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INTRODUCERE 
Prezentul document de discuție are drept scop 
prezentarea rezultatelor care au fost atinse de 
Republica Moldova în cadrul parteneriatului 
Estic timp de 10 ani de la lansare, inclusiv a 
realizărilor dar și a eșecurilor în procesul de 
integrare Europeană a Republicii Moldova, 
precum și a oferi propuneri pentru domenii 
specifice de politici publice pentru Moldova în 
calea sa de integrare Europeană după 2020. 

Acest document de discuții se înscrie în lista de 
eforturi de a contabiliza rezultatele, dar și a iniția 
reflecții strategice privind viitorul Republicii 
Moldova în cadrul Parteneriatului Estic și 
acțiunile necesare pentru a continua procesul 
de transformare a societății din Moldova, 
valorificarea structurată și cu efect de 
amplificare a avantajelor oferite de cadrul actual 
de cooperare dintre UE și Republica Moldova, 
dar și abordarea pericolelor interne și externe 
pe care democrația din Moldova le întâmpină la 
moment. 

Acest document de discuție, urmat de sugestiile 
și propunerile în cadrul evenimentului de 
reflecție, va fi urmat de un Studiu amplu privind 
viitorul Parteneriatului Estic după anul 2020 în 
contextul Republicii Moldova. 

 

REALIZĂRI ȘI PROVOCĂRI ALE REPUBLICII 
MOLDOVA ÎN CADRUL PARTENERIATULUI 
ESTIC 
Cooperarea regândită dintre Republica 
Moldova și UE după aderarea a 12 noi state în 
anii 2004-2007 a fost lansată tocmai pentru a 
asigura că procesele de transformare internă 
din statele Parteneriatului Estic, printre care și 
Republica Moldova, vor avea o continuitate și 
se vor bucura de o amplificare a reformelor 
interne, atât de necesare pentru a asigura 
transformarea ireversibilă a societății și 
integrarea în piața internă a UE, precum și 
cooperarea avansată pe domenii sectoriale. 
Astfel, Parteneriatul Estic lansat în anul 2009 a 
oferit un cadru de cooperare consolidat între UE 
și Republica Moldova, fiind obținute mai multe 

realizări dar și înregistrate eșecuri, pe care le 
vom descrie în mai multe detalii mai jos. 

PRINCIPALELE REZULTATE ALE 
PARTENERIATULUI ESTIC PENTRU 
REPUBLICA MOLDOVA 

1. UN CADRU DE DIALOG ȘI COOPERARE 
REVIZUIT ȘI CONSOLIDAT 

UE și Republica Moldova au inițiat în 2010 și au 
finalizat în 2013 negocierea unui nou Acord de 
cooperare – Acordul de Asociere (AA). Deși 
inițial, discuțiile se purtau în jurul domeniilor ce 
nu includeau și o zonă de liber schimb, 
aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC), în 
procesul de purtare a negocierilor, prin 
angajamente interne s-a reușit includerea 
ZLSAC în cadrul AA, fapt care a multiplicat 
semnificativ oportunitățile ce ar fi urmat din 
implementarea ulterioară a AA. Astfel, 
Republica Moldova a reușit să ajungă la un nou 
document de cooperare cu UE, care include 
multiple sectoare, dar și o serie de angajamente 
importante, care presupun o sarcină de 
implementare sporită. 

2. LIBERALIZAREA REGIMULUI DE VIZE CU UE 

Paralel cu eforturile de negociere a AA, UE și 
Republica Moldova au continuat eforturile de 
liberalizare a regimului de vize, care au inclus 
Planul de Acțiuni pentru Republica Moldova și 
care au culminat la 28 aprilie 2014 cu anularea 
regimului de vize cu UE.  

Instituțional Republica Moldova a trecut printr-o 
serie de transformări interne importante, cum ar 
fi profesionalizarea serviciului de grăniceri și 
transformarea lui în Poliția de Frontieră, crearea 
Consiliului pentru Egalitate, a Biroului Migrație 
și Azil, a Centrului pentru Protecția Datelor cu 
Caracter Personal și restructurarea internă a 
altor instituții, responsabile de domeniul azilului, 
implementarea acordurilor de readmisie, 
gestionarea integrată a frontierei, combaterea 
șederii ilegale a străinilor, protecția drepturilor 
fundamentale, lupta cu crima organizată, 
inclusiv cu traficul de ființe umane, precum și 
îmbunătățirea proceselor de eliberare a actelor 
de identitate, purtătoare de date biometrice. 
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Efectul de amplificare principal al anulării 
regimului de vize cu UE este intensificarea 
contactelor personale, dar și al celor 
profesionale și de afaceri, atât de necesare 
pentru a putea iniția sau consolida parteneriate 
între cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni 
ai statelor membre UE. Cantitativ, peste 1,5 
milioane de cetățeni ai Republicii Moldova au 
călătorit în UE de la abolirea în aprilie 2014 a 
regimului de vize cu UE. 

3. UN COMERȚ CONSOLIDAT ȘI ÎN CONTINUĂ 
CREȘTERE CU UE 

De la aplicarea provizorie a AA și până în 
prezent structura comerțului cu UE a înregistrat 
o continuă creștere, precum și diversificare a 
categoriilor de produse exportate. Produsele 
care nu au necesitat eforturi adiționale de 
corespundere a calității, testare de laborator și 
alte proceduri care ar permite exporturile, au 
fost valorificate în cantități semnificative.  

În contextul închiderii pieței Federației Ruse 
pentru produsele agricole moldovenești, 
accesul pe piața UE a reușit să compenseze 
pierderile cauzate de deciziile, pe alocuri 
nefondate, ale autorităților Federației Ruse, de 
a interzice importul de produse din Republica 
Moldova. Astfel, de la aplicarea provizorie a AA, 
în special a părții ZLSAC, comerțul cu UE a 
crescut de la 53,26% în 2014 la 68,79% în anul 
2018.  

În același timp, exporturile în Federația Rusă au 
înregistrat o scădere dramatică de la 18,11% în 
anul 2014 la 8,08% în anul 2018. Comerțul cu 
UE a înregistrat și o diversificare importantă, pe 
care Republica Moldova nu a înregistrat-o 
înainte de anul 2014, acesta fiind exportul de 
mașini și echipamente pentