONALĂ
PROGRESE
O evoluţiei importantă pe plan internaţional vizează adoptarea, la 22 iunie 2018, a Rezoluţiei Adunării
Generale a ONU privind „Retragerea completă și necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul
Republicii Moldova”. Rezoluţia a fost susţinută de 64 de state, inclusiv de toate cele 28 de membre ale UE.
În anul 2015, procesul de negocieri în formatul „5+2” a fost de facto suspendat, fiind reluat în vara lui 2016,
odată cu semnarea „Protocolului de la Berlin”, facilitat de Președinţia germană în exerciţiu a OSCE. La
începutul anului 2017, părţile au identificat un „pachet din opt puncte” prioritare, denumite convenţional
„Berlin Plus” și care, într-un final, s-au reflectat în decizii protocolare încheiate, în 2017-2018, pe șase dintre
aceste puncte. Către anul 2019, majoritatea deciziilor protocolare au fost implementate, cu excepţia celor
vizând domeniul telecomunicaţiilor. Aceste evoluţii au implicat eforturi importante din partea autorităţilor
naţionale, care însă au fost deseori criticate de către reprezentanţii societăţii civile, pe motiv că sunt în mare
parte unilaterale și ar slăbi poziţia de negociere în procesul de reglementare a conflictului și de reintegrare a
ţării. Totodată, autorităţile naţionale reconfirmă că aceste acţiuni urmăresc obiectivul consolidării încrederii
între cele două maluri ale Nistrului și fac parte din așa-numită politică a „pașilor mici” promovată de Guvern.
Este de menţionat, activitatea oficiului regional al Avocatului Poporului de la Varniţa care urmărește
respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Un rol aparte în realizarea măsurilor de încredere dintre cele două maluri îl are UE, prin intermediul asistenţei
tehnice oferite, precum și Misiunea EUBAM. Totuși, mandatul primordial al Misiunii este de a oferi asistenţa
necesară în gestionarea integrată a frontierei moldo-ucrainene. Astfel, în perioada de referinţă, a fost
definitivat Programul privind managementul integrat al frontierei, a fost iniţiat procesul de realizare a
controlului comun la opt puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene - „Briceni - Rossașani”,
„Novosaviţkoe - Cuciurgan”, „Palanca - Maiaki-Udobnoe”, „Goianul Nou - Platonovo”, „Criva - Mămăliga”,
„Larga - Klemenţî”, „Reni - Giurgiulești”, inclusiv pe segmentul transnistrean - „Pervomaisk - Cuciurgan”.
CONSTRÂNGERI
Începând cu 2017, se atestă o intensificare a contactelor dintre Chișinău și Tiraspol la nivelul reprezentanţilor
politici în formatul „1+1”. De asemenea, s-au activizat discuţiile în cadrul grupurilor de lucru sectoriale - în
special, în domeniile transport auto, economie, telecomunicaţii, vamal, sănătate, educaţie și drepturile
omului. În anul 2018 au avut loc mai multe întâlniri ale Președintelui Republicii Moldova cu liderul regiunii
transnistrene. Totuși, procesul de reglementare a conflictului transnistrean nu a progresat în partea ce ţine
de soluţionarea politică a conflictului. Negocierile pe marginea coșului III de negocieri nu au fost demarate.
În acest sens, principala provocare la nivel naţional este lipsa unei viziuni strategice unice a Chișinăului cu
privire la soluţionarea conflictului transnistrean și reintegrarea ţării. În pofida implementării mai multor
măsuri de consolidare a încrederii de către Chișinău, autorităţile de la Tiraspol au continuat să zădărnicească
procesul de reglementare prin intensificarea activităţilor de testare și de exersare a capacităţilor militare,
inclusiv în zona de securitate, cu încălcarea Acordului din 1992 privind principiile soluţionării pașnice a
conflictului transnistrean. În plus, de la începutul anului 2019, se atestă mai multe acţiuni contestate ale
autorităţilor de la Tiraspol, care subminează mandatul Comisiei Unificate Control și activitatea misiunii de
pacificare - spre exemplu, amplasarea ilegală a posturilor mobile transnistrene de „vameși” și „grăniceri” în
adiacentul localităţii Varniţa sau instalarea nesancţionată a unor obiecte cu destinaţie necunoscută de către
structurile de „grăniceri” transnistrene la postul de control din s. Doroţcaia.
PRIORITĂŢI
Principalele priorităţi în domeniul stabilităţii regionale, propuse pentru perioada următoare, vor viza:
1. Elaborarea unei viziuni naţionale comune cu privire la reglementarea conflictului transnistrean și
reintegrarea ţării, cu implicarea tuturor instituţiilor competente și cu participarea societăţii civile.
2. Promovarea dezbaterilor publice cu privire la evaluarea costurilor nesoluţionării conflictului și
identificării condiţiilor pentru consolidarea democraţiei și funcţionării instituţiilor de stat în
Republica Moldova reintegrată.
3. Avansarea discuţiilor în formatul „5+2” pentru lansarea negocierilor pe marginea coșului III, care
vizează reglementarea politică amplă, inclusiv chestiuni instituţionale, politice și de securitate.
4. Iniţierea negocierilor cu UE cu privire la extinderea Misiunii EUBAM pentru un nou mandat.
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2. TITLUL III - LIBERTATEA, SECURITATEA ȘI JUSTIŢIA
CONTEXT
Titlul III vizează cooperarea în domenii precum: supremaţia legii și statul de drept; protecţia datelor cu
caracter personal; migraţia, azilul și gestionarea frontierei; circulaţia persoanelor; prevenirea și combaterea
criminalităţii organizate, a corupţiei și a altor activităţi ilegale; lupta împotriva drogurilor ilicite, prevenirea
și combaterea spălării banilor și a finanţării terorismului; cooperarea judiciară. În actualul Raport au fost
cercetat toate domeniile menţionate, excepţie făcând lupta cu drogurile ilicite și cooperarea judiciară.
Multe dintre acţiunile ce ţin, direct sau indirect, de domeniul regimului liberalizat de vize au asigurat
rezultate bune la etapa de intrare în vigoare provizorie a Acordului de Asociere. Astfel, domeniile legate de
gestionarea frontierelor, migraţiune și azil înregistrau, la data obţinerii regimului liberalizat de vize - 28
aprilie 2014 - un cadru instituţional și de politici consolidat. Printre cele mai importante realizări ale acestui
sector sunt: crearea Poliţiei de Frontieră; deschiderea mai multor puncte comune de trecere la hotar cu
Ucraina, inclusiv pe segmentul transnistrean; patrularea comună a frontierei moldo-române;
implementarea Strategiilor de gestionare integrată a frontierei în domeniul migraţiei și azilului; capacitarea
Biroului Migraţie și Azil cu infrastructură și personal pentru a documenta cetăţenii străini, a asigura
integrarea lor, inclusiv plasarea temporară în cazului solicitanţilor de azil și de protecţie internaţională.
După cinci ani de la intrarea în vigoare a regimului liberalizat de vize, peste 2,1 milioane de cetăţeni ai
Republicii Moldova (peste 60% din populaţie) au călătorit fără viză în spaţiul Schengen, ratele de refuz și de
ședere ilegală fiind reduse (0,3% și, respectiv, 0,5% din numărul total de vizitatori). Mecanismul de readmisie
funcţionează eficient și este încurajat să continue. Prin eforturi comune cu statele de destinaţie, termenele
de examinare a solicitărilor de azil au fost reduse, iar aceasta a diminuat din interesul monetar legat, în
principal, de îndemnizaţii, ceea ce presupune reducerea numărului de solicitări pe viitor. La momentul
intrării în vigoare provizorii a Acordului de Asociere, deja exista cadrul de reglementare, de politici de
planificare și cel instituţional în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, din el făcând parte inclusiv
Legea privind protecţia datelor cu caracter personal și Centrul pentru protecţia datelor cu caracter personal.
Sectorul justiţiei nu a înregistrat progrese pe unele domenii specifice, precum gestionarea cauzelor,
aprobarea cadrului de selecţie, de promovare, de numire și de sancţionare în cadrul CSM și SCP. În același
timp, sectorul a fost zguduit de implicarea unui număr semnificativ de actori în „laundromatul rusesc” și în
decizia controversată de anulare a alegerilor noi din municipiul Chișinău, în luna iunie 2018. Promovarea mai
multor acţiuni de asigurare a independenţei în sectorul justiţiei nu a reușit, chiar dacă conform raportului
Guvernului, peste 86% din acţiunile planificate în Strategia de Reformă a sectorului au fost raportate ca fiind
implementate. De fapt lipsa acţiunilor practice de reformă a justiţiei a fost principalul motiv pentru care a
fost anulată ultima tranșa de suport bugetar al UE pentru Republica Moldova în anul 2017.
Îmbunătăţirile instituţionale au fost promovate odată cu adoptarea Legii cu privire la procuratură și a Legii
privind procuraturile specializate, însă au existat dubii cu privire la modul de numire a Procurorului General.
La fel, Inspecţia procurorilor a rămas în subordinea Procurorului General, fapt care a alimentat în spaţiul
public numeroase suspiciuni legate de lipsa de independenţă și de control politic al organelor Procuraturii și
al instanţelor judecătorești. O reformă a sectorului justiţiei a fost iniţiată la finele lunii august 2019, prin
promovarea politicilor de evaluare externă judecătorilor și procurărilor și iniţierea procesului de elaborare a
unei noi Strategii de reformă a justiţiei.
Corupţia este în continuare percepută drept principala problemă a societăţii, iar indicele de percepţie a
corupţiei s-a înrăutăţit de la momentul intrării în vigoare provizorii a Acordului de Asociere (de la un scor de
35 la unul de 33, conform „Transparency International”). Acţiuni de politici publice au fost totuși întreprinse
în acest sens, activitatea Procuraturii Anticorupţie și a CNA oferind o serie de cauze instrumentate și deferite
justiţiei. Rămâne esenţială revizuirea competenţelor organelor responsabile de combaterea corupţiei și
consolidarea instrumentelor de prevenţie, precum sunt avertizorii de integritate.
Sectorul de prevenire și de combatere a spălării banilor dispune de cadrul instituţional și legislativ
armonizat cu Directiva UE 2015/849 de la finele anului 2017. Serviciul de Prevenire și de Combatere și a
Spălării Banilor, precum și alte autorităţi implicate au aprobat reglementări specifice identificării și raportării
tranzacţiilor suspecte. În consecinţă, s-a reușit identificarea mai multor scheme de spălare de bani prin
analiză financiară a tranzacţiilor și prin transmiterea acestor analize către organele Procuraturii.
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MIGRAŢIUNEA ȘI AZILUL
PROGRESE
În sectorul migraţiune și azil a fost adoptat și ajustat cadrul legislativ, de planificare și cel instituţional: Legea
privind azilul în Republica Moldova, Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova și Legea privind
regimul străinilor în Republica Moldova au fost completate cu prevederi noi, pentru a simplifica circulaţia și
șederea pe teritoriul ţării noastre a cetăţenilor UE, precum și a cetăţenilor altor state. Au fost aprobate
Strategia și Planul de acţiuni în domeniul migraţiei și azilului. De la 1 august 2014 funcţionează E-viza, care
în prezent este aplicată în raport cu 120 de state și care facilitează intrarea pe teritoriul ţării a cetăţenilor
străini. Biroul Migraţie și Azil a fost înzestrat cu funcţii și resurse noi pentru a asigura implementarea noilor
prevederi legislative ce ţin de migraţiune și azil. Între acestea se numără centrele de plasament și de
integrare a străinilor, precum și centrele de documentare.
Republica Moldova continuă să respecte cerinţele UE privind regimul liberalizat de vize. În ultimii cinci ani,
peste 2,1 milioane de cetăţeni (peste 60% din populaţia ţării) au vizitat spaţiul Schengen. Este implementat
cu succes Acordul de Readmisie cu UE și protocoalele adiacente. Au fost încheiate aranjamente
administrative cu Germania pentru a gestiona fluxul sporit, inclusiv repetativ, de solicitanţi de azil din
Republica Moldova.
La a zecea aniversare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova, au fost implementate peste 110 proiecte
ce vizează domeniul migraţiei.
CONSTRÂNGERI
În perioada de referinţă nu a fost înregistrat un flux sporit de imigranţi sau de persoane solicitante de azil.
Cu toate acestea, există vulnerabilităţi ce ţin de returnarea cetăţenilor străini, în special, din Est, întrucât nu
sunt negociate Acorduri de Readmisie cu state precum India, Azerbaidjan, Uzbekistan etc.
Deși au fost luate măsuri de informare cu privire la cerinţele regimului de ședere pe teritoriul statelor
Schengen, s-a mărit numărul de solicitări de azil, inclusiv repetative, de la 480 în anul 2014 la 3835 în 2018,
iar în primele șase luni ale anului 2019 acestea au atins cifra de 1955. Solicitările parvin, în special, din partea
cetăţenilor Republicii Moldova de o anumită minoritate etnică. Măsurile de integrare a persoanelor
returnate în Republica Moldova ca urmare a solicitărilor nefondate de azil au avut doar un efect parţial, fiind
înregistrate cazuri de solicitare repetată de azil.
Există, în continuare, persoane cărora le este refuzată intrarea pe teritoriul statelor Schengen (6368 în 2018)
sau care încalcă regimul de ședere (11.220 în 2018), deși numărul lor este neglijabil în comparaţie cu cetăţenii
ce au beneficiat de pe urma circulaţiei libere în spaţiul Schengen (0,3%, respectiv 0,5% din numărul total).
Printre motivele principale de refuz de intrare sunt imposibilitatea de a demonstra scopul vizitei sau lipsa de
resurse financiare suficiente pe durata aflării în statul Schengen de destinaţie.
PRIORITĂŢI
1. Implementarea, în continuare, a angajamentelor asumate în contextul regimului liberalizat de vize
pentru spaţiul Schengen în partea ce ţine de gestionarea eficientă a migraţiei și asigurarea drepturilor
de azil pentru solicitanţii statelor terţe în Republica Moldova.
2. Negocierea și aplicarea acordurilor de readmisie cu state din Est, în special, cu cele, ale căror
cetăţeni se află într-un număr mai mare în Republica Moldova (India, Azerbaidjan, Uzbekistan etc.),
în regim legal de ședere temporară sau permanentă.
3. Promovarea campaniilor de informare cu privire la cerinţele de intrare și ședere pe teritoriul
statelor Schengen pentru a reduce numărul de persoane cărora le este respinsă intrarea sau care
încalcă regimul de ședere.
4. Cooperarea cu statele Schengen în care cetăţenii moldoveni solicită mai frecvent statutul de
azilant, în sensul reducerii perioadei de examinare a cererilor de azil și, astfel, al diminuării
beneficiilor disponibile legate de procesul de solicitare a azilului (alocaţii de ședere, returnare etc.).
5. Implementarea Planului de acţiuni în domeniul migraţiei și azilului pentru anii 2016-2020 și
evaluarea rezultatelor Strategiei 2011-2020, cu elaborarea unui nou document de planificare.
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PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PROGRESE
Cadrul legislativ privind protecţia datelor cu caracter personal este în vigoare din 2011. La finele anului 2018
a fost aprobat în prima lectură proiectul de Lege privind protecţia datelor cu caracter personal, care
transpune Regulamentul UE 2016/679 și Directiva UE 2016/680.
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) este, de asemenea, funcţional din
2011 și a aprobat mai multe regulamente de implementare a Legii nr. 133/2011, inclusiv instrucţiuni privind
modul de prelucrare a datelor cu caracter personal din domeniul educaţiei și al sănătăţii.
În anii 2013-2018 a fost în vigoare Strategia și Planul de Acţiuni în domeniul protecţiei datelor cu caracter
personal.
CNPDCP beneficiază de asistenţa UE prin intermediul unui proiect twinning iniţiat în 2017 și care prevede
consolidarea capacităţilor instituţiei în elaborare de acte departamentale, aplicarea sancţiunilor și
promovarea politicilor publice în sector.
CONSTRÂNGERI
Nu a fost promovat proiectul de Lege privind regimul mijloacelor video. Fiind înregistrat drept iniţiativă
legislativă încă din anul 2012, acesta a fost retras ca urmare a alegerii următoarei legislaturi a Parlamentului,
pentru anii 2014-2018.
Deși există o Lege cadru ce reglementează protecţia datelor cu caracter personal, implementarea acesteia
necesită ajustări legislative și normative în numeroase acte specializate. Ajustarea cadrului naţional de acte
normative la cerinţele Legii nr. 133/2011 a avut loc doar parţial.
Anumite aspecte ce ţin de modul de anonimizare a hotărârilor judecătorești nu au fost clarificate pe deplin
în decizia Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a asigura un echilibru echitabil între interesul public
faţă de cauzele în care figurează persoane publice și interesul individual de protecţie a vieţii private.
Nu au fost promovate modificări la cadrul normativ ce ţine de modul de funcţionare a autorităţilor publice
centrale în partea de gestionare a datelor cu caracter personal.
În continuare, există o cultură destul de redusă în ceea ce ţine de modul de oferire și de prelucrare a datelor
cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește potenţialele consecinţe ale oferirii necondiţionate a acestor
date de către cetăţeni.
Pe de altă parte, una din principalele provocări în acest domeniu au fost cazuri de refuz din partea instituţiilor
publice în furnizarea informaţiei de interes public, inclusiv pentru jurnaliștii de investigaţie, motivând cu
necesitatea protecţiei datelor cu caracter personal.
PRIORITĂŢI
1. Evaluarea impactului Strategiei și Planului de Acţiuni în domeniul protecţiei datelor cu caracter
personal și aprobarea unui nou document de planificare în baza rezultatelor evaluării.
2. Promovarea Legii privind protecţia datelor cu caracter personal care transpune Regulamentul UE
2016/679 și Directiva UE 2016/680, cu luarea în calcul a impactului oneros și stabilirea unei perioade
de tranziţie suficiente pentru ajustare.
3. Revizuirea practicilor de publicare a hotărârilor judecătorești în spiritul celor mai bune practici ale
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene și ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului, care să fie
ajustate la contextul și interesul naţional, cu precădere faţă de cauzele de rezonanţă cu implicarea
persoanelor deţinând funcţii publice.
4. Promovarea campaniilor de informare - inclusiv în școli, instituţii medicale, mediul de afaceri - cu
privire la importanţa protejării datelor personale și a procesării acestora în cazuri strict
reglementate.
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GESTIONAREA FRONTIEREI
PROGRESE
Încă înainte de intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, cadrul instituţional și de politici a fost consolidat,
în principal, în contextul procesului de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană. Astfel, Serviciul
Grăniceri a fost reformat în Poliţia de Frontieră - o autoritate administrativă bazată pe serviciul civil. De
asemenea, a fost actualizat cadrul legal cu privire la frontiera de stat, iar cadrul strategic de planificare a fost
completat cu Strategia privind gestionarea integrată a frontierei de stat pentru anii 2011-2013, actualizată
cu cea pentru 2015-2017 și 2018-2023, inclusiv cu Planuri de Acţiuni de implementare.
Au fost deschise șapte puncte comune de control la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv unul pe segmentul
transnistrean. Din noiembrie 2018 are loc patrularea comună mobilă la frontiera moldo-română. Misiunea
UE de asistenţă la frontiera moldo-ucraineană este funcţională din 2005, având drept scop consolidarea
capacităţilor autorităţilor de frontieră și vamale ale celor două state, inclusiv pe segmentul transnistrean.
Misiunea și-a extins mandatul de mai multe ori, ultima extindere fiind până la finele anului 2020.
A fost iniţiată și consolidată cooperarea cu FRONTEX, actualmente Agenţia Europeană pentru Poliţia de
Frontieră și Garda de Coastă, prin schimb constant de date ce ţin de trecerea frontierei. În 2018, un nou acord
a fost semnat pentru a consolida schimbul de date și a combate mai eficient infracţiunile transfrontaliere.
CONSTRÂNGERI
Controlul frontierei de stat nu este la fel de eficient pe segmentul transnistrean. Punctele interne de control,
localizate la hotarul administrativ, nu dispun de întregul spectru de competenţe pentru a verifica mijloacele
de transport, datele cu privire la persoane fiind prezentate în regim benevol. Controlul vamal se efectuează,
totuși, în regim obligatoriu, la solicitarea reprezentantului Serviciului Vamal.
Amplasarea reprezentanţilor Serviciului Vamal și ai Poliţiei de Frontieră pe segmentul transnistrean de
partea ucraineană a fost realizată doar faţă de un singur punct comun de trecere. Acesta are funcţii și
competenţe limitate, inclusiv declararea bunurilor în regim voluntar, cu imposibilitatea de utilizare a
întregului spectru de instrumente de prevenire, control și combatere a infracţiunilor transfrontaliere.
Deschiderea celorlalte șase puncte comune de trecere pe segmentul transnistrean este, pentru moment,
încetinită, în principal din cauza autorităţilor ucrainene, care invocă motive de ordin administrativ.
Sunt constatate, cu regularitate, cazuri de trafic de ţigări, dar și de alte bunuri, inclusiv unele interzise pentru
circulaţie (droguri), mai ales pe segmentul de frontieră moldo-român.
PRIORITĂŢI
1. Extinderea, de la unu la șapte, a numărului de puncte comune de trecere, în special, pe segmentul
transnistrean, în baza acordurilor bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina; plus extinderea
mandatului acestora, inclusiv în ceea ce ţine de declararea bunurilor vamale; aplicarea Legii cu privire
la regimul vamal al bunurilor și persoanelor care traversează frontiera moldo-ucraineană.
2. Lansarea controlului la hotarul moldo-român prin puncte comune de trecere, în special, punctele
de control cu flux sporit de persoane și bunuri (ex., Leușeni-Albiţa).
3. Implementarea recunoașterii faciale pentru fluidizarea controlului la frontieră - înainte de toate,
pentru Aeroportul Internaţional Chișinău.
4. Consolidarea cooperării dintre autorităţile din Republica Moldova și statele-membre ale UE și cele
asociate în combaterea și urmărirea penală a infracţiunilor transfrontaliere (ex., contrabandă, trafic
de persoane, trafic de droguri), inclusiv prin formarea echipelor comune de urmărire penală și
coordonarea măsurilor speciale de investigaţie, pentru a depista și urmări penal întregul spectru de
participanţi în organizaţiile criminale implicate.
5. Implementarea, în cadrul Parteneriatului UE de mobilitate, a proiectelor ce contribuie la consolidarea
capacităţilor de instruire a personalului Poliţiei de Frontieră și al Serviciului Vamal, la patrularea și
controlul frontierei de stat, precum și la investigarea și urmărirea penală a infracţiunilor
transfrontaliere.
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SUPREMAŢIA LEGII
PROGRESE
Cadrul de planificare a fost axat prioritar pe Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei (SRSJ) pentru anii 20112016, prelungită până la finele anului 2017. De asemenea, în anul 2018, Ministerul Justiţiei a înaintat un document
de planificare pe termen scurt, cunoscut sub denumirea de mica reformă a sectorului justiţiei.
Cadrul legislativ ce ţine de domeniul justiţiei a fost revizuit și consolidat, prin: aprobarea mecanismelor de
evaluare, selecţie, promovare și sancţionare a judecătorilor, inclusiv din componenţa Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM); adoptarea unei noi Legi cu privire la Procuratură, cu competenţe extinse și independenţă
sporită oferită Consiliului Superior al Procurorilor (CSP); crearea procuraturilor specializate (anticorupţie și crimă
organizată); revizuirea în mai multe rânduri a prevederilor legislaţiei procesual penale și civile, pentru a reduce
termenele de examinare a dosarelor. A fost aprobată o nouă hartă a instanţelor judecătorești și un plan de
reconstrucţie. A fost implementat Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), care permite punerea
în practică a conceptului de distribuţie aleatorie a dosarelor către judecători; vizualizarea datelor cu privire la
dosarele active și încheiate; implementarea semnăturii electronice pentru participanţii în proces, pentru a
prezenta în regim electronic probele și alte materiale la dosare. Au fost iniţiate și finalizate câteva cauze de
urmărire penală pe „laundromatul rusesc” și „frauda bancară”, în speţă, cauzele Platon și Filat.
CONSTRÂNGERI
A fost ratată de două ori modificarea Constituţiei Republicii Moldova în partea ce ţine de consolidarea
independenţei și funcţiilor CSM, precum și numirea judecătorilor pe un singur termen și în bază de merit.
Procesul de luare a deciziilor din cadrul CSM și CSP nu este transparent, fiind aplicată etapa de „deliberare”, iar
modul de alegere a membrilor CSM și CSP a fost criticat de mai multe ori pe motiv de lipsă de concurs sau de
mimare a acestuia. Deși este un exerciţiu electoral, ședinţele Adunării generale a judecătorilor și ale Adunării
generale a procurorilor nu le-au oferit candidaţilor posibilitatea de a-și prezenta programele.
Au fost semnalate numeroase suspiciuni de influenţă, lipsă de integritate și control politic al judecătorilor și
procurorilor, inclusiv prin intermediul investigaţiilor jurnalistice. Breșele din sistem s-au accentuat și mai mult în
momentul în care au devenit publice datele cu privire la „laundromatul rusesc” și „frauda bancară”, cu implicarea
unor judecători, procurori, avocaţi și executori judecătorești în aceste acţiuni ilegale. Din considerente obiective de rezistenţă, dar și de suprasolicitare a sistemului -, Procuratura Anticorupţie nu a reușit să finalizeze și să
transmită în judecată mai multe episoade ale celor două fraude devenite cunoscute publicului larg.
Mai multe cauze sunt la etapa judiciară, inclusiv în instanţa de apel. Însă actorii implicaţi plenar în „frauda
bancară”, precum Ilan Șor, au părăsit teritoriul ţării și, chiar dacă au fost daţi în căutare internaţională, locul exact
al aflării lor nu este cunoscut. Cauzele Platon și Filat au fost suspectate ca fiind comandate politic, pe motiv că, în
pofida interesului public sporit, transparenţa procesului nu a fost asigurată. Regresul din sectorul justiţiei a afectat
relaţiile Republicii Moldova cu UE, iniţial prin suspendarea asistenţei bugetare directe, iar după anularea
controversată a rezultatelor alegerilor noi din Chișinău, în 2018, și a celei macrofinanciare.
PRIORITĂŢI
1. Aprobarea unui nou cadru de planificare în sectorul justiţiei - Strategia de Dezvoltare 2019-2022.
2. Implementarea cât mai urgentă a procedurii de evaluare a judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de
urmărire penală și altor persoane implicate în procesul de înfăptuire a justiţiei, iniţiată la finele lunii
august 2019 de Guvern.
3. Finalizarea cauzelor penale faţă de persoanele implicate în „laundromatul rusesc” și „frauda bancară”.
4. Revizuirea competenţelor procuraturilor specializate și sporirea numărului de procurori implicaţi în
exercitarea urmăririi penale pe cauze de corupţie mare.
5. Consolidarea rolului Inspecţiei judiciare și a Inspecţiei procurorilor pentru a asigura eficienţa
mecanismelor interne de sancţionare și de excludere a judecătorilor și procurorilor care încalcă regimul de
integritate și profesionalism.
6. Promovarea mecanismelor transparente și bazate pe merit în procesul de evaluare, selecţie și
promovare a judecătorilor și procurorilor în sistemul instanţelor judecătorești și al organelor
Procuraturii.
7. Controlul riguros asupra modului de accedere a candidaţilor pentru funcţiile de judecători și procurori la
Institutul Naţional al Justiţiei în ciclul de instruire iniţială.
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPŢIEI
PROGRESE
Două Strategii în domeniul integrităţii și anticorupţiei au fost adoptate și implementate: SNA pentru anii
2011-2015, extinsă până în 2016 și SNIA pentru anii 2017-2020. Pe parcursul anului 2018 a fost aprobate nouă
planuri sectoriale anticorupţie (achiziţii publice, educaţie, sănătate, vamal, fiscal, administrare a proprietăţii
publice, ordine publică, protecţia mediului).
În anul 2012, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei (CCCEC) a fost reformat și
redenumit Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). CNA a extins gradual lista de instrumente de prevenţie,
inclusiv analiza coruptibilităţii actelor normative, evaluarea în scop de prevenţie a activităţilor autorităţilor
publice, desfășurarea campaniilor de informare și a instruirilor, evaluarea integrităţii instituţionale. Cadrul
instituţional a fost completat în anul 2011 cu Comisia Naţională de Integritate (CNI), care ulterior a fost
reformată și transformată, în 2016, în Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).
În anul 2017 a fost creată și Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI), în calitate de subdiviziune
din cadrul CNA, responsabilă de efectuarea investigaţiilor financiare paralele, de indisponibilizarea și de
gestionarea bunurilor rezultate din activitate infracţională, și de negocierea repatrierii bunurilor rezultate
din activitate infracţională.
În 2016 a fost creată Procuratura Anticorupţie, specializată pe urmărirea penală a cauzelor de corupţie,
inclusiv exercitarea urmăririi penale pe cauze de corupţie mare, precum și conducerea urmăririi penale pe
cauze de corupţie aflate în competenţa CNA.
CONSTRÂNGERI
Nivelul de percepţie a corupţiei în Republica Moldova, conform indicelui Transparency International, a variat
în ultimii cinci ani - de la 35 de puncte în 2013 la 33 în 2018, poziţionându-se în final pe locul 117 din 180 de
state. Astfel, în ultimii cinci ani, nivelul de percepţie a corupţiei s-a înrăutăţit, oscilând de la cel mai jos - 30
de puncte - în anul 2016, cu o ușoară redresare către anul 2018. În același timp, sondajele de opinie din ultimii
ani arată că, în continuare, corupţia este privită drept una dintre principalele probleme ale societăţii, iar
majoritatea o consideră o problemă severă.
Deși CNA a întreprins numeroase acţiuni de prevenţie, dar și de combatere a corupţiei, fenomenul persistă
și continuă să fie principala îngrijorare a cetăţenilor. Actualul cadru de responsabilităţi pe domeniul
combaterii corupţiei implică, în principal, Procuratura Anticorupţie (cu 45 de posturi) și CNA (cu 342 de
posturi), din procesul de investigare și urmărire penală fiind excluse procuraturile teritoriale și organele de
urmărire penală ale poliţiei. O implicare mai activă a tuturor organelor de urmărire penală nu este posibilă
din cauza riscurilor sporite de reducere a eficienţei urmăririi penale și de corupţie internă.
O sarcină extrem de complicată ţine de investigarea „fraudei bancare” și a „laundromatului rusesc”, care
consumă resurse considerabile ale Procuraturii Anticorupţie și afectează din procesul de conducere și de
exercitare a urmăririi penale pe alte cauze.
PRIORITĂŢI
1. Implementarea eficientă a SNIA și monitorizarea periodică, inclusiv alternativă, a modului de
implementare a acesteia, precum și a planurilor sectoriale anticorupţie.
2. Revizuirea competenţelor și statelor de personal ale Procuraturii Anticorupţie și ale CNA, pentru a
asigura investigarea rapidă și eficientă a cauzelor de corupţie, prin transferarea conducerii urmăririi
penale pe unele infracţiuni către procuraturile teritoriale, unde CNA dispune de oficii, și concentrarea
Procuraturii Anticorupţie pe exercitarea urmăririi penale pe cauze de corupţie mare.
3. Eliminarea factorilor coruptibili din sectoare cu impact sporit pentru percepţia corupţiei în rândurile
cetăţenilor, inclusiv în domeniul educaţiei, sănătăţii și al ordinii publice, prin excluderea factorului
uman și gestionării numerarului, și prin aplicarea soluţiilor TIC și utilizarea plăţilor prin platforma publică
de plăţi electronice MPay.
4. Capacitarea instrumentelor de prevenţie aprobate, inclusiv a avertizorilor de integritate.

26

Raport alternativ: Acordul de Asociere UE-Moldova. Cinci ani de implementare: Progrese. Constrângeri. Priorități

COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANŢĂRII TERORISMULUI
PROGRESE
Cadrul de politici și cel legislativ au fost completate cu Strategia în domeniul prevenirii și combaterii spălării
banilor și finanţării terorismului pentru anii 2013-2017 și cu Legea privind prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanţării terorismului. Pentru anii 2017-2019 a fost aprobat și un Plan de acţiuni pentru a suplini
golul pe cadrul de politici de planificare. Un grup de lucru a fost creat de Guvern pentru a elabora o nouă
Strategie în domeniu.
Instituţional, a fost consolidat Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), care a fost
separat în anul 2018 de CNA, în urma adoptării noului cadru legal în domeniu. SPCSB, Banca Naţională a
Moldovei (BNM) și Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) au aprobat reglementări cu privire la
monitorizarea și raportarea tranzacţiilor suspecte în domeniile lor de competenţă, inclusiv metodologii și
ghiduri de raportare și analiză. SPCSB beneficiază, de la finele anului 2018, de un proiect Twinning finanţat
de UE, pentru a consolida capacităţile instituţionale ale Serviciului.
Activitatea SPCSB a fost îmbunătăţită semnificativ odată cu reducerea numărului de raportări de tranzacţii
suspecte - la cele care depășesc 200 de mii de lei în numerar și 500 de mii de lei prin virament. Acest lucru a
făcut posibilă concentrarea eforturilor pe note analitice (250), monitorizări (85) și rapoarte de investigaţie
financiară (130) și cooperare internaţională, inclusiv prin reţeaua EGMONT. Unul dintre rezultate este și
iniţierea a 16 cauze penale în baza datelor prezentate de Serviciu.
În a doua jumătate a anului 2018 în Republica Moldova și-a început activitatea o misiune a MONEYVAL
privind monitorizarea periodică a mecanismelor de spălare a banilor. Raportul ei încă nu a fost făcut public.
CONSTRÂNGERI
Urmărirea penală pe cauze de spălare de bani și infracţiuni similare, inclusiv în contextul „laundromatului
rusesc” și al „fraudei bancare”, nu a oferit finalitate așteptată de public. Deși există câteva cauze penale
finalizate, cele mai multe sunt încă la etapa de urmărire penală sau la cea judiciară.
Cadrul juridic naţional permite, inclusiv în sectorul public, tranzacţii cu entităţi din jurisdicţii off-shore, ceea
ce generează numeroase riscuri de evaziune fiscală, spălare de bani și finanţare a terorismului. Aceste
prevederi permisive afectează și modalitatea în care este gestionată proprietatea publică oferită, în prezent,
în concesiune (cazul Aeroportului Internaţional Chișinău), permiţând schimbarea gestionarului care este
originar din astfel de jurisdicţii. Eforturile de prevenire și de combatere a spălării banilor sunt afectate și de
faptul că nu este implementată eficient legislaţia ce ţine de tranzacţionarea cu numerar - în special, la casele
de schimb valutar, care nu identifică efectiv persoana fizică ce efectuează tranzacţii în numerar, operând cu
sume care se supun raportărilor în baza legii.
Datele pe care le colectează Agenţia Servicii Publice cu privire la beneficiarii efectivi nu includ și informaţii
despre fondatorii persoanei juridice, alţii decât fondatorii nemijlociţi ai întreprinderii înregistrate în
Republica Moldova; drept urmare, stabilirea beneficiarului efectiv are loc în bază de declaraţie pe proprie
răspundere. Întregul spectru de acţionari și structura efectivă de control lipsește, ceea ce nu permite
aplicarea măsurilor de monitorizare din partea SPCSB și a altor autorităţi publice.
PRIORITĂŢI
1. Aprobarea unei noi Strategii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor pentru anii 20192023.
2. Restricţionarea tranzacţiilor dintre sectorul public și entităţi ce provin din jurisdicţii off-shore, și
extinderea semnificativă a obligaţiei de raportare a fondatorilor întreprinderilor din Republica Moldova
pentru a stabili - de la înregistrare sau ulterior, la schimbarea structurii de control - întreprinderile care
sunt controlate direct sau indirect de entităţi ce provin din jurisdicţii off-shore.
3. Transpunerea Directivei 2018/843, care modifică și completează Directiva UE 2015/849 privind
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.
4. Consolidarea cooperării dintre SPCSB, Procuratura Anticorupţie, CNA și ARBI în procesele de
urmărire penală, inclusiv în indisponibilizarea bunurilor rezultate din activitate infracţională.
5. Implicarea judecătorilor în procesul de instruire pe cauze de spălare de bani pentru evaluarea
corectă a probelor.
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3. TITLUL IV - COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI SECTORIALĂ
CONTEXT
Progresul moderat aferent Titlului IV din Acordul de Asociere a fost umbrit de modalitatea de promovare a
iniţiativelor, multe proiecte de decizii fiind aprobate în grabă, fără un exerciţiu amplu de analiză a impactului,
în mai multe instanţe fiind ignorate principiile de consultare a opiniei publice. O iniţiativă care - deopotrivă
cu anularea alegerilor pentru funcţia de primar al municipiul Chișinău - a lovit puternic în relaţiile cu partenerii
străini a fost Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală (amnistia de capital), care a revenit pe
agendă după un prim eșec înregistrat la finele anului 2016. Această din urmă lege a avut un impact economic
incomparabil cu riscul de imagine și cu efectul descurajator asupra plătitorilor de bună credinţă.
Reforma administraţiei publice, deși realizată în grabă și cu o transparenţă redusă, a înregistrat progrese
moderate în ceea ce privește consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice, implementarea
politicilor și utilizarea eficientă a resurselor bugetare, și prestarea serviciilor calitative pentru toţi cetăţenii.
Reorganizarea ministerelor și a instituţiilor publice, precum și îmbunătăţirea mecanismului de motivare a
personalului din serviciul public sunt, în mare parte, elementele care au generat aceste progrese. Reforma
administraţiei publice nu va fi însă dusă la bun sfârșit, dacă nu vor fi depuse eforturi suplimentare pentru
consolidarea instituţiilor și a business proceselor atât în autorităţile publice centrale, cât și în cele locale.
Merită apreciere îmbunătăţirea constantă a disciplinei bugetare. În 2018, pentru prima dată în ultimii șapte
ani, Bugetul pentru anul 2019 a fost aprobat în termenul stabilit de legislaţie. Disciplina bugetară se observă
nu doar atunci când este vorba de termene, dar și în cazul limitelor de îndatorare a statului. Plafonul maxim
al deficitului bugetar într-un singur an, introdus în 2015, a fost respectat cu stricteţe în perioada dată. În
pofida acestui progres, capacităţile analitice ale Ministerului Finanţelor sunt insuficiente, fapt care este un
obstacol în realizarea unor reforme fiscale comprehensive, dar și în crearea unui consiliu fiscal independent.
Sectorul producţiei agroalimentare - care se numără printre principalii beneficiari ai liberalizării comerţului
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană - a resimţit un suport important ca urmare a eliminării
tarifelor și a liberalizării tarifare a exporturilor. De facto, Acordul de Asociere a eliminat barierele tarifare
pentru mai mult de 90 la sută dintre produsele autohtone. Fără a pune un accent puternic pe investiţii private
pentru a crește valoarea adăugată a produselor exportate, în lipsa cadrului optim pentru exportul produselor
de origine animalieră, efectul eliminării tarifelor va fi însă limitat pe termen mediu și lung.
Un alt domeniu important pentru Republica Moldova este cel al transporturilor. În perioada de referinţă au
crescut alocările financiare atât pentru modernizarea drumurilor naţionale, cât și pentru reparaţia arterelor
locale. Executarea lucrărilor nu au fost tot timpul de calitate înaltă, un exemplu în acest sens fiind reabilitările
din cadrul Programului „Drumuri bune pentru Moldova”. La capitolul transportul aerian, subliniem o creștere
foarte rapidă a traficului de pasageri, care s-a majorat cu peste 60% faţă de anul 2014. Această creștere a
fost posibilă datorită atragerii operatorilor low cost, dar și extinderii Aeroportului Internaţional Chișinău, în
cadrul contractului de concesiune a acestuia. Contractul în cauză a redevenit, recent, un punct focal de
discuţii pe agenda publică și parlamentară, renegocierea lui devenind un imperativ pentru noua guvernare.
Accelerarea procesului de transpunere a directivelor UE și de punere în practică a acestora trebuie să devină
o prioritate transversală pentru toate domeniile. Căci, în pofida existenţei unui număr mare de documente
strategice și de planificare, rezultatele, în multe domenii, întârzie să producă impact. Consolidarea
instituţiilor și îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale sunt precondiţii esenţiale pentru acest proces.
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REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PROGRESE
Reforma administraţiei publice a înregistrat progrese moderate la consolidarea capacităţii instituţionale, la
implementarea politicilor, la utilizarea eficientă a resurselor bugetare și la prestarea serviciilor calitative
pentru toţi cetăţenii. Din anul 2016, Guvernul a avansat în implementarea reformei administraţiei publice
prin reorganizarea ministerelor și instituţiilor din subordinea acestora. Un accent deosebit al reformei a
constituit reducerea cheltuielilor pentru funcţionarea ministerelor și altor autorităţi administrative centrale.
A fost îmbunătăţit mecanismul de motivare a personalului din serviciul public. Noua lege a stabilit caracterul
unitar pentru toate categoriile de angajaţi din sectorul public, a sporit atractivitatea funcţiilor publice pentru
tinerii specialiști și le-a oferit managerilor din instituţiile publice mai multă flexibilitate în ceea ce privește
avansarea în grade și trepte de salarizare.
După o lungă perioadă de dezbateri și consultări, a fost aprobat noul Cod Administrativ al Republicii Moldova.
Sistematizarea tuturor procedurilor administrative într-un singur document urmează să crească
predictibilitatea actului de administraţie publică și să consolideze respectarea drepturilor și libertăţilor
persoanelor fizice și juridice.
CONSTRÂNGERI
Procesul de reformă a administraţiei publice centrale a fost realizat în grabă și în mod netransparent.
Reforma a vizat într-o măsură prea mică raţionalizarea și îmbunătăţirea funcţiilor și business-proceselor ce
au loc în cadrul autorităţilor, dar și între diferite autorităţi administrative centrale, esenţiale în elaborarea și
implementarea în mod eficient, econom și în baza evidenţelor a politicilor publice asumate de Guvern.
Obiectivele din Agenda de Asociere la acest capitol sunt ambiţioase: modernizarea serviciilor publice,
crearea unui corp de funcţionari publici profesionist bazat pe principiul responsabilităţii manageriale sau
promovarea valorilor etice în rândul funcţionarilor publici. Acţiunile implementate de autorităţi pe parcursul
ultimilor cinci ani au fost însă limitate și nu au putut realiza integral obiectivele menţionate.
Reforma administraţiei publice nu va fi dusă la bun sfârșit, dacă nu vor fi depuse eforturi suplimentare pentru
consolidarea instituţiilor și a business proceselor, atât în autorităţile publice centrale, cât și în cele locale.
PRIORITĂŢI
Esenţa reformei administraţiei publice rezidă în creșterea calităţii serviciilor publice, iar în acest sens este
necesar:
1. Îmbunătăţirea proceselor interne la nivelul instituţiilor - accentul reformei trebuie pus nu doar pe
reducerea cheltuielilor pentru funcţionarea instituţiilor publice, dar și pe revizuirea și îmbunătăţirea
funcţiilor atât în interiorul instituţiilor, cât și în cadrul diferitelor autorităţi administrative centrale.
2. Diminuarea dependenţei instituţiilor publice de factorul politic - obiectivul trebuie să fie dezvoltarea
unui corp al funcţionarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilităţii manageriale și pe
delegarea eficace a autorităţii.
3. Introducerea practicii de elaborare a politicilor publice în bază de evidenţe prin efectuarea analizelor
ex-ante a impactului politicilor publice, în special, până la elaborarea actelor normative care au impact
major asupra cetăţenilor sau societăţii. Pentru a crește impactul politicilor asupra standardului de viaţă
al cetăţenilor este importat de a îmbunătăţi cadrul de elaborare și de analiză a politicilor publice.
4. Fortificarea cadrului strategic pentru implementarea reformei administraţiei publice - capacitatea
Guvernului și a Parlamentului de a asigura un proces deschis și transparent cu privire la continuarea
reformei administraţiei publice centrale și la demararea reformei la nivel local va fi esenţială. Dar,
sustenabilitatea reformei administraţiei publice locale va fi asigurată numai în cazul în care aceasta va fi
efectuată în baza unei foi de parcurs dezbătută cu societatea civilă, iar reorganizarea administrativă va
fi realizată cu respectarea principiilor europene.
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OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
PROGRESE
AA urmărește promovarea unei cooperări bazate pe legislaţia UE în domeniul social și al forţei de muncă,
legislaţie ce derivă în mare parte din convenţiile OIM pe care Republica Moldova deja le-a ratificat. Deși cu
unele întârzieri, până la moment, cea mai mare parte din directivele europene referitoare la cei trei piloni ai
prezentului capitol au fost transpuse în legislaţia naţională. În acest sens, la Codul Muncii au fost făcute
nenumărate ajustări, cu scopul de a oferi mai multă flexibilitate atât angajaţilor, cât și angajatorilor. Chiar și
așa, pentru moment, nu s-a reușit adoptarea unui nou Cod, care să rezolve cerinţele mediului de business pe
aspecte ce ţin de contractele cu termen fix, perioadele de probă, încetarea contractului de muncă, plata
orelor suplimentare etc. Către sfârșitul anului 2017, a fost propusă o nouă versiune a Codului, însă, în lipsa
unei evaluări bazate pe dovezi, aceasta nu a întrunit un consens suficient în societate.
În ceea ce privește egalitatea de șanse, legislaţia naţională, de asemenea, a fost amendată pentru a integra
prevederile europene, inclusiv cele ce se referă la principiul egalităţii de tratament între persoane, fără
deosebire de rasă sau de origine, și cele ce vizează încadrarea în muncă și ocuparea forţei de muncă. Per
ansamblu, în această direcţie au fost făcute progrese importante, iar transpunerea legislaţiei s-ar putea
finaliza mai devreme decât este prevăzut în cadrul anexelor.
CONSTRÂNGERI
Cu toate că noile norme ar trebui să fortifice calitatea legislaţiei moldovenești și, totodată, să o adapteze la
realităţile economice actuale, o serie de constrângeri continuă să persiste în domeniul dat. Îmbunătăţirea
indicatorilor cantitativi ai pieţei muncii este însoţită de înrăutăţirea celor calitativi. În ultimii ani, a continuat
să crească ocuparea informală, aceasta atingând nivelul de 38% din totalul populaţiei ocupate. Mai mult ca
atât, tendinţele demografice continuă să reprezinte o constrângere fundamentală pentru dezvoltarea
economică și socială a ţării. Tendinţele respective sunt și mai dramatice ca urmare a emigrării intense a
populaţiei cu vârsta aptă de muncă. La aceasta se mai adaugă productivitatea scăzută a muncii, care este un
factor important ce influenţează decizia investitorilor, iar percepţia acestora în ceea ce privește modul de
funcţionare a pieţei muncii în Republica Moldova nu este printre cele mai bune.
PRIORITĂŢI
Asigurarea transparenţei procesului de reformă a relaţiilor de muncă și fortificarea cadrului instituţional
corespunzător trebuie să rămână o prioritate de bază în domeniu. Analiza legislaţiei muncii și eventuala
modificare a Codului Muncii trebuie făcută pe bază unor metodologii internaţionale relevante și nu punând
la bază doar activităţile de lobby exercitate de business sau de sindicate. În acest sens, priorităţile în domeniu
sunt:
1. Adoptarea unui nou Cod al Muncii, care să aibă la bază metodologii relevante - de exemplu, indicatorii
OCDE de stricteţe a protecţiei muncii, pe baza cărora poate fi efectuată o analiză obiectivă pe date
internaţional comparabile.
2. Revizuirea deciziilor prin care au fost limitate competenţele de control al securităţii muncii deţinute
de Inspectoratul de Stat a Muncii. Inspectoratul trebuie să adopte o politică de control bazată pe
evaluarea riscurilor și pe publicarea listelor entităţilor care trebuie să se aștepte la asemenea controale.
3. Stimularea investiţiilor în capitalul uman. Sunt necesare reforme structurale profunde, în special, în
sectoarele educaţionale vocaţionale și terţiare, în vederea sporirii eficienţei investiţiilor publice și private
în aceste domenii și pentru ancorarea mai bună a ofertei educaţionale cu cererea pentru forţa de muncă
din partea sectorului real.
4. Combaterea discriminării în muncă. Bunăoară, continuă să existe dificultăţi în ceea ce privește
reintegrarea pe piaţa muncii a femeilor după nașterea copiilor. De vină este inclusiv lipsa unui sistem
preșcolar adecvat - grădiniţe puţine la ţară și aglomerate la oraș.
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GESTIONAREA FINANŢELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN,
INSPECŢIA FINANCIARĂ ȘI AUDITUL EXTERN
PROGRESE
După ratarea ultimei tranșe din Programului de suport al Fondului Monetar Internaţional, care s-a încheiat în
2013 și după criza bancară din 2014-2015, semnarea unui nou Program în anul 2016 a fost o realizare majoră
pentru Republica Moldova, inclusiv din perspectiva gestionării finanţelor publice. Progresul, în contextul
programului, a fost pozitiv până în vara anului 2018, când a fost aprobat un set de iniţiative fiscale, unele
suficient de controversate (Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală).
Totuși, în perioada de referinţă, s-a atestat o evoluţie pozitivă în sensul disciplinei pentru aprobarea Legii
bugetului de stat. Dacă, în anul 2015, Legea bugetului a fost aprobată prin asumarea de răspundere a
Guvernului tocmai la 12 aprilie, proiectul Legii bugetului pentru anul 2019 a fost aprobat în termenul stabilit
de legislaţie (până la 1 decembrie 2018), și asta pentru prima dată în ultimii șapte ani.
Intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2015, a Legii nr. 181 privind finanţele publice și responsabilitatea fiscală a
modernizat procesul bugetar, îmbunătăţind procesul de planificare pe termen mediu și a definit mai clar
rolurile și responsabilităţile instituţiilor implicate în respectivul exerciţiu. Adiţional, prin Legea nr. 181, pentru
prima dată a fost introdus plafonul maxim al deficitului bugetar într-un singur an, care a fost respectat în
perioada de referinţă.
De asemenea, în anul 2017 a fost adoptată o nouă Lege privind organizarea și funcţionarea Curţii de Conturi
care, între altele, a extins aria de audit în sectorul economic cu participarea statului.
CONSTRÂNGERI
Planul de acţiuni a prevăzut aprobarea unei noi Legi privind Inspectoratul Financiar de Stat, pentru
eficientizarea controlului financiar desfășurat de Ministerul Finanţelor. În prezent, activitatea Inspecţiei
financiare este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1026/2010. Deși a fost pregătit un proiect de lege
în acest sens, Guvernul l-a avizat negativ, subliniind că este nevoie de o abordare unificată asupra
prerogativele de control ale managerilor instituţiilor, precum și asupra auditului intern și a investigaţiilor
financiare, iar un proiect de lege izolat nu va rezolva problema existentă.
O altă acţiune inclusă în plan - de care este responsabil Centrul Naţional Anticorupţie și care, de asemenea,
este fără de rezultate - ţine de utilizarea pe larg a investigaţiilor financiare în combaterea fraudelor.
Rezultatele se lasă așteptate, iar, până în prezent, singurul pas important în această direcţie (cu rezultate
extrem de modeste) este demararea, pe marginea fraudelor din sectorul bancar, a cooperării între CNA și
Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale. Pentru a asigura dezvoltarea continuă a planificării
bugetare, a fost analizată fezabilitatea creării unui consiliu fiscal - entitate independentă care urmărește
politicile fiscale și acţionează ca și contrabalanţă atunci când stabilitatea cadrului bugetar este pusă în
pericol. Studiul elaborat de către Ministerul Finanţelor nu recomandă însă înfiinţarea unei astfel de instituţii
înainte de fortificarea capacităţilor analitice din cadrul Ministerului Finanţelor.
PRIORITĂŢI
Pe fundalul îmbunătăţirii procesului de gestionare a finanţelor publice, este important de asigurat
continuitatea reformelor prin:
1. Înfiinţarea unui consiliu fiscal cu rol consultativ, cu consolidarea concomitentă a capacităţilor
Ministerului Finanţelor. În contextul modificărilor fiscale frecvente, o entitate independentă ar putea
oferi suportul necesar pentru asigurarea implementării regulilor fiscale prudente, pentru evaluarea
Bugetului și a CBTM.
2. Consolidarea eforturilor investigaţiilor financiare, care trebuie să meargă dincolo de evenimentele
ce au avut loc în sectorul bancar. Acordul de Asociere pune accent pe crearea unui sistem modern al
finanţelor publice în general, inclusiv în materie de combatere a fraudelor și a corupţiei.
3. Revizuirea cadrul de activitate a Inspectoratului Financiar de Stat. Un domeniu potenţial în care
Inspectoratul Financiar de Stat ar putea să își sporească prezenţa odată cu fortificarea cadrului
instituţional ţine de fraude și nereguli în utilizarea fondurilor donatorilor.
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FISCALITATEA
PROGRESE
În perioada de referinţă, modificările fiscale au fost frecvente și au stârnit discuţii fervente. Anii 2018-2019
s-au remarcat numeroase dezbateri privind diverse sisteme și cote de impozitare. Modificările promovate în
grabă, în iulie 2018, nu au fost supuse unui proces de consultări publice și nu a fost efectuată nicio analiză a
impactului acestora. Nici modificările din anul 2019, care au ţintit inclusiv revenirea, pe alocuri, la cotele de
impozitare anterioare, nu au fost supuse unui exerciţiu suficient de amplu de analiză și de consultări. Pe
termen scurt, finanţele publice au început să resimtă presiuni, în special, din cauza unor iniţiative precum
cota unică a impozitului pe venit și reducerea contribuţiei sociale. Conform prognozelor, această reformă va
avea totuși un impact pozitiv asupra activităţii economice pe termen mediu și lung.
Începând cu data de 2 ianuarie 2018, contribuabilii au posibilitatea să transfere o singură dată pe lună suma
integrală pentru achitarea tuturor impozitelor, care ulterior sunt redirecţionate către destinaţiile
prestabilite. Această reformă a eficientizat efortul depus de contabili, reducând și numărul de greșeli
asociate tranzacţiilor către conturi de trezorerii multiple. Pe partea accizelor s-au majorat cotele la unele
produse, în timp ce la altele a fost efectuată ajustarea la inflaţie. Pentru a asigura atingerea minimumului
cotei accizelor la produsele din tutun, prevăzut de directivele UE, precum și pentru a asigura creșterea
încasărilor la Buget, aceste accize au fost majorate în repetate rânduri.
CONSTRÂNGERI
Un regres considerabil a fost iniţiativa privind declararea voluntară și stimularea fiscală (amnistia de capital)
Pentru prima dată, iniţiativa în cauză a ajuns în Parlament în decembrie 2016, dar a fost retrasă ca urmare a
presiunii venite din partea comunităţii internaţionale și a mediului de experţi. După deteriorarea relaţiilor cu
UE și cu FMI, aceste proiecte au revenit în vizorul autorităţilor, fiind votate și intrând în vigoare în luna iulie
2018. Rezultatele extrem de modeste ale acestui exerciţiu (zece beneficiari care au declarat active în valoare
de 30 de milioane de lei) ridică semne de întrebare privind oportunitatea adoptării respectivului proiect care,
pe lângă promovarea unor interese obscure, inevitabil descurajează plătitorii de impozite de bună credinţă.
Printre restanţele existente la capitolul fiscalitate putem sublinia întârzierea în elaborarea sistemului
informaţional automatizat, ceea ce ar permite gestionarea managementului riscurilor. Implementarea
acestuia ar conduce la o mai bună identificare și analiză a riscurilor, fiind prioritizate ariile de intervenţie
pentru a preveni evaziunea și frauda fiscală, având și un impact asupra reducerii economiei tenebre.
PRIORITĂŢI
Discuţiile pe marginea modificării politicii fiscale și încercarea noii guvernări de a corecta o parte din
schimbările fiscale din 2018 sugerează necesitatea de a regândi radical modul de identificare și de
promovare a reformelor fiscale pe viitor:
1. Procesul trebuie să asigure mai multă previzibilitate pentru agenţii economici și investitori, oferindule perspective clare că o anumită abordare fiscală va fi în vigoare pentru un anumit termen previzibil.
2. Identificarea domeniilor pasibile de modificări fiscale trebuie să derive din analize complexe ale
structurii economice a ţării și ale nevoilor de susţinere a diferitelor ramuri ale economiei, fără a se rezuma
la recomandările partenerilor străini. În acest sens, este îndreptăţită menţinerea cotei unice de
impozitare a venitului și a tarifului redus al contribuţiei de asigurări sociale de stat a angajatorului.
3. Trebuie efectuate îmbunătăţiri și pe dimensiunea TVA. Aici subliniem necesitatea simplificării și
reducerii la minimum a breșelor în fluxul TVA prin raţionalizarea cotelor, a excepţiilor și a scutirilor.
4. Implementarea stringentă și mult mai eficientă a metodelor indirecte de estimare a veniturilor
impozabile și extinderea metodelor indirecte la evaluarea proprietăţilor în scopul impozitării veniturilor.
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POLITICA ANTREPRENORIALĂ
PROGRESE
Odată cu semnarea AA, UE și Republica Moldova s-au angajat să-și consolideze cooperarea privind politica
industrială și antreprenorială, îmbunătăţind astfel mediul de afaceri pentru toţi operatorii economici, dar cu
un accent deosebit pe IMM-uri. Acest deziderat a fost stabilit drept bază în cadrul unui șir de planuri de
activitate a diferitelor instituţii guvernamentale și strategii sectoriale, printre cele mai importante fiind
Strategia de dezvoltare a sectorului IMM, Strategia de atragere a investiţiilor și de promovare a exporturilor,
Concepţia de dezvoltare a clusterelor sau Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii.
Conceptul acestor planuri ţine cont de practicile recunoscute la nivel internaţional în domeniu, în special,
principiile iniţiativei în favoarea întreprinderilor mici „Small Business Act”. Astfel, politicile antreprenoriale
ţintesc ameliorarea unor dimensiuni precum accesul la finanţare, economia verde, inovaţiile, parteneriatele
publice-private, eficienţa energetică, cooperarea și internaţionalizarea, care în final să conducă la sporirea
competitivităţii întreprinderilor moldovenești. Mai mult, cu implicarea partenerilor externi, prin intermediul
ODIMM sau al altor unităţi de implementare au fost iniţiate și dezvoltate o serie de programe de suport
antreprenorial. Acestea au vizat atât IMM-urile, microîntreprinderile și start-up-urile, cât și businessul mare.
CONSTRÂNGERI
În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat progrese moderate în crearea unui mediu de afaceri propice
pentru IMM-uri și nu numai. În pofida unor îmbunătăţiri marginale în domeniu (stabilizarea economică,
inflaţionistă și a sistemului bancar), s-au menţinut constrângerile fundamentale care au împiedicat o
ameliorare sesizabilă a activităţii antreprenoriale. Totodată, tendinţele demografice continuă să reprezinte
o constrângere fundamentală pentru dezvoltarea economică și socială a ţării - și ele sunt și mai dramatice
dată fiind emigrarea intensă a populaţiei cu vârsta aptă de muncă și productivitatea relativ scăzută a muncii.
Cu un sistem bancar zdruncinat de fraudele descoperite în 2014-2015 și cu o piaţă de capital în fază
embrionară, economia Republicii Moldova suferă de un deficit cronic de resurse investiţionale interne.
Băncile moldovenești nu-și exercită pe deplin funcţia de acumulare a resurselor și de alocare a acestora
pentru finanţarea investiţiilor productive. Prin urmare, din puţinul investiţiilor, majoritatea sunt finanţate
din resursele proprii ale firmelor, fapt care vorbește despre constrângerile întreprinderilor mici și mijlocii în
ceea ce privește dezvoltarea capacităţilor de producere și sporirea competitivităţii.
PRIORITĂŢI
În materie de priorităţi, autorităţile responsabile de politica economică a statului ar trebui să se concentreze
pe promovarea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toate întreprinderile, printr-o politică eficientă
de concurenţă și un sistem judiciar transparent și independent. În acest sens, priorităţile trebuie să se
concentreze spre următoarele acţiuni:
1. Fortificarea competenţelor și rolului Consiliului Concurenţei în cadrul economiei este absolut necesar,
în timp ce sistemul judiciar rămâne segmentul-cheie pentru toate sferele vieţii economice și sociale.
2. Dezvoltarea competenţelor-cheie de antreprenoriat, care să sporească competitivitatea companiilor
moldovenești în corespundere cu priorităţile din AA.
3. Utilizarea mai eficientă a posibilităţilor oferite de AA. Pentru a crește mai rapid și mai durabil,
economia naţională are nevoie de extindere și de diversificarea substanţială a exporturilor. Drept
urmare, responsabilitatea Guvernului este să le ofere asociaţiilor de producători infrastructura
instituţională și legislativă care să reducă din costurile tranzacţionale, să faciliteze comerţul internaţional
și să atragă investitorii străini.
4. Stimularea activităţilor de inovare și tranziţie către economia ecologică nu mai pot fi neglijate și
trebuie integrate în procesul tehnologic al firmelor.
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AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ
PROGRESE
Sectorul de producere agroalimentar a fost unul dintre principalii beneficiari ai liberalizării comerţului, ca urmare
a implementării Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Creșterea pozitivă a
exporturilor a fost determinată de eliminarea tarifelor și de liberalizarea tarifară a exporturilor.
De facto, Acordul de Asociere a eliminat barierele tarifare pentru 91% din produsele autohtone. Pe parcursul
ultimilor cinci ani au fost adoptate și modificate o serie de acte legislative, și a fost aprobat un număr mare de
reglementări normative destinate asigurării conformităţii produselor autohtone și racordării acestora la
standardele tehnice și sanitare din Uniunea Europeană, în special:
•
•

•

Legea cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii și a mediului rural - documentul
prevede cadrul de politici pentru oferirea subvenţiilor într-un mod previzibil și transparent, inclusiv
mecanisme pentru creșterea fondurilor disponibile pentru subvenţionarea agriculturii.
Strategia naţională pentru dezvoltarea agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 - documentul conţine viziunea
de ansamblu a Guvernului asupra sectorului și acţiunile prioritare de implementare. O realizare a fost și
evaluarea intermediară a efectelor și impactului strategiei, fiind introduse ajustări pentru asigurarea atingerii
tuturor obiectivelor către anul 2020.
O listă numeroasă de reglementări tehnice, care să alinieze treptat standardele naţionale la cele europene
pentru extinderea capacităţilor de export: cerinţele pentru producerea și plasarea pe piaţă a cărnii, cerinţele
de calitate pentru fructe și legume la toate etapele de producere și ambalare, cerinţele de calitate pentru
lapte și produsele lactate.

CONSTRÂNGERI
Gradul general de realizare a angajamentelor asumate de Republica Moldova la capitolul agricultură și dezvoltare
rurală din Acordul de Asociere este unul modest, în mod special, în ceea ce ţine de transpunerea directivelor UE
menite să ajusteze normele naţionale la standardele europene.
Restanţele și întârzierile înregistrate nu au permis extinderea comerţului cu produse de origine animalieră (în afară
de miere de albine și caviar). Impactul pozitiv al exporturilor a fost determinat de liberalizarea tarifară și mai puţin
de investiţii în agricultură sau de transferul de tehnologii. Fără schimbarea abordării, potenţialul de export va fi
plafonat, în condiţiile în care liberalizarea tarifară produce efecte temporare, iar acestea, în mare parte, au fost
deja consumate. Lipsa de investiţii private în sectorul de procesare agroalimentară împiedică creșterea valorii
adăugate a produselor agricole.
Totodată, plafonarea poate surveni inclusiv din cauza concentrării geografice a exporturilor - mai mult din
jumătatea exporturilor agroalimentare sunt orientate doar către trei pieţe: România, Italia și Marea Britanie.
Astfel, o atenţie deosebită urmează să fie acordată și aspectului de diversificarea geografică.
Un alt obstacol rămâne capacitatea redusă a fermierilor la exportul producţiei agricole, inclusiv datorită pieţei
subdezvoltate a serviciilor de logistică, dar și monopolurilor care creează blocaje pe piaţă.
PRIORITĂŢI
În condiţiile în care exporturile agroalimentare se apropie de plafonare, este necesar de întreprins acţiuni care să
învioreze volumul de exporturi, dar și să asigure ireversibilitatea tendinţelor pozitive înregistrate la cinci ani de
implementare a Acordului de Asociere, și anume:
1. Accelerarea procesului de recuperare a restanţelor la transpunerea directivelor UE menite să ajusteze
normele naţionale la standardele europene, să majoreze calitatea produselor, să protejeze drepturile
consumatorului și să crească volumul exporturilor - obţinerea dreptului de a exporta produse de origine
animalieră trebuie să fie o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova.
2. Trecerea la exporturi de produse cu un nivel ridicat de tehnologizare - crearea de instrumente care să
faciliteze și să încurajeze investiţiile private pentru creșterea valorii adăugate a produselor agricole.
3. Reducerea monopolurilor la exportul produselor agroalimentare - având în vedere faptul că sectorul
producţiei agroalimentare a fost unul dintre principalii beneficiari ai liberalizării comerţului, trebuie de
întreprins acţiuni ce vor încuraja competiţia și vor permite accesul tuturor fermierilor la piaţa UE. La momentul
actual, monopolurile creează blocaje pe piaţă și limitează participarea unor actori la ea.
4. Promovarea cooperării la nivel local prin intermediul instrumentelor LEADER, abordând probleme
economice, sociale și de mediu - la nivel de UE programul a contribuit la ameliorarea potenţialului de dezvoltare
a zonelor rurale, prin valorificarea iniţiativelor și a competenţelor locale. Astfel, asigurarea unui cadru legal
favorabil pentru Grupurile de Acţiune Locală, create de LEADER, urmează a fi printre priorităţi.
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COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC
PROGRESE
Prevederile legale ale Acordului de Asociere și ale ZLSAC în sectorul energetic constau, în mare parte, din
angajamente luate în contextul aderării Republicii Moldova la Comunitatea Energiei. Astfel, după adoptarea
Legii cu privire la energetică, dar și a legilor anterioare cu privire la gazele naturale și la energia electrică,
Republica Moldova a transpus în mod oficial Pachetul Energetic III la nivel de legislaţie primară. În același
timp, au fost depuse eforturi în sensul ajustării normelor legale în domeniul energiei regenerabile, dar și al
eficienţei energetice - elemente ale Pachetului Energetic III.
Au fost înregistrate progrese pe dimensiunea interconexiunii dintre Republica Moldova și România în
domeniul gazelor. S-a întâmplat, în special, după privatizarea ÎS „Vestmoldtransgaz” de către Compania
românească „Transgaz”, care si-a angajat să construiască Gazoductul Ungheni-Chișinău în termen de până
la doi ani, investind în acest scop până la 93 de milioane de euro.
CONSTRÂNGERI
Deși teoretic, în mare parte, Pachetul Energetic III a fost implementat la nivel de legislaţie primară,
respectarea acestor prevederi are loc în mod neuniform, cu amânări grave mai ales pentru separarea
sectorului gazelor, dar și cu alte deficienţe. De asemenea, o limitare importantă în implementarea efectivă
a angajamentelor derivă din faptul că aprovizionarea cu gaze naturale, precum și cu energie electrică, de
rând cu infrastructura actuală, structurile corporative și aranjamentele de aprovizionare sunt strâns legate
de instalaţiile din regiunea transnistreană, pe care Chișinăul nu le controlează.
În ceea ce ţine de elaborarea proiectelor de diversificare pentru interconectarea la reţelele din România,
deopotrivă pentru energia electrică și pentru gazele naturale, acestea necesită investiţii considerabile din
surse europene și implementarea în continuare a legislaţiei secundare, unde sunt atestate întârzieri. În
materie de eficienţa energetică, se respectă doar parţial acquis-ul Comunităţii Energiei, totodată fiind
raportate diferite cazuri de corupţie legate de alocarea fondurilor de eficienţă energetică.
De asemenea, conform noului cadru legal, ANRE urma să obţină o independenţă mult mai mare faţă de
Parlament, însă evenimentele din ultimii ani au demonstrat o interferenţă politică evidentă în stabilirea
tarifelor la gazele naturale și la energia electrică, dar și la produsele petroliere.
PRIORITĂŢI
Reformarea și modernizarea sectorului energetic al Republicii Moldova este o provocare de maximă
prioritate din motive atât economice, cât și geopolitice. Prevederile Acordului de Asociere sunt relevante
pentru reformele necesare ale politicilor privind sectorul energetic, iar perspectivele de diversificare a
surselor implică investiţii majore. Așadar, se impune:
1. Avansarea în procesul de ajustare a cadrului legislativ/normativ, dincolo de adoptarea legislaţiei
primare, pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor de diversificare a surselor de energie și de
interconectare.
2. Asigurarea unei independenţe efective a instituţiei de reglementare a energiei (ANRE) și evitarea
ingerinţelor politicului în activitate acesteia în conformitate cu prevederile Pachetului Energetic III.
3. Pregătirea cadrului necesar aferent angajamentului ce ţine de menţinerea nivelului minim al
stocurilor petroliere, pentru a anticipa un impact negativ ulterior.
4. Promovarea și susţinerea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile, conform noului cadru
legal, concomitent cu fortificarea cadrului instituţional.
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TRANSPORTURILE
PROGRESE
Implementarea Acordului de Asociere a contribuit la relansarea domeniului transporturilor în Republica Moldova,
punând bazele dezvoltării unei infrastructuri eficiente și îmbunătăţind siguranţa transportului.
În ultimii cinci ani, au crescut alocările financiare atât pentru modernizarea drumurilor naţionale, cât și pentru
reparaţia arterelor locale. Reabilitarea reţelei naţionale de drumuri a fost susţinută de partenerii de dezvoltare (ex.,
Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii). Mijloacele financiare oferite
dezvoltării strategice a transportului au depășit suma de 300 de milioane de euro. Iar, în cadrul Programului
„Drumuri bune pentru Moldova”, pe parcursul anului 2018 au fost reabilitaţi 1200 km de trasee locale.
Domeniul aviaţiei civile, de asemenea, a înregistrat o creștere substanţială ca urmare a aderării Republicii Moldova
la Spaţiul Aerian Comun al Uniunii Europene. Liberalizarea serviciilor de transport aerian a contribuit la atragerea
operatorilor low-cost, la reducerea preţurilor pentru pasageri, la diversificarea rutelor și la creșterea competiţiei.
În 2018, numărul de pasageri a ajuns la 2.830.000, o creștere de 60% faţă de anul 2014.
În perioada de referinţă au fost înregistrate progrese și la modernizarea și reabilitarea infrastructurii feroviare pe
direcţiile de conexiune cu TEN-T. După mai multe amânări, a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru
reabilitarea liniei de cale ferată Bender-Basarabeasca-Giurgiulești și, la începutul lui 2019, a fost anunţată licitaţia
pentru reabilitarea acestei linii feroviare cu lungimea de 233 km. ÎS „Calea Ferată din Moldova” a semnat un
contract de achiziţionare a 12 locomotive noi, care vor fi livrate în anul 2020.
CONSTRÂNGERI
Planificarea și executarea în grabă a Programului „Drumuri bune pentru Moldova” s-a soldat și cu resurse risipite,
și cu drumuri de o calitate joasă. Astfel, în cadrul exerciţiului de monitorizare a Programului, au fost semnalate în
repetate rânduri lacune în procesul de executare a lucrărilor: capacitatea redusă de valorificare a resurselor
bugetare; controlul slab privind calitatea drumurilor; lipsa marcajelor și scurgerilor pluviale și nerespectarea
tuturor standardelor de construcţie. Totodată, mai multe angajamente de modernizare a drumurilor naţionale,
semnate în cadrul Proiectului de Susţinere a Programului în Sectorul Drumurilor, nu au fost executate în termenul
stabilit, existând necesitatea rezilierii contractelor.
Domeniul aviaţiei civile înregistrează întârzieri la transpunerea regulamentelor UE, în mod special, la
implementarea standardelor de siguranţă și de securitate aeronautică, aplicate în Uniunea Europeană. În ultimul
raport elaborat de Comisia Europeană cu privire la companiile aeriene ce nu îndeplinesc standardele
internaţionale de siguranţă au fost incluse unsprezece companii din Republica Moldova.
Un obiectiv major al Programului de reabilitare a sectorului feroviar este restructurarea ÎS „Calea Ferată din
Moldova”. Acţiunea a fost amânată de mai multe ori, iar autorităţile așa și nu au reușit să modernizeze
întreprinderea, chiar și în condiţiile existenţei finanţării externe.
PRIORITĂŢI
Domeniul transporturilor are un impact semnificativ asupra dezvoltării economice a ţării, iar la momentul actual
oportunităţile oferite de Acordul de Asociere nu sunt exploatate integral. Întârzierile la transpunerea standardelor
europene afectează siguranţa și fiabilitatea transportului din ţară. Următoarele acţiuni sunt necesare:
1. Aprobarea noului Regulament cu privire la inspecţia tehnică periodică - autorităţile au tot amânat adoptarea
acestui document, termenul iniţial fiind depășit cu doi ani. Hotărârea datând cu 1999 este depășită și nu
răspunde problemelor din transport: protecţia mediului înconjurător și siguranţa în trafic.
2. Îmbunătăţirea cadrului de planificare strategică la efectuarea investiţiilor majore în infrastructură trebuie
realizată cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cum ar fi responsabilitatea bugetar-fiscală,
capacitatea de valorificare a resurselor și asigurarea controlului privind calitatea drumurilor.
3. Finisarea procesului de restructurare a ÎS „Calea Ferată din Moldova” - transportul feroviar existent este
ineficient. Deși există susţinerea partenerilor de dezvoltare, viteza reformei este mult prea mică. Pentru
revitalizarea sectorului și îmbunătăţirea transportului feroviar este importantă implementarea măsurilor
stipulate în AA, începând cu restructurarea ÎS „Calea Ferată din Moldova”.
4. Accelerarea procesului de recuperare a restanţelor la transpunerea directivelor UE în domeniul
transportului aerian - pe parcursul ultimilor cinci ani, implementarea AA s-a axat mai mult pe liberalizarea
serviciilor aeriene și mai puţin pe transpunerea regulamentelor UE cu privire la siguranţa aviaţiei civile (ex.,
Legea privind securitatea aeronautică, Programul Naţional de securitate a aviaţiei civile).
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
PROGRESE
Implementarea Acordului de Asociere a determinat reformele administrative ale instituţiilor de mediu, a
îmbunătăţit calitatea și a crescut numărul de documente de politici privind protecţia mediului. În anul 2014,
a fost adoptată Strategia naţională de mediu, care conţine acţiunile planificate de autorităţi la capitolul
legislaţie, norme și standarde europene ce trebuie aplicate în Republica Moldova până în anul 2023.
Ca urmare a reformei instituţionale, au fost create Agenţia de Mediu și Inspectoratul pentru Protecţia
Mediului. Agenţia de Mediu este responsabilă de implementarea instrumentelor de mediu asumate de
autorităţi la semnarea AA: evaluarea strategică de mediu și gestionarea integrată a deșeurilor.
În anul 2016, Republica Moldova a semnat Acordul de la Paris cu privire la schimbările climatice. Drept
urmare, a fost aprobat Sistemul naţional de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Având în vedere faptul că ţara s-a angajat să-și reducă emisiile de gaze până în anul 2030, a fost necesară
crearea cadrului care să permită monitorizarea gazelor cu efect de seră și evaluarea progresului înregistrat.
Datorită implicării active a societăţii civile și suportului din partea instituţiilor europene, autorităţile au reușit
să obţină rezultate pozitive în procesul de negociere privind extinderea hidroenergetică a Ucrainei. Părţile
au agreat stoparea lucrărilor până la efectuarea evaluării strategice de mediu, cerinţă obligatorie ce derivă
din directivele UE transpuse în legislaţia naţională.
CONSTRÂNGERI
Deși au fost înregistrate anumite realizări la adoptarea de politici și la structura instituţională în domeniul
mediului, până în prezent Republica Moldova nu a avansat foarte mult din punct de vedere calitativ în
domeniul protecţiei mediului.
Deșeurile continuă să reprezinte o problemă gravă pentru satele și orașele ţării, peste 90% din gunoiul
acumulat fiind depozitat la gropile de gunoi fără ca să fie reciclat. Capacitatea redusă de reciclare afectează
aerul, apa, solul și sănătatea oamenilor - în special, ale celor care locuiesc în zonele apropiate gunoiștilor.
Rezultate modeste au fost înregistrate și la integrarea mediului în alte politici sectoriale, cum ar fi
transporturile. Transportul este cel mai mare generator de CO2, prin urmare, în cazul acestuia, ar trebui
acordată o atenţie sporită promovării unei abordări integrate de protecţie a mediului.
PRIORITĂŢI
Legislaţia și politicile în domeniul protecţiei mediului sunt complexe, iar capacităţile instituţionale de
transpunere a directivelor UE, dar și punerea lor de facto în practică, vor juca un rol determinant pentru
eliminarea restanţelor înregistrate la capitolul protecţia mediului și politicile climatice. Următoarele acţiuni
sunt necesare:
1. Accelerarea procesului de recuperare a restanţelor la aplicarea practică a directivelor UE în domeniul
protecţiei mediului - pe parcursul ultimilor cinci ani, autorităţile au elaborat și au aprobat un număr mare
de programe și strategii pe diverse domenii; totuși, rezultatele practice la îmbunătăţirea calităţii apelor
sau la reducerea poluării aerului sunt destul de modeste.
2. Continuarea negocierilor cu autorităţile ucrainene privind construcţia centralei hidroenergetice de pe
Nistru - deși, la moment, lucrările au fost stopate, este important ca autorităţile să se implice plenar în
procesul de discuţii, atât prin colectarea de date și dovezi referitoare la impactul acestei centrale asupra
Republicii Moldova, cât și prin transparentizarea procesului, astfel încât și societatea civilă să fie informată
referitor la conţinutul negocierilor și datelor acumulate.
3. Prevenirea formării deșeurilor și reciclarea lor - gestionarea deșeurilor rămâne o provocare pentru
autorităţi. Deși Strategia naţională de mediu este în anul șase de implementare, acţiunile executate au
fost mult prea timide pentru a îmbunătăţi managementul deșeurilor în ţară.
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DEZVOLTAREA REGIONALĂ
PROGRESE
Oportunităţile deschise de Acordul de Asociere au impulsionat dezvoltarea socioeconomică și au pus bazele
unei dezvoltări durabile a regiunilor, inclusiv prin aplicarea mecanismelor inovative în proiectele de
dezvoltare intersectorială.
Au fost lansate programe transfrontaliere care au obiectivul de a dezvolta economia locală și de a îmbunătăţi
calitatea vieţii oamenilor: Programul România - Republica Moldova 2014-2020 (contribuţia UE - 81 mln. de
euro), Programul Bazinul Mării Negre 2014 -2020 (contribuţia UE - 49 mln. de euro).
Cu sprijinul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) au fost consolidate capacităţile actorilor
locali în domeniul dezvoltării regionale și al activităţii consiliilor de dezvoltare regională. Îmbunătăţirea
capacităţilor de planificare și implementare reprezintă un pas esenţial pentru modernizarea serviciilor
publice locale.
Conceptul de revitalizare urbană a fost pilotat în șase orașe din ţară: Bălţi, Cimișlia, Comrat, Edineţ, Ocniţa
și Ungheni. Pe parcursul anului 2019, tot cu suportul partenerilor de dezvoltare, acest proiect-pilot urmează
să fie extins în alte opt orașe. Conceptul de revitalizare a zonelor degradate presupune investiţii în
infrastructură, pentru a repopula aceste regiuni și a le oferi potenţial economic de creștere suplimentar.
CONSTRÂNGERI
Decalajul de dezvoltare între zonele urbane și cele rurale rămâne unul semnificativ. Populaţia rurală nu are
acces la serviciile publice de bază, cum ar fi apa și canalizarea sau managementul deșeurilor solide. Cu toate
că autorităţile depun eforturi pentru identificarea surselor de finanţare pentru proiectele de dezvoltare
regională, obiectivele asumate în acest domeniu de Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere nu au fost atinse integral. Până în prezent, nu a fost adoptat Conceptul planului de amenajare a
teritoriului naţional, care trebuie să seteze principiile generale de amenajare a teritoriului și să servească
drept bază pentru planurile similare regionale. Documentul urma să fie aprobat încă la începutul anului 2018.
O problemă este și implicarea redusă a societăţii civile locale în activităţile de planificare și programare
regională, sau în cele de achiziţii publice și de management al serviciilor publice. Participarea cetăţenilor și a
societăţii civile în procesele de dezvoltare regională vor contribui la iniţiativele menite să reducă sărăcia, dar
și să îmbunătăţească simţitor calitatea vieţii în regiuni.
Totodată, se atestă un grad scăzut de colaborare dintre instituţiile centrale și locale, iar acest fapt contribuie
la diminuarea impactului acţiunilor implementate, precum și la o eficienţă joasă a fondurilor publice.
PRIORITĂŢI
Dezvoltarea regională trebuie să ocupe un loc fruntaș și să se numere printre principalele domenii de acţiune
ale autorităţilor, astfel încât cetăţeanul să beneficieze de servicii publice locale calitative. Următoarele acţiuni
sunt necesare:
1. Evaluarea efectelor și a impactului ex-post al implementării proiectelor finanţate de Fondul Naţional
de Dezvoltare Regională, necesară pentru a îmbunătăţi intervenţiile viitoare în cadrul Programului de
dezvoltare regională.
2. Adoptarea Conceptul planului de amenajare a teritoriului naţional - în lipsa unei viziuni de ansamblu,
este dificil de promovat o politică integrată de dezvoltare regională. Mai mult, documentul respectiv
trebuie să stea la baza elaborării planurilor regionale de amenajare a teritoriilor.
3. Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile publice centrale și cele locale, atât la capitolul de elaborare
a politicilor, cât și la cel de punere în aplicare a politicilor regionale. Totodată, coordonarea va facilita
implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020.

38

Raport alternativ: Acordul de Asociere UE-Moldova. Cinci ani de implementare: Progrese. Constrângeri. Priorități

SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
PROGRESE
În ultimii cinci ani, Republica Moldova a înregistrat progrese în edificarea unei pieţe de telecomunicaţii
dinamice și competitive, care se caracterizează prin viteze mari de acces la internet, printr-un nivel ridicat de
accesibilitate la servicii mobile și prin dezvoltare tehnologică. Conform Raportului anual cu privire la
monitorizarea evoluţiei societăţii informaţionale la nivel mondial, Republica Moldova a ocupat locul 59 din
cele 176 de state incluse în clasament. Totodată, autorităţile depun eforturi pentru aplicarea bunelor practici
din UE în scopul creării unui mediu favorabil pentru dezvoltarea societăţii informaţionale.
În perioada de referinţă au fost elaborate și aprobate mai multe documente strategice care vin să
reglementeze domeniul societăţii informaţionale.
•
•
•
•

Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020;
Concepţia securităţii informaţionale a Republicii Moldova;
Strategia securităţii informaţionale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024;
Cerinţele minime obligatorii de securitate cibernetică.

Unul dintre obiectivele majore ale acestor documente este contracararea ameninţărilor la adresa securităţii
informaţionale și pentru combaterea criminalităţii informatice. Totodată, implementarea lor va consolida
capacităţile operaţionale și va eficientiza procesele de coordonare internă și de cooperare externă în
domeniul securităţii informaţionale.
După o lungă perioadă de discuţii și amânări, au fost făcuţi primii pași pentru tranziţia la televiziunea digitală
terestră. Astfel, la sfârșitul anului 2016, a fost lansat primul multiplex digital care oferă acoperire naţională.
CONSTRÂNGERI
Trecerea la televiziunea digitală terestră s-a dovedit a fi mai dificilă decât anticipau autorităţile. În Bugetul
de stat nu au fost planificate surse financiare suficiente pentru a acoperi costurile de tranziţie pentru păturile
social vulnerabile (pentru procurarea echipamentului de decodare a semnalului) sau pentru posturile TV
locale care, de asemenea, nu dispun de mijloacele necesare pentru a asigura trecerea la televiziunea digitală.
Deși au fost elaborate politici pentru îmbunătăţirea rezilienţei în faţa atacurilor cibernetice, în ultimii ani
autorităţile au constatat o creștere a numărului de infracţiuni asupra resurselor informaţionale naţionale,
soldate cu ștergerea, sustragerea sau modificarea informaţiei. Asigurarea securităţii cibernetice trebuie să
fie o prioritate pentru autorităţi.
PRIORITĂŢI
Pentru perioada următoare, obiectivul autorităţilor trebuie să fie promovarea accesului la reţele în bandă
largă, îmbunătăţirea securităţii reţelelor și continuarea dezvoltării serviciilor publice oferite în regim on-line.
Următoarele acţiuni sunt necesare:
1. Efectuarea auditului de securitate cibernetică - până la momentul actual nu au fost elaborate rapoarte
ce ar descrie detaliat ameninţările și incidentele cibernetice, ar vorbi despre numărul persoanelor afectate
sau despre prejudiciile economice aduse ca urmare a atacurilor cibernetice.
2. Finalizarea procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră - procesul de tranziţie a fost amânat
de mai multe ori de către autorităţi. Termenul iniţial a fost sfârșitul anului 2015, ulterior a fost extins până
la sfârșitul lui 2017, ca într-un final legiuitorii să stabilească termenul-limită de 1 martie 2020.
3. Identificarea surselor financiare pentru facilitarea tranziţiei la televiziunea digitală terestră, lipsa
banilor fiind unul dintre motivele-cheie din care nu s-a reușit respectarea termenelor iniţiale. Costurile
sunt mari pentru ambele părţi: cetăţenii care sunt nevoiţi să procure echipament special pentru decodarea
semnalului digital, dar și posturile TV care au nevoie de investiţii pentru a putea trece la semnalul digital.
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POLITICILE AUDIOVIZUALE ȘI MASS-MEDIA
PROGRESE
În perioada 2014-2019, mass-media din Republica Moldova au cunoscut un progres limitat, iar razele de
speranţă au fost determinate de aprobarea documentelor strategice ce ar trebui să pună bazele dezvoltării
domeniului mediatic autohton.
•
•

Aprobarea Concepţiei naţionale de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova;
Aprobarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, care transpune prevederile
Directivei nr.2010/13/UE.

Obiectivul acestor documente este să asigure dreptul cetăţenilor de a primi informaţii corecte, să contribuie
la formarea liberă a opiniilor și să garanteze dreptul la independenţa editorială și libertatea de exprimare.
Documentele conţin prevederi referitoare la limitarea concentraţiei mass-media, astfel încât o persoană
fizică poate controla cel mult două licenţe de televiziune, iar unul și același proprietar media nu poate deţine
mai mult de 35% din cota de audienţă. Totodată, a fost schimbată și componenţa Consiliului Coordonator al
Audiovizualului - cinci reprezentanţi vor fi propuși de asociaţiile obștești, iar patru de autorităţi: unul de
Președinţie, unul de Guvern și doi de Parlament (un reprezentant fiind delegat de opoziţia parlamentară).
CONSTRÂNGERI
Conform Indicelui libertăţii presei pentru anul 2019, mass-media din Republica Moldova continuă să fie
parţial libere. Se întâmplă, în mare parte, din cauza faptului că politica editorială a instituţiilor mass-media
este influenţată de interesele politice ale proprietarilor și de existenţa, în continuare, a problemelor legate
de transparenţa proprietăţilor.
În ultimii cinci ani dezvoltarea mass-media din Republica Moldova a fost limitată din cauza neintervenţiei
autorităţilor în problema monopolului pe publicitate. Concurenţa neloială pe piaţa publicităţii a afectat grav
sustenabilitatea media independente și fără acoperire politică. Deși problema a continuat să se agraveze pe
parcursul ultimilor ani, Consiliul Concurenţei nu a intervenit eficient în acest domeniu.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului continuă să manifeste preferinţe politice în exercitarea atribuţiilor.
În pofida faptului că și autorităţile, și societatea civilă pledează pentru depolitizarea procesului de desemnare
al membrilor acestuia, nu există un consens cu privire la mecanismul exact de selecţie ce ar minimiza
influenţa politică.
Jurnaliștii întâmpină bariere la obţinerea informaţiilor de interes public de la instituţiile statului. Aceasta, deși
reforma administraţiei publice și digitalizarea serviciilor și informaţiei, dimpotrivă, ar fi trebuit să ușureze
accesul reporterilor, dar și al cetăţenilor la informaţiile pe care le deţin autorităţile.
PRIORITĂŢI
Eroziunea libertăţii presei reprezintă atât un simptom, cât și un factor determinant în dezintegrarea
instituţiilor și a principiilor democratice. De aceea, este imperativă intervenţia autorităţilor în sector pentru
implementarea soluţiilor ce ar rezolva problemele domeniului mediatic. Următoarele acţiuni sunt necesare:
1. Excluderea practicilor anticoncurenţiale pe piaţa publicităţii, căci presa independenţă nu se poate
dezvolta în condiţiile în care nu este asigurat un acces echitabil la piaţa de publicitate. Intervenţiile
autorităţilor au fost timide și ineficiente pentru creșterea concurenţei. Consiliul Concurenţei trebuie să-și
exercite funcţia de reglementare eficient, să investigheze și să excludă monopolul pieţei publicitare, care
să funcţioneze în baza principiilor de concurenţă loială.
2. Consolidarea independenţei instituţiilor media - atât Guvernul, cât și Parlamentul ar putea interveni cu
măsuri pentru limitarea influenţei politice asupra mass-media din Republica Moldova. În condiţiile actuale
este binevenită reluarea activităţii Grupului de lucru pentru îmbunătăţirea legislaţiei mass-media, în mod
special, prin prisma faptului că Legislativul anterior nu a aprobat toate actele normative discutate și
propuse în cadrul grupului de lucru creat în trecut.
3. Asigurarea independenţei veritabile a Consiliului Coordonator al Audiovizualului și a consiliilor de
observatori ale radiodifuzorilor publici, inclusiv prin aplicarea unor criterii de numire a membrilor în baza
profesionalismului și nu a reprezentativităţii politice.
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COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ
PROGRESE
Cooperarea cu societatea civilă, ca urmare a implementării Acordului de Asociere, a cunoscut rezultate
modeste. În anul 2016 a fost aprobat mecanismul de desemnare procentuală pentru susţinerea societăţii
civile. Conform rapoartelor elaborate de către Serviciul Fiscal de Stat, în anul 2018, de acest drept s-au folosit
peste 36.000 de cetăţeni, iar suma transferată a depășit opt milioane de lei (echivalentul a 408.000 de euro).
Faţă de anul 2017, ambii indicatori au crescut: numărul cetăţenilor cu 44% și banii transferaţi - cu 47%.
Parlamentul a aprobat Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2018-2020 și Planul de acţiuni al
acesteia, însă nu au fost atribuite fonduri suficiente pentru realizarea măsurilor planificate. Documentul a
fost elaborat într-un mod destul de participativ, fiind consultat cu părţile interesate și cu actorii principali
din societatea civilă. Transparenţa în procesul de elaborare a documentului respectiv a fost o excepţie rară.
În 2018 Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de Lege cu privire la organizaţiile necomerciale,
elaborat un timp îndelungat și în cooperare cu numeroși actori. Deși Guvernul a făcut mai multe tentative de
modificare esenţială a acestui proiect de lege înainte de aprobarea acestuia, totuși, în Parlament a ajuns
varianta agreată de către părţile implicate în procesul de elaborare.
CONSTRÂNGERI
Dinamica relaţiei dintre societatea civilă și autorităţi a fost negativă, iar activităţile stabilite în Planul de
acţiuni de implementare a Acordului de Asociere nu au contribuit întocmai la obiectivele ambiţioase incluse
în Acord. Discursul public a fost concentrat pe dezbinare și conflict, în loc să fie axat pe un dialog constructiv,
care să urmărească consolidarea cooperării dintre societatea civilă și sectorul public.
Au fost atestate cazuri de intimidare a organizaţiilor societăţii civilie. Înainte de aprobarea proiectului de
lege cu privire la organizaţiile necomerciale de către Guvern, au existat tentative de modificări esenţiale a
acestuia, în mod special, prin reducerea capacităţii organizaţiilor societăţii civile de a funcţiona independent
și prin limitarea implicării lor în elaborarea de politici publice. Tergiversarea adoptării legii în lectura finală
lipsește societatea civilă de instrumente importante pentru creșterea eficienţei în activitatea de zi cu zi.
De asemenea, unii reprezentanţi ai societăţii civile s-au expus asupra pericolului de îngrădire continuă a
activităţii organizaţiilor neguvernamentale prin blocarea accesului la informaţii cu caracter public, prin
neadmiterea lor la grupuri de lucru și prin utilizarea unei retorici provocatoare la adresa sectorului asociativ.
PRIORITĂŢI
Restabilirea încrederii și resetarea dinamicii în relaţia dintre autorităţi și organizaţiile societăţii civile este
imperativă pentru consolidarea cadrului de cooperare necesar în procesul de monitorizare și implementare
a angajamentelor prevăzute de Acordul de Asociere. Următoarele acţiuni sunt necesare:
1. Implicarea autentică a cetăţenilor și societăţii civile în procesul decizional - creșterea transparenţei în
formularea politicilor și luarea deciziilor, inclusiv prin implicarea largă a cetăţenilor în procesul de
elaborare a Bugetului, începând cu identificarea și setarea priorităţilor de cheltuieli; utilizarea mai multor
canale pentru a solicita opinia organizaţiilor societăţii civile; respectarea promisiunilor și stabilirea unui
dialog și schimb de informaţii permanent între autorităţi și societatea civilă.
2. Îmbunătăţirea durabilităţii financiare a societăţii civile - în pofida rezultatelor înregistrate, mecanismul
de desemnare procentuală, în forma sa actuală, nu este suficient pentru a asigura sustenabilitatea
sectorului non-comercial în Republica Moldova. Simplificarea procedurilor de desemnare va crește
numărul de contribuabili. Totodată, este recomandată reglementarea mult mai clară a mecanismului de
acordare a finanţării directe, inclusiv prin sporirea transparenţei modului de acordare a acestor fonduri.
3. Adoptarea în lectură finală a proiectului de lege cu privire la organizaţiile necomerciale - având în
vedere faptul că, în trecut, au existat tentative pentru modificarea esenţială a proiectului elaborat de către
experţi, aprobarea documentului în varianta actuală ar transmite un semnal că autorităţile sunt gata să
facă primii pași pentru resetarea relaţiei cu societatea civilă.
4. Alocarea fondurilor necesare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru
anii 2018-2020.
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4. TITLU V - COMERŢUL ȘI ASPECTELE LEGATE DE COMERŢ (ZLSAC)
Chiar dacă primii ani de la implementarea ZLSAC au fost marcaţi de probleme economice și politice grave, care
au afectat cererea internă și încrederea mediului de afaceri, evoluţia exporturilor moldovenești pe piaţa
europeană a fost una pozitivă. Cel mai mult de noul regim comercial au beneficiat exporturile de produse
agroalimentare, inclusiv categoriile de produse care fac obiectul contingentelor tarifare. În pofida creșterii
impresionante a exporturilor, constatăm și un șir de îngrijorări ce ţin de concentrarea acestora atât în profil
geografic, cât și sub aspectul structurii produselor exportate. Acest lucru este agravat de faptul că exporturile date
înglobează o valoare adăugată destul de joasă (fie produse agricole primare, fie produse industriale prelucrate în
regim de lohn), ceea ce scoate în evidenţă nivelul scăzut al competitivităţii producătorilor autohtoni și care, la
rândul său, subminează și mai mult sustenabilitatea creșterii înregistrate a exporturilor.
Concomitent, au fost depuse eforturi susţinute în partea ce ţine de transpunerea legislaţiei orizontale care
acoperă metodologia generală și configurarea instituţională în domeniul barierelor tehnice în calea comerţului
(TBT). Deși a continuat reformarea cadrului instituţional aferent infrastructurii calităţii, lipsește o strategie
cuprinzătoare pentru a restructura întregul sistem, iar procesul de transpunere a directivelor sectoriale este unul
anevoios, la fel cum e procesul alinierii legislaţiei secundare la noul cadru legal primar. De cele mai multe ori,
problema rezidă în capacitatea instituţională a autorităţilor, care rămâne destul de slabă și unde resursele umane
fie sunt limitate, fie nu au pregătirea necesară. În același timp, există un nivel destul de jos de implementare a
standardelor europene, graţie costurile asociate adoptării standardelor la nivel de companie și care erodează din
atractivitatea acestora în favoare GOST-urilor, care mai sunt utilizate.
În domeniul vamal au fost întreprinse mai multe acţiuni pentru a implementa conceptul de operator economic
autorizat (OEA) și declaraţiile vamale electronice; pentru a asigura protecţia drepturilor de proprietate
intelectuală și controlul tutunului; pentru a promova conceptul de ghișeu unic și a introduce măsuri anticorupţie.
De asemenea, au fost adoptate noi reguli de origine a mărfurilor, conform Convenţiei regionale cu privire la
regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, care a introdus conceptul de cumul diagonal. În același
timp, este tergiversată aprobarea noului Cod Vamal, dar și a cadrului legal conex respectivului Cod. Iar utilitatea
conceptului de OEA este, deocamdată, subminată de nerecunoașterea statutului acesteia de către partea
europeană. La fel, o provocare majoră rămâne consolidarea infrastructurii posturilor vamale, dar și eficientizarea
măsurilor ce vizează integritatea Serviciului Vamal.
Exporturile de produse agroalimentare din Republica Moldova au beneficiat mai mult de ZLSAC în comparaţie cu
cele de produse industriale. În această perioadă a fost adoptat și un act important pentru sectorul agroalimentar,
și anume, Strategia naţională privind siguranţa alimentelor 2018-2022. Acesta este primul document strategic ce
descrie cadrul naţional de siguranţă alimentară, precum și principalele obstacole în domeniul dat. Unul dintre
obiectivele majore, în acest context, este extinderea listei produselor de origine animală cu drept de export pe
piaţa UE, cu obţinerea dreptului de export pentru ouă și, ulterior, pentru carnea de pasăre, acţiune pe care
autorităţile deja de mai mulţi ani consecutiv promit că o vor realiza.
În domeniul concurenţei, pe aspectul aplicării legislaţiei, situaţia pare să se fi îmbunătăţit, fiind atestată o creștere
a cartelurilor identificate, dar și a numărului de amenzi aplicate. Modificările Codului Penal pentru a permite
aplicarea politicii de clemenţă, prevăzută în Legea concurenţei, nu a adus, deocamdată, rezultate tangibile pe
pieţele problematice, precum cea a produselor petroliere, cea farmaceutică sau de asigurări. În plus, pentru
consolidarea încrederii în capacitatea instituţională a Consiliului Concurenţei de a promova o concurenţă
sănătoasă este esenţială publicarea rezultatelor investigaţiilor desfășurate de către Consiliu.
Cele mai vizibile progrese în domeniul serviciilor financiare au fost înregistrate în sectorul bancar - atât pe partea
de transpunere, cât și pe cea de implementare a legislaţiei europene de către bănci. Astfel, regimul de
reglementare Basel III a fost transpus prin intermediul unei noi legi bancare și al unei serii de regulamente conexe.
În plus, evenimentele din anii 2014-2015 au determinat accelerarea transpunerii mecanismului de prevenire și de
gestionare a crizelor sistemice - respectiv, Legea privind redresarea și rezoluţia băncilor. Ritmul de transpunere a
directivelor și dezvoltarea sistemului financiar, prin impulsionarea sectorului de asigurări, a pieţei de capital și a
sistemului de pensii, trebuie să rămână o prioritate pentru mediul politic.
Racordarea sistemului naţional de achiziţii publice la normele europene decurge în mare parte conform cerinţelor
și calendarului stabilit. Cadrul instituţional a fost completat cu un organism independent și autonom de
soluţionare a litigiilor - Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Și legislaţia naţională în domeniu
corespunde principalelor directive europene. Prioritare rămân implementarea plenară a sistemului electronic de
achiziţii publice MTender și sporirea capacităţilor instituţionale și umane a tuturor entităţilor contractante,
inclusiv ale celor centrale, cum ar fi Agenţia Achiziţii Publice.
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EXPORTURILE
PROGRESE
Chiar dacă primii ani de implementare a ZLSAC au fost marcaţi de probleme economice și politice grave,
care au afectat cererea internă și încrederea mediului de afaceri, evoluţia exporturilor moldovenești pe piaţa
UE a fost una pozitivă (cu excepţia anului 2015). Majorarea exporturilor către UE a compensat scăderea
exporturilor către alte destinaţii, precum Federaţia Rusă, ca urmare a impunerii restricţiilor comerciale
pentru produsele moldovenești. În consecinţă, UE și-a consolidate poziţia de partener comercial principal al
Republicii Moldova, spre piaţa europeană fiind direcţionate circa 69% din exporturi (în 2014, doar 53%).
Cert este că eliminarea barierelor tarifare a avut efecte pozitive semnificative și imediate asupra exporturilor
moldovenești în UE. Cel mai mult de noul regim comercial au beneficiat produsele agroalimentare, ale căror
exporturi au crescut cu 47% în anul 2018 faţă de 2014. Exportul unor categorii de produse (prune, struguri)
ce fac obiectul contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale, precum și al celor supuse mecanismului
contra eludării (grâu, orz, porumb, alcool etilic) a crescut imediat după începerea implementării ZLSAC.
În același timp, în pofida numeroaselor speculaţii ce anticipau o pretinsă invazie a importurilor din Uniunea
Europeană pe piaţa Republicii Moldova, acest lucru nu a avut loc, fiind înregistrată chiar și o diminuare în
perioada de referinţă. Drept urmare, în anul 2018, a avut loc o scădere, comparativ cu 2014, a dezechilibrului
în comerţul dintre Republica Moldova și UE, prin reducerea deficitului balanţei comerciale cu 25%.
CONSTRÂNGERI
În pofida creșterii impresionante a exporturilor, constatăm și un șir de îngrijorări ce ţin de concentrarea lor
atât în profil geografic, cât și sub aspectul structurii produselor exportate. Acest lucru este agravat de faptul
că exporturile date înglobează în sine o valoare adăugată destul de joasă (fie produse agricole primare, fie
produse industriale prelucrate în regim de lohn), scoţând astfel în evidenţă nivelul scăzut al competitivităţii
producătorilor autohtoni, fapt ce subminează sustenabilitatea creșterii înregistrate a exporturilor. Mai mult,
chiar dacă exporturile, în cadrul contingentelor tarifare alocate, au înregistrat o evoluţie spectaculoasă,
epuizarea timpurie a acestora pentru unele produse (ex., prune, struguri) indică asupra faptului că volumul
lor nu corespunde potenţialului de export existent. De altfel, politica tarifară dură a UE în raport cu
respectivele categorii de produse face aproape imposibil exportul lor în afara contingentelor preferenţiale.
Totuși, trebuie să recunoaștem că cea mai mare parte din cotele preferenţiale scutite de taxe vamale sunt
încă departe de a fi epuizate, iar cea mai mare barieră în acest context ţine de nerespectarea standardelor
comunitare ce ar asigura accesul pe piaţa UE a produselor de origine animală (ex., carnea, produsele lactate,
ouăle). În ansamblu, nevalorificarea plenară a oportunităţilor ZLSAC, care derivă din neimplementarea
angajamentelor asumate, poate fi atribuită, într-o oarecare măsură, capacităţilor instituţionale limitate ce
au fost afectate și mai mult de reforma administraţiei publice.
PRIORITĂŢI
În scopul asigurării unei valorificări plenare a oportunităţilor oferite de ZLSAC, se impun un șir de măsuri
menite să sporească implementarea efectivă a acesteia, dar și să creeze premisele necesare unei creșteri
economice sustenabile:
1. Renegocierea în regim de urgenţă a contingentelor tarifare la export în UE pentru anumite categorii
de produse, ţinând cont de epuizarea timpurie a acestora, dar și având în vedere noile realităţi economice.
2. Fortificarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor responsabile de ZLSAC pentru a reduce riscul
unei implementări defectuoase a angajamentelor asumate, în special, după reforma administraţiei
publice, care a periclitat procesul dat.
3. Consolidarea eforturilor în direcţia includerii Republicii Moldova în grupul ţărilor terţe care au dreptul
de a exporta produse de origine animalieră pe piaţa UE pentru a spori valorificarea efectivă a
oportunităţilor la export oferite în cadrul ZLSAC.
4. Promovarea atractivităţii investiţionale a ţării în domenii cu o valoare adăugată înaltă din perspectiva
ZLSAC, în special, în activităţile ce folosesc materia primă locală pentru procesare și care asigură o
sofisticare tehnologică mai mare a exporturilor.
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STANDARDIZAREA, METROLOGIA, ACREDITAREA ȘI EVALUAREA CONFORMITĂŢII
PROGRESE
În perioada de referinţă, au fost depuse eforturi susţinute în partea ce ţine de transpunerea legislaţiei
orizontale, care cuprinde șase acte-cheie și acoperă metodologia generală și configurarea instituţională în
domeniul TBT. Acestea stabilesc un cadru comun de principii generale și prevederi de referinţă pentru
comercializarea produselor, precum și criterii pentru legislaţia sectorială comunitară, oferind definiţiile
conceptelor fundamentale.
A continuat reformarea cadrului instituţional aferent infrastructurii calităţii. Procesul a inclus adoptarea
cadrului legal/normativ necesar pentru crearea/funcţionarea unor noi instituţii sau reorganizarea celor vechi.
De asemenea, au fost depuse eforturi în vederea asigurării participării structurilor naţionale relevante la
organizaţiile europene și internaţionale pentru standardizare, metrologie, evaluarea conformităţii și
acreditare. În același timp au fost adoptate, în calitate de standarde moldovenești, 24.290 de standarde
europene din numărul total de 26.496 (o rată de preluare de 91,7%). Concomitent, există un proces continuu
de identificare și de retragere a standardelor (în special, GOST) contradictorii noilor standarde europene.
CONSTRÂNGERI
Procesul de transpunere a directivelor sectoriale este unul anevoios, fiind înregistrate restanţe, în special, la
actele comunitare care fac parte din „vechea abordare”, ce reglementează produse care nu necesită marcaj
CE și pentru care se aplică reguli și proceduri specifice. Mai mult, persistă o disonanţă în procesul alinierii
legislaţiei secundare la noul cadru legal primar. De cele mai multe ori problema rezidă în capacitatea
instituţională a autorităţilor, care rămâne destul de slabă, iar cea mai mare preocupare ţine de resursele
umane, care fie sunt limitate, fie nu au pregătirea necesară mai ales la nivelul de elaborare a politicilor.
Deși, în perioada de referinţă, au fost întreprinse un șir de acţiuni ce vizează dezvoltarea și consolidarea unor
elemente ale sistemului de evaluare a conformităţii, deocamdată, lipsește o strategie cuprinzătoare pentru
a restructura întregul sistem. Chiar dacă domeniul infrastructurii calităţii a fost reformat, persistă anumite
carenţe ce ţin de dotarea unor laboratoare ce nu permit evaluarea tuturor parametrilor necesari. În același
timp, nu a fost efectuată nicio evaluarea ce ar prioritiza necesităţile reale ale acestor entităţi, asigurându-le
sustenabilitatea. Or, chiar dacă ele au capacităţile necesare, în multe cazuri, cadrul de reglementare fie încă
nu există, fie încă nu a fost adaptat, fapt ce face imposibilă valorificarea potenţialului acestora.
În același timp, nivelul de implementare a standardelor europene este destul de jos, de vină fiind costurile
asociate adoptării standardelor la nivel de companie (procese, tehnologii, cunoștinţe), care erodează din
atractivitatea acestora în favoare GOST-urilor. Nu în cele din urmă, mentalitatea producătorilor naţionali nu
permite extinderea aplicării standardelor, întrucât lipsește gândirea strategică de a investi în favoarea unor
beneficii ulterioare versus profitul momentan. În plus, GOST-urile sunt utilizate și în relaţia cu partenerii
comerciali unde acestea mai sunt valabile (ex., Federaţia Rusă, Belarus, Kazahstan etc.).
PRIORITĂŢI
Consolidarea domeniului în cauză este o precondiţie nu doar pentru accesarea noilor pieţe de export, ci și
pentru modernizarea economiei naţionale și sporirea competitivităţii. Însă, pentru a avansa în acest sens,
eforturile autorităţilor naţionale nu sunt suficiente, fiind nevoie și de proactivitate din partea mediului de
afaceri. Următoarele acţiuni sunt necesare:
1. Fortificarea capacităţilor instituţionale din perspectiva factorului uman, ceea ce ar garanta o
implementare corespunzătoare a tuturor angajamentelor.
2. Modernizarea infrastructurii calităţii și asigurarea funcţionalităţii acesteia pentru a putea oferi întregul
spectru de servicii mediului de afaceri.
3. Racordarea cadrului legislativ/normativ secundar în conformitate cu legislaţia primară adoptată
conform angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere.
4. Elaborarea unor programe de suport tehnic și financiar pentru companii, în special, pentru cele mici și
mijlocii, în procesul de implementare a standardelor UE și de penetrare a pieţei comunitare.
5. Îndeplinirea condiţionalităţilor în perspectiva semnării Acordului privind evaluarea conformităţii și
acceptarea produselor industriale (AECA).
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MĂSURILE SANITARE ȘI FITOSANITARE
PROGRESE
Exporturile de produse agroalimentare au beneficiat mai mult de ZLSAC în comparaţie cu cele de produse
industriale. În 2015-2018, exporturile de produse agroalimentare au crescut cu 820 de milioane USD faţă de
perioada 2011-2014 (+52%). Din produsele agroalimentare, cea mai remarcabilă creștere se atestă la
seminţele de floarea soarelui (de 2,7 ori), grâu (de 3,7 ori), vinuri din struguri proaspeţi (de 1,7 ori), struguri
proaspeţi (de 6,3 ori) și orz (de 1,7 ori). Pe partea produselor de origine animalieră, progresele au fost mai
modeste, în prezent pe piaţa comunitară fiind exportate doar miere de albini și caviar.
Lista finală de armonizare legislativă în domeniul măsurilor sanitare și fitosanitare a fost definitivată în anul
2015, termenul maximum de implementare a celor circa 230 de acte fiind 2020. Actele au fost incluse în
proiectul PNAIAA pentru anii 2017-2019. Un act important a fost aprobat în perioada de referinţă, și anume,
Strategia naţională privind siguranţa alimentelor 2018-2022. Acesta este primul document strategic ce
descrie cadrul naţional de siguranţă alimentară, precum și principalele obstacole în acest domeniu. Planul
de acţiuni aferent Strategiei prezintă șase domenii prioritare de intervenţie, cu un calendar bine definit.
CONSTRÂNGERI
În ciuda anumitor progrese, urmează să fie înlăturate mai multe restanţe importante pentru a îmbunătăţi
cadrul de reglementare și posibilităţile pentru exportul produselor agroalimentare, în special, al celor de
origine animală. Până în prezent, nu a fost adoptat proiectul Legii zootehniei, care urmează să transpună
circa 20 de acte ale UE, iar proiectul Legii privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate
consumului uman a fost votat doar în prima lectură.
Cea mai mare restanţă, însă, continuă să fie imposibilitatea de a exporta produsele de origine animală - în
mod special, carnea de pui și ouăle de categoria B. În ciuda aprobării unui plan de acţiuni în acest sens,
resursele umane limitate, dar și investiţiile masive necesare pentru a ajusta procesul de producere la toate
normele sanitare prevăzute de cadrul legal al UE obstrucţionează progresul. De asemenea, este nevoie de
investiţii majore pentru a stabili un lanţ de producţie și un proces tehnologic adaptat la standardele
europene, care astăzi lipsește. Producătorii se confruntă și cu dificultăţi în asigurarea trasabilităţii. Un număr
foarte mic de producători locali de carne au un proces tehnologic corespunzător standardelor europene.
PRIORITĂŢI
Produsele agroalimentare reprezintă, pentru Republica Moldova, un potenţial enorm care, din varii
considerente, nu este pe deplin valorificat utilizat - inclusiv din cauza instabilităţii politice și bugetare, dar și
a reformei administraţiei publice centrale, desfășurată recent. Excepţiile care se aplică - privind
recunoașterea izolată a unor companii/producători - sunt un pas înainte, însă unul insuficient pentru un
impact major. Prin urmare, trebuie întreprinse acţiuni coordonate în următoarele direcţii:
1. Efectuarea unei evaluări naţionale a progreselor și obstacolelor în direcţia implementării măsurilor
sanitare și fitosanitare. După realizarea acestei evaluări, este nevoie de alocat resurse bugetare
adiţionale pentru programe specifice în vederea îmbunătăţirii infrastructurii în domeniu.
2. Extinderea listei produselor de origine animală cu drept de export pe piaţa UE, cu obţinerea dreptului
de export pentru ouă și, ulterior, pentru carnea de pasăre. Acţiunile în acest domeniu trebuie să ţintească
două direcţii: partea de reglementare și suportul acordat producătorilor.
3. Implementarea Strategiei privind siguranţa alimentelor și continuarea transpunerii legislaţiei
măsurilor sanitare și fitosanitare în conformitate cu calendarul prevăzut. Acest fapt va permite
atingerea unui grad înalt de protecţie a sănătăţii publice, favorizând totodată exporturile către UE.
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REGIMUL VAMAL ȘI FACILITAREA COMERŢULUI
PROGRESE
În scopul armonizării legislaţiei naţionale la normele comunitare și internaţionale au fost luate măsuri în
domeniile ce vizează: implementarea conceptului de operator economic autorizat (OEA), declaraţiile
vamale electronice, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, controlul tutunului, promovarea
conceptului de ghișeu unic și introducerea unor măsuri de combatere a corupţiei. Imediat după intrarea în
vigoare a Acordului, a fost aliniat la standardele internaţionale un nou nomenclator al bunurilor (se
actualizează cu regularitate) care, după modelul Uniunii Europene, include și tariful vamal. În același context,
au fost adoptate noi reguli de origine a mărfurilor, conform Convenţiei regionale cu privire la regulile de
origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, care a introdus conceptul de cumul diagonal.
De asemenea, au fost operate modificări importante la modul de percepere a taxei pentru poluarea
mediului, astfel fiind eliminat elementul discriminatoriu între producătorii autohtoni și importatori, în
conformitate cu normele OMC. La fel, a fost adoptat un Plan naţional de facilitare a comerţului în
conformitate cu Acordul de facilitate a comerţului din cadrul OMC. Nu în cel din urmă, în sensul îmbunătăţirii
capacităţii de guvernare a Serviciului Vamal, a fost adoptat un nou cadru legal cu privire la serviciile vamale,
care extinde și unifică prevederile referitoare la Serviciul Vamal din Legea serviciului în organele vamale și
definește organizarea și principalele funcţii ale Serviciului Vamal.
CONSTRÂNGERI
Cea mai mare carenţă din domeniul vamal ţine de aprobarea noului Cod Vamal, care urmează să transpună
prevederile Codului Vamal al UE și a cărui implementare este tergiversată de mai mult timp. De altfel,
procesul este unul destul de complex și necesită eforturi susţinute din partea tuturor actorilor implicaţi în
elaborarea cadrului conex. La fel, eforturi susţinute, dar și asistenţa externă sunt iminente pentru
implementarea Noului sistem computerizat de tranzit (NCTS).
Chiar dacă a fost introdus conceptul de OEA, nerecunoașterea statutului în cauză de către partea europeană
subminează din utilitatea acestuia, iar consolidarea eforturilor în acest sens se consideră a fi imperativă. Mai
mult ca atât, o provocare majoră în domeniul vamal o reprezintă situaţia proastă a infrastructurii posturilor
vamale. În același timp, deocamdată, măsurile anticorupţie întreprinse de autorităţile vamale par
ineficiente, or, potrivit sondajelor efectuate de organizaţiile de profil, Serviciul Vamal este în continuare
perceput, neuniform, ca fiind unul corupt, inclusiv procesul de investigare a cazurilor de corupţie ce-l vizează.
PRIORITĂŢI
Pentru a asigura funcţionalitate ZLSAC este indispensabilă existenţa unui Serviciu Vamal modern ce ar presta
servicii de o calitate înaltă, facilitând traficul de mărfuri, ar utiliza tehnologii moderne și ar identifica rapid și
eficient cazurile de corupţie și contrabandă. Următoarele acţiuni sunt necesare:
1. Accelerarea procesului de armonizare a legislaţiei vamale naţionale cu cea a UE prin adoptarea noului
Cod Vamal, precum și revizuirea și ajustarea întregului cadrul legislativ/normativ.
2. Nerecunoașterea mutuală a certificatelor OEA de către partea europeană subminează din utilitatea
acestora, prin urmare obţinerea recunoașterii mutuale este imperativă.
3. Continuarea procesului de modernizare a infrastructurii posturilor vamale, fapt ce va contribui la
fluidizarea comerţului și va spori calitatea serviciilor acordate.
4. Promovarea mediului electronic în relaţiile cu mediul de afaceri, prin dezvoltarea sistemelor
informaţionale dedicate (promovarea conceptului de E-Customs și Single Window).
5. Asigurarea funcţionalităţii Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), inclusiv dezvoltarea
modulelor necesare în Sistemul Informaţional Integrat Vamal Asycuda World.
6. Schimbarea percepţiei integrităţii Serviciului Vamal, prin identificarea factorilor instituţionali ce
favorizează sau pot favoriza corupţia, precum și excluderea sau diminuarea efectelor acestora.
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SERVICIILE FINANCIARE
PROGRESE
Cea mai mare parte din angajamentele asumate în domeniul serviciilor financiare au fost realizate conform
calendarului stabilit în Anexa XXVIII-A la Acord. Cele mai vizibile progrese au fost înregistrate în sectorul
bancar - atât pe partea de transpunere, cât și pe cea de implementare a legislaţiei europene de către bănci.
Astfel, regimul de reglementare Basel III a fost transpus prin intermediul unei noi legi bancare și al unei serii
de regulamente conexe la această lege. De asemenea, evenimentele din anii 2014-2015 au determinat
accelerarea transpunerii mecanismului de prevenire și de gestionare a crizelor sistemice, și anume, Legea
privind redresarea și rezoluţia băncilor. Aceasta stabilește competenţe suplimentare pentru banca centrală
în ceea ce privește intervenţia asupra unei bănci cu probleme, cerinţe sporite faţă de persoanele cu funţiicheie și amenzi pe măsură pentru administratorii bancari în cazul în care nu respectă legislaţia ori etica
bancară. Nu în cele din urmă, nevoia prevenirii unor eventuale noi crize a determinat și ajustarea
mecanismelor de garantare a depozitelor bancare, prin demararea creșterii plafonului de garantare și prin
instituirea unor indicatori individuali de risc pentru fiecare bancă în parte.
CONSTRÂNGERI
În pofida reformelor considerabile din sectorul bancar, ca urmare a fraudelor produse în anii 2014-2015,
percepţia generală a societăţii și a mediului economic este că aceste transformări au fost întârziate sau că
au avut anumite deficienţe. Mai mult, chiar dacă transpunerea și implementarea legislaţiei europene în
sectorul bancar a avut o susţinere covârșitoare la nivel politic, nu putem vorbi de aceeași situaţie și în alte
domenii decât cel bancar, cum ar fi piaţa de capital, asigurările sau organizaţiile de creditare nebancară. Pe
de o parte, legislaţia europeană este destul de complexă pentru participanţii la piaţă, pe de altă parte,
dezvoltarea acestor sub-sectoare ale pieţei financiare decurge destul de lent în comparaţie cu UE.
De asemenea, nu pot fi neglijate ca și constrângeri veniturile și cunoștinţele financiare reduse ale populaţiei,
care nu permit conturarea unei clase de mijloc. În aceste condiţii, sectorul de asigurări continuă să fie
dominat de asigurările auto obligatorii, în timp ce alte tipuri de produse nu sunt populare în rândul
consumatorilor. În același timp, piaţa de capital a fost oarecum animată de tranzacţionarea acţiunilor
bancare în procesul de transparentizare a acţionarilor, dar aceasta nu este o activitate sustenabilă în sensul
dezvoltării sectorului. De asemenea, creditarea nebancară crește rapid pe seama creditării persoanelor
fizice, însă acest proces presupune anumite riscuri în contextul persistenţei unui mecanism superficial de
supraveghere și de reglementare a acestor instituţii, precum și lacunelor întâlnite în lanţul istoriilor de credit.
PRIORITĂŢI
Transpunerea legislaţiei europene în legislaţia naţională nu corespunde neapărat cu implementarea acesteia
de către instituţiile financiare. Din varii motive, unele sectoare rămân slab dezvoltate, participanţii la piaţa
de capital sau cei din sectorul de asigurări neavând capacitatea de a se alinia cerinţelor europene cantitative
și calitative. Prin urmare, principalele priorităţi pentru următoarea perioadă ar trebui să ţină cont de:
1. Revizuirea principiului de transpunere dinamică a legislaţiei UE sau găsirea unei soluţii de compromis
este dorită de majoritatea participanţilor la mediul financiar nebancar, care pledează pentru evitarea
acelor mecanisme prea sofisticate ce nu sunt corelate cu nivelul de dezvoltare și nici cu riscurile prezente
în anumite sectoare (ex., MiFid II pentru piaţa de capital și Solvency II pentru asigurări).
2. Dezvoltarea sistemului financiar în baza normelor transpuse conform Acordului de Asociere trebuie
să rămână o prioritate pentru mediul politic. La nivel de consumatori, acesta urmează să ţină cont de
nevoia creșterii incluziunii financiare, perfecţionarea sistemelor de plăţi și sporirea aptitudinilor financiare
ale populaţiei. La nivel de sistem, factorii politici trebuie să găsească acel echilibru, prin care sistemul
financiar să fie un factor de stabilitate pentru finanţele publice și un furnizor de capital pentru economia
reală. În acest sens, dezvoltarea pieţei de capital, a asigurărilor sau a pensiilor private rămân primordiale.
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COMERŢUL CU SERVICII ȘI COMERŢUL ELECTRONIC
PROGRESE
Contribuţia principalelor activităţi economice din ramura de servicii (transport și depozitare, informaţii și
comunicaţii, activităţi financiare) la formarea valorii adăugate brute a fost în mare măsură constantă în anii
2012-2017. În același timp, balanţa de plăţi pe segmentul servicii a înregistrat un sold pozitiv pe întreaga
perioadă, crescând în medie cu 26% anual. În 2018, exportul de servicii a depășit importul cu 373 de milioane
USD, inclusiv datorită acţiunilor de liberalizare a sectorului de servicii ce derivă din prevederile AA.
Au fost operate mai multe modificări la legislaţia privind regimul străinilor în Republica Moldova, prin care
au fost simplificate procedurile și termenele optime de documentare a străinilor care doresc să muncească
sau să dezvolte activităţi comerciale în ţara noastră, inclusiv optimizarea procedurii de obţinere a permisului
de ședere. Alte realizări se referă la: aprobarea Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei,
aprobarea Legii comunicaţiilor poștale, modificarea Legii comunicaţiilor electronice, fiind astfel transpuse
prevederile a șase directive în domeniu, implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii informaţionale
„Moldova Digitală 2020”, constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea amendamentelor la Legea privind
accesul pe proprietăţi și utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii
electronice. Un pas important în asigurarea securităţii cetăţenilor și a persoanelor aflate pe teritoriul ţării a
fost făcut prin lansarea, în martie 2018, a Serviciului 112. Până în prezent, serviciul a procesat peste 4,3
milioane de apeluri - adică peste 8000 de apeluri zilnic, dintre care aproape 65% sunt non-urgente.
CONSTRÂNGERI
O constrângere esenţială în dezvoltarea sectorului de servicii rezultă din deficitul de investiţii și din lipsa de
braţe calificate de muncă, determinată de continua emigrare a populaţiei. O potenţială soluţie ce merită o
analiză aprofundată este diminuarea și mai pronunţată a barierelor pentru angajarea străinilor pe teritoriul
Republicii Moldova, ceea ce ar putea compensa pierderea braţelor de muncă locale.
Pentru trimestrul II/2018, prin modificarea Legii comunicaţiilor electronice, era planificată transpunerea
Regulamentului 2120/2015/UE care, între altele, obligă furnizorii de servicii să nu perceapă nicio suprataxă,
faţă de preţul naţional cu amănuntul, de la clienţii serviciilor de roaming din orice stat membru al UE, pentru
niciun apel reglementat efectuat sau primit în roaming. Din motive necunoscute, legea nu a fost modificată
nici până astăzi. O altă restanţă rămâne crearea Biroului de investigare a accidentelor în transportul aerian,
naval și feroviar, care va trebui să se ocupe de organizarea și de executarea activităţilor de investigaţie
tehnică privind siguranţa transportului din cele trei domenii, și să vină cu recomandări pentru prevenirea lor.
PRIORITĂŢI
Liberalizarea comerţului cu servicii dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană are un impact pozitiv
asupra performanţei economice moldovenești, prin intermediul înăspririi concurenţei. În acest sens, este
important de continuat liberalizarea sectorului în cauză, fiind prioritare următoarele acţiuni:
1. Pilotarea noilor iniţiative pentru creșterea atractivităţii ţării pentru străini. Economia moldovenească
este foarte mică și nu trebuie supraapreciată atractivitatea și importanţa ei pentru prestatorii de servicii
din UE. Prin urmare, condiţiile de eliberare a permiselor de ședere, a licenţelor/autorizaţiilor trebuie să fie
cât mai simple.
2. Digitalizarea continuă a serviciilor publice. Deși s-au înregistrat progrese importante în această direcţie,
totuși, necesitatea vizitelor fizice la instituţiile publice continuă să fie o barieră birocratică în activitatea
întreprinderilor, dar și a persoanelor fizice.
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ACHIZIŢIILE PUBLICE
PROGRESE
Racordarea sistemului naţional de achiziţii publice la normele UE decurge în mare parte conform cerinţelor
și calendarului stabilit. Astfel, conform principiului transpunerii dinamice, în anul 2016 anexa XXIX-B la Acord
a fost ajustată conform celor mai noi directive europene în domeniu. Drept urmare, cadrul instituţional a fost
completat cu un organism autonom și independent de soluţionare a disensiunilor - Agenţia Naţională pentru
Soluţionarea Contestaţiilor (ANSC). După o serie de întârzieri și neconcordanţe vis-a-vis de independenţa
acestei instituţii, totuși, la momentul dat avem o autoritate care dispune de independenţă organizaţională,
funcţională, operaţională și financiară, și nu se subordonează niciunei alte autorităţi sau instituţii publice.
Pe lângă cadrul instituţional, și legislaţia naţională în domeniu corespunde principalelor directive europene.
Chiar dacă parţial, noua Lege a achiziţiilor publice, adoptată în anul 2015, asigură deja posibilitatea ca
autorităţile contractante să adjudece contractele nu doar în baza celui mai mic preţ, dar și a unor criterii de
calitate, precum și posibilitatea ca reprezentanţii societăţii civile să facă parte din componenţa grupurilor de
lucru. Totodată, calendarul realizării angajamentelor ce derivă din AA este inserat în cadrul unei foi de
parcurs înglobată în Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 și în Planul
de acţiuni aferent, fiind păstrate termenele de până la opt ani de la intrarea în vigoare a Acordului.
CONSTRÂNGERI
Chiar dacă transpunerea legislaţiei se înscrie, oarecum, în grafic, ritmul de implementare a acesteia și de
atingere a obiectivelor ce derivă din spiritul Acordului este altul. Capacităţile umane reduse, prevederile noi
foarte complexe sau voinţa politică pe alocuri insuficientă se numără printre principalele constrângeri în
implementarea adecvată a legislaţiei. Pe lângă aceasta, sistemul online de achiziţii electronice, cum ar fi
Mtender, încă nu oferă o transparenţă si o evidenţă completă asupra întregului proces de achiziţii publice.
Mai mult, interpretarea vagă a diferiţilor termeni din legislaţia ce guvernează domeniul în cauză creează
premise pentru excluderea anumitor sectoare din procesul de achiziţii publice. De asemenea, o situaţie
contradictorie se înregistrează în sistemul de sănătate, mecanismul de achiziţii publice pentru acest sector
nefiind pe moment total compatibil cu criteriile operaţionale ale sistemul Mtender.
PRIORITĂŢI
Acordul de Asociere a determinat progrese importante în sensul modernizării sistemului naţional de achiziţii
publice și racordării acestuia la cele mai bune practici internaţionale în domeniu. Cu toate acestea, sunt
necesare reforme suplimentare pentru asigurarea transpunerii corespunzătoare a prevederilor legale în
practică, precondiţie importantă pentru a spori eficienţa sistemului de achiziţii publice și a consolida
încrederea cetăţenilor și a mediului de afaceri. O mare parte din angajamente sunt punctate în Strategia
sectorială, respectiv implementarea lor rămâne prioritatea de bază în domeniu. Principalele priorităţi ţin de:
1. Implementarea plenară a sistemului electronic de achiziţii publice MTender. Existenţa unui sistem
electronic este crucială pentru asigurarea transparenţei, evidenţei și eficienţei cheltuielilor publice.
2. Sporirea capacităţilor instituţionale și umane a tuturor entităţilor contractante, inclusiv a celor
centrale, cum ar fi Agenţia Achiziţii Publice și ANSC.
3. Combaterea corupţiei în acest sector și interzicerea participării agenţilor economici înregistraţi în
jurisdicţii netransparente (off-shore). Cunoașterea beneficiarilor finali ai companiilor participante este
un factor esenţial pentru a combate monopolurile, afilierea cu persoanele expuse politic etc.
4. Evaluarea nivelul de reciprocitate oferit de diferiţi parteneri externi în cadrul acordurilor existente și
promovarea unui nivel echivalent de acces al companiilor moldovenești pe aceste pieţe.
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DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
PROGRESE
Sistemul naţional de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală (PI) a cunoscut un avans calitativ în
ultimii ani, accelerare ce se datorează semnării AA, dar și angajamentelor asumate în cadrul altor acorduri
internaţionale în domeniu.
AA nu are anumite anexe și teme specifice pentru sistemul naţional de PI, dar invocă respectarea unui șir de
convenţii internaţionale și Acordul TRIPS din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).
Transpunerea acestor norme în legislaţia naţională a condus la dezvoltarea cadrului legislativ naţional și la
accelerarea integrării Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional și european. Acest fapt
reprezintă o premisă importantă în atragerea investitorilor străini și în susţinerea modernizării tehnologice
a economiei, stimularea sectorului de cercetare-inovare și sporirea competitivităţii produselor și a serviciilor
moldovenești.
CONSTRÂNGERI
Pe lângă procesul de armonizare a legislaţiei privind PI, sectorul are nevoie și de mecanisme eficiente de
aplicare a legii, or, competenţele sistemul judecătoresc și capacităţile altor părţi interesate mai lasă de dorit
la acest capitol. În aceste condiţii, sistemul de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală nu poate fi
privit în mod izolat de sistemul judecătoresc, lacune precum corupţia sau afilierea politică afectând puternic
încrederea mediului de afaceri și, implicit, climatul investiţional al ţării. În plus, cazurile de încălcare a
drepturilor de PI care nu-și găsesc rezolvare în sistemul judecătoresc naţional continuă să stimuleze
concurenţa neloială cu impact negativ asupra dezvoltării economice. În definitiv, economia naţională mică,
activitatea intelectuală, creativă și inovativă limitată sau cultura de PI scăzută în rândul mediului de afaceri
rămân constrângeri permanente pentru domeniul dat și afectează competitivitatea agenţilor economici.
PRIORITĂŢI
Cu toate că legislaţia naţională în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală este în concordanţă atât
cu cerinţele UE, cât și cu normele OMC, armonizarea trebuie să aibă loc de o manieră continuă și să
urmărească schimbările ce se produc pe plan mondial. Fiind un domeniu puternic conectat la inovaţii și la
tehnologii, de rând cu acestea, la fel de rapid, evoluează și normele internaţionale în domeniu. Dezvoltarea
unui climat favorabil investiţiilor în tehnologii și produse noi, cu valoarea adăugată înaltă pentru economie
și societate în ansamblu, rămâne dezideratul principal urmărit de Acordul de Asociere în domeniul PI. În
aceste condiţii, priorităţile trebuie să se axeze pe:
1. Consolidarea Sistemului Naţional de PI prin continuarea cooperării internaţionale în același timp cu
cooperarea interdepartamentală și intersectorială la toate nivelurile.
2. Eliminarea suprapunerii competenţelor diferitelor instituţii cu atribuţii în domeniu (ex., Serviciul
Vamal, Procuratura, AGEPI, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene).
3. Fortificarea cunoștinţelor umane în baza unor programe de training adaptate trebuie să rămână o
direcţie strategică de dezvoltare. Sistemul trebuie să beneficieze la maximum de pe urma componentei
de consolidare a capacităţilor oferită de AA, întru asigurarea competenţelor solide în rândul judecătorilor
și evaluarea periodică a acestora, mai ales că disputele legate de PI devin din ce în ce mai frecvente.
4. Dezvoltarea programelor de suport al activităţilor economice care utilizează inovaţii, invenţii și alte
instrumente de proprietate intelectuală, mai ales autohtone.
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CONCURENŢA
PROGRESE
În domeniul concurenţei, pe aspectul aplicării legislaţiei, situaţia pare să se fi îmbunătăţit. În anul 2018 au
fost identificate opt carteluri faţă de zero în 2016, iar valoarea totală a amenzilor a crescut la peste 500 de
mii de euro. Deși cu întârziere, în anul 2018 a fost aprobat modificarea și completarea Codului Penal, pentru
a permite aplicarea politicii de clemenţă prevăzută în Legea concurenţei. Au fost făcute eforturi importante
pentru a implementa angajamentele ce ţin de ajutorul de stat. În acest sens, putem evidenţia scăderea valorii
absolute a ajutorului de stat raportat, cât și creșterea ponderii ajutorului de stat autorizat de către Consiliul
Concurenţei în totalul ajutorului de stat. Tendinţele respective se datorează finalizării perioadei de acordare
a unor măsuri de sprijin oferite anterior (inclusiv ajutorul de stat acordat în sectorul financiar) și sporirii
cunoștinţelor prin intermediul evenimentelor organizate pentru furnizori de către Consiliul Concurenţei. Pe
parcursul anul 2018 au fost aliniate 14 scheme de ajutor de stat, alte 18 scheme fiind aliniate în 2019 și
atingând astfel, anticipat, indicatorul de 10% scheme aliniate pe an.
CONSTRÂNGERI
Numărul de reclamaţii din partea sectorului privat este modest – mai puţin de 15 pe an – fapt ce denotă lipsă
de cunoaștere a legislaţiei în domeniul concurenţei sau frica de a înainta reclamaţii faţă de concurenţii din
sector. În perioada 2015-2018, au fost iniţiate 126 de investigaţii (acorduri anticoncurenţiale, abuz de poziţie
dominantă, concurenţă neloială, acţiuni anticoncurenţiale ale autorităţilor publice, concentrări economice
nenotificate), majoritatea fiind iniţiate din oficiu, fără notificări din partea mediului privat. O acţiune
importantă în direcţia respectivă, care însă nu a fost implementată, se referă la introducerea în cadrul
normativ a obligativităţii notificării Consiliului Concurenţei la înregistrarea tranzacţiilor de concentrare
economică la Camera Înregistrării de Stat - planificată pentru T4:2018.
Un alt instrument important ce se află la dispoziţia Consiliului Concurenţei este efectuarea investigaţiilor și
a studiilor utile care, de altfel, pot contribui la identificarea constrângerilor concurenţiale în diverse pieţe.
Acest instrument este inclus în PNAIAA și, de fapt, este implementat în practică, potrivit rapoartelor
Consiliului Concurenţei. Spre exemplu, pe parcursul anului 2018, Consiliul a iniţiat o investigaţie utilă de
cunoaștere a pieţei privind transportul rutier de persoane și a continuat alte cel puţin 12 studii. Nepublicarea
rezultatelor acestor investigaţii este o problemă esenţială, care generează lipsa de încredere în abilitatea
Consiliului Concurenţei de a promova o concurenţă sănătoasă.
Bugetul relativ modest al Consiliului Concurenţei este un obstacol important care nu permite implementarea
mai multor instrumente pentru o concurenţă mai sănătoasă in diverse domenii economice.
PRIORITĂŢI
Ridicarea nivelului de cultură concurenţială trebuie să fie o prioritate pentru Consiliul Concurenţei. În acest
sens, dar și în scopul îmbunătăţirii mediului concurenţial, este nevoie de pus accent pe următoarele acţiuni:
1. Lărgirea paletei de acţiuni în ceea ce ţine de cultura concurenţială. Eforturile în această direcţie trebuie
să depășească organizarea de traininguri și mese rotunde, și să includă, între altele, publicarea rezultatelor
investigaţiilor Consiliului, după practica unor ţări precum România, mai cu seamă în situaţia în care multe
dintre aceste studii sunt finanţate de donatorii străini, inclusiv UE. În mod firesc, acest lucru trebuie să fie
realizat în paralel cu consolidarea capacităţilor Consiliului Concurenţei de a efectua investigaţii în sectoare
strategice ale economiei naţionale.
2. În urma modificărilor la Codul Penal, ar fi cazul ca politica de clemenţă să devină un activ important
în instrumentarul Consiliului Concurenţei. Rezultate vizibile în domeniul pieţei produselor petroliere,
farmaceutice sau de asigurări ar contribui esenţial la consolidarea independenţei Consiliului Concurenţei
și la sporirea încrederii în această instituţie.
3. Raportarea și în continuare a schemelor de ajutoare de stat, înregistrându-le în sistemul informaţional
automatizat, precum și desfășurarea unor acţiuni de recuperare a ajutoarelor de stat acordate ilegal.
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5. TITLUL VI - ASISTENŢA FINANCIARĂ, DISPOZIŢIILE ANTIFRAUDĂ ȘI CONTROL
CONTEXT
Uniunea Europeană este principalul partener de dezvoltare al Republicii Moldova. Cooperarea UE-Moldova
în domeniul asistenţei financiare se realizează în baza Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru
anii 2014-2020, care include programe de suport bugetar, asistenţă tehnică și susţinerea de proiecte.
Scopul principal al sprijinului oferit de UE este susţinerea implementării Acordului de Asociere și a celor 20
de livrabile ale Parteneriatului Estic către anul 2020. Obiectivul-cheie al asistenţei UE este ca sprijinul
european să contribuie la crearea beneficiilor tangibile pentru cetăţenii Republicii Moldova, la fortificarea
statului de drept, la valorificarea oportunităţilor Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE
(ZSLAC), precum și la consolidarea conexiunilor de transport și energetice.
Asistenţa Uniunii Europene este acordată în baza principiului de condiţionalităţi stricte, strâns legate de
rezultatele procesului de reformă, de respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor
omului. Acest principiu a fost aplicat în cazul Republicii Moldova în mod consecvent, în special, în ceea ce
privește programele de suport bugetar și asistenţa macrofinanciară. Începând cu anul 2015, alocările de
fonduri europene au fost suspendate sau chiar anulate. În anul 2018, Comisia Europeană a decis recalibrarea
asistenţei și, respectiv, realocarea acesteia pentru a susţine alţi actori locali, și anume, diverse organizaţii
promotoare ale reformelor, cu accent pe societatea civilă, mass-media, IMM-uri și autorităţile publice locale.
În 2017, Uniunea Europeană a decis să ofere Republicii Moldova un program de asistenţă macrofinanciară în
valoare de 100 de milioane de euro, care include 40 de milioane în formă de grant și 60 de milioane în calitate
de credit preferenţial. Acum, autorităţile întreprind eforturi pentru îndeplinirea condiţionalităţilor necesare
pentru obţinerea primelor tranșe din această asistenţă, după suspendarea ei la mijlocul anului 2018.
De asemenea, pe lângă asistenţa pentru dezvoltare oferită de statele-membre ale UE, Republica Moldova
beneficiază și de alte programe tematice de asistenţă - în domeniul drepturilor omului și al consolidării
societăţii civile. Adiţional, ţara primește fonduri din programe regionale în cadrul Parteneriatului Estic. Spre
exemplu, programul EU4Business, în valoare de totală de 200 de milioane de euro, sprijină mediul de afaceri
din Republica Moldova, dezvoltarea IMM-urilor și accesul la finanţe și competenţe. Mai mult, Chișinăul
participă la programele de cooperare transfrontalieră (CBC) ale UE, cum ar fi Programul pentru Marea
Neagră, Programul CBC România-Moldova-Ucraina și Programul INTERREG. Sprijinul UE este oferit inclusiv
prin intermediul proiectelor de consiliere de nivel înalt din partea experţilor UE în implementarea AA.
De asemenea, UE susţine Republica Moldova prin programe investiţionale realizate în comun cu Banca
Europeană de Investiţii (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD). Ţara noastră
participă la Parteneriatul pentru Eficienţa Energetică și Mediul în Est (E5P), iar BEI mai susţine dezvoltarea
sectorului agroalimentar. „Filière-du-vin” și „Fruit Garden Moldova” sunt două proiecte de investiţii
emblematice, implementate ca răspuns la numeroasele embargouri comerciale impuse de Federaţia Rusă.
Uniunea Europeană și-a îmbunătăţit activităţile de comunicare și vizibilitate în Republica Moldova. În 2018
EEAS a adoptat Cerinţele privind Comunicarea și Vizibilitatea. Delegaţia UE în Moldova a dat atenţie
specială informării despre acţiunile desfășurate și cele implementate în Moldova și a intensificat activităţile
regionale și locale de mobilizare, ţintind OSC locale, autorităţile locale, dezvoltarea rurală și regională.
Cooperarea UE-Moldova în domeniul antifraudă și control cu privire la modul de administrare și de
implementare a fondurilor UE a fost consolidată în perioada 2014-2019. Un rol aparte în acest sens l-a avut
colaborarea strategică și operaţională a Guvernului Republicii Moldova și a agenţiilor europene competente
- în special, Centrul Naţional Anticorupţie cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). În urma
incriminării, în legislaţia naţională, a fraudelor cu fonduri externe, CNA realizează analize strategice și
operaţionale, după care, în cooperare cu Procuratura anticorupţie, iniţiază cauze penale ce necesită eforturi
suplementare pentru a asigura finalitatea investigaţiilor cu tragerea la răspundere penală a persoanelor
vizate. Din punct de vedre instituţional, Republica Moldova și-a îmbunătăţit sistemul de integritate și de
recuperare a bunurilor infracţionale prin intermediul creării ANI și ARBI. Cu toate acestea, sunt necesare
măsuri adiţionale pentru consolidarea capacităţilor acestor autorităţi de a acţiona mai hotărât și mai eficient.
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ASISTENŢA FINANCIARĂ
PROGRESE
Republica Moldova beneficiază de o varietate de instrumente de asistenţă ale Uniunii Europene, prin
intermediul programelor bilaterale și multilaterale în cadrul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Asistenţa este orientată, în special, pentru susţinerea reformei administraţiei publice, implementarea
AA/ZLSAC, agricultură și dezvoltare rurală, energie, transport, reforma finanţelor publice, reforma poliţiei,
susţinerea întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea societăţii civile și a autorităţilor locale.
Conform platformei de gestionare a asistenţei externe, în perioada 2014-2019 UE s-a angajat să ofere
Republicii Moldova peste 429 de milioane de euro în calitate de suport direct bugetar, asistenţă tehnică și
suport pentru proiecte. Adiţional, statele-membre ale UE au oferit peste 205 milioane de euro prin
intermediul programelor bilaterale de dezvoltare. În plus, Banca Europeană de Investiţii (BEI) și Banca
Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD) au alocat, în anii 2014-2019, peste 200 de milioane de
euro pentru susţinerea proiectelor speciale investiţionale în domeniul furnizării de energie și apă, dezvoltării
sectorului agroalimentar, gestionării deșeurilor și infrastructurii de transport rutier și feroviar. La nivel
naţional, în anul 2018 a fost consolidat mecanismul de coordonare a asistenţei externe. Ministerul Finanţelor
coordonează planificarea și valorificarea asistenţei financiare, iar Cancelaria de Stat a Guvernului programele de asistenţă tehnică. De asemenea, a fost revizuit mecanismul de planificare, implementare și
monitorizare a programelor de asistenţă, racordat la angajamentele naţionale de dezvoltare și Acordul de
Asociere, reflectate în priorităţile noului Cadru Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru anii 2019-2021.
Uniunea Europeană și-a îmbunătăţit activităţile de comunicare și vizibilitate în Republica Moldova. În 2018
EEAS a adoptat Cerinţele privind Comunicarea și Vizibilitatea. Delegaţia UE în Moldova a dat atenţie
specială informării despre acţiunile desfășurate și cele implementate în Moldova și a intensificat activităţile
regionale și locale de mobilizare, ţintind OSC locale, autorităţile locale, dezvoltarea rurală și regională.
CONSTRÂNGERI
Principala provocare a fost valorificarea deplină a asistenţei UE, oferită prin intermediul programelor de
suport bugetar și al asistenţei macrofinanciare. Pe parcursul anului 2014, Republica Moldova a recepţionat
131 de milioane de euro în cadrul programelor de suport bugetar. Totodată, la mijlocul anului 2015, Comisia
Europeană a suspendat pentru prima dată alocările, din cauza lipsei de progres în investigarea fraudei din
sistemul bancar; în anul 2018 a făcut-o pentru a doua oară, ca urmare a derapajelor democratice constatate
în urma anulării alegerilor locale din municipiul Chișinău. Tot atunci a fost suspendată alocarea primei tranșe
în cadrul Programului de asistenţă macrofinanciară a UE, în valoare de 100 de milioane de euro. Mai mult, în
anul 2017, Comisia Europeană anulează, în premieră, ultimele tranșe de sprijin bugetar pentru sectorul
justiţiei, ca urmare a eșecului Guvernului de a implementa Strategia de reformă a respectivului sector.
Înăsprirea condiţionalităţii Uniunii Europene a fost, de asemenea, motivată de constatările și de
recomandările Raportului Curţii Europene de Conturi, publicat în septembrie 2016. Raportul cu pricina a
evaluat asistenţa acordată de UE în perioadă 2007-2013 pentru reforma administraţiei publică din Republica
Moldova și a vizat patru domenii de intervenţie (i.e. justiţia, finanţele publice, sănătatea publică și apa).
La sfârșitul anului 2018, din cauza lipsei de progres în realizarea condiţionalităţilor, Comisia Europeană a
decis recalibrarea asistenţei, prin redirecţionarea sprijinului UE pentru anii 2017-2018, în valoare de 106
milioane de euro, pentru susţinerea societăţii civile, a independenţei mass-media, dezvoltarea IMM-urilor și
pentru autorităţile locale. Odată cu relansarea relaţiilor UE-Moldova, în luna iulie 2019, Comisia Europeană
anunţă despre reluarea suportului direct bugetar și a asistenţei macro-financiare suspendate în anul 2018.
PRIORITĂŢI
1. Implementarea condiţionalităţilor pentru valorificarea programelor de suport bugetar planificate
în Cadrul Unic de Suport acordat de UE pentru anii 2017-2020.
2. Îndeplinirea condiţiilor pentru valorificarea Programului UE de asistenţă macro-financiară de 100
de milioane de euro.
3. Revizuirea priorităţilor de politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021).
4. Iniţierea reflecţiilor privind planificarea multianuală a asistenţei UE în baza viitorului Instrument
de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internaţională, care va fi prevăzut de noul
Cadru Multianual Bugetar al UE pentru anii 2021-2027.
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DISPOZIŢIILE ANTIFRAUDĂ ȘI DE CONTROL
PROGRESE

Republica Moldova a reușit să-și îmbunătăţească esenţial cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii
fraudelor cu fonduri externe. Codul Penal a fost modificat în 2016 prin includerea sancţiunilor penale pentru
utilizarea frauduloasă a fondurilor oferite de Uniunea Europeană. Adiţional, în iunie 2018, au intrat în vigoare
amendamentele legislative prin care sunt încriminate faptele de incompatibilitate, conflictele de interese și
restricţiile cu privire la persoanele care deţin funcţii publice și faptele care ţin de negocierea, gestionarea și
implementarea mijloacelor financiare din fonduri publice interne și externe.
Cooperarea UE-Moldova în domeniul antifraudă a fost consolidată și prin încheierea acordurilor de
cooperare între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova, precum și nemijlocit între Oficiul
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), Serviciul Vamal, Curtea de
Conturi a Republicii Moldova. Începând cu anul 2016 CNA, în calitate de punct principal de legătură cu OLAF,
asigură cooperarea și schimbul de informaţii cu instituţiile UE cu privire la cauzele de fraudă, corupţie sau
alte nereguli depistate în procesul de valorificare a fondurilor europene.
În vederea susţinerii capacităţilor naţionale antifraudă și de control, a fost consolidat cadrul instituţional și
de politici în domeniul integrităţii și recuperării bunurilor infracţionale. În 2016, în baza reorganizării Comisiei
Naţionale de Integritate (CNI), a fost creată Autoritatea Naţională de Integritate (ANI). În 2017 a fost
instituită Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI). În iunie 2019, Parlamentul din actuala
legislatură a creat două comisii de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor „fraudei bancare” și pentru a
verifica legalitatea privatizării sau concesionării mai multor întreprinderi de stat sau a proprietăţii de stat.
CONSTRÂNGERI
CNA în comun cu Procuratura Anticorupţie a iniţiat mai multe cauze de urmărire penală în baza analizelor
strategice și operaţionale cu privire la administrarea programelor susţinute din fonduri UE. Cu toate acestea,
în perioada de referinţă, nu au fost constatate cazuri cu finalitate de condamnare a persoanelor implicate în
gestionarea frauduloasă a fondurilor externe. În plus, în pofida interesului sporit al societăţii în investigarea
cauzelor de rezonanţă și recuperarea bunurilor provenind din activitatea infracţională, rezultatele de la ANI
și ARBI se lasă așteptate. Până în prezent, nu au fost făcute publice cauze în care persoane cu funcţii de
demnitate publică să fi fost supuse unor decizii definitive de constatare a încălcării regimului de declarare a
averii și intereselor personale, cu ulterioara eliberare din funcţie și confiscare a averii nejustificate.
De asemenea, sunt destul de răspândite cazurile de declarare a veniturilor disproporţionat de mari din
evenimente de familie (nunţi, cumetrii, zile de naștere), care ajung până la echivalentul a 100.000 de euro.
Există suspiciuni că aceste declarări de venituri sunt, de fapt, o formă de legalizare a mijloacelor obţinute din
acte de corupţie sau din fraude. Deși ARBI a devenit activ în indisponibilizarea bunurilor, întrucât cauzele
penale iniţiate sunt încă pe rol, bunurile indisponibilizate încă nu au fost înstrăinate, din motiv că nu sunt
hotărâri definitive pe aceste cauze. O provocarea în activitatea ARBI este efectuare eficientă a investigaţiilor
financiare paralele și identificarea și depistarea bunurilor.
PRIORITĂŢI
1. Iniţierea, de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova, a auditării modului de executare a
fondurilor UE în colaborare cu Comisia Europeană, OLAF și Curtea de Conturi Europeană.
2. Finalizarea urmării penale și transmiterea în procedură penală a cauzelor referitoarea la fraudarea
fondurilor externe.
3. Verificarea promptă și eficientă a averilor persoanelor cu funcţii de demnitate publică, în special,
judecători și procurori, ofiţeri de urmărire penală, pentru a asigura profesioniști integri în sectorul
justiţiei.
4. Îmbunătăţirea mecanismelor de control al averii, inclusiv cu acces la date privind averea din afara
ţării, și revizuirea obligaţiilor de declarare - stabilirea valorii de piaţă a bunurilor declarate, stabilirea
cerinţelor adiţionale de raportare pe subiecţii care au efectuat donaţii generoase la evenimente de
familie, verificarea stilului de viaţă al persoanelor supuse controlului de avere și interese personale.
5. Participarea activă a ARBI în cadrul Reţelei Inter-Agenţiei Camden de Recuperare a creanţelor din
cadrul EUROPOL (CARIN).
6. Consolidarea capacităţilor ARBI de negociere cu agenţiile străine a repatrierii bunurilor rezultate
din activitatea infracţională.
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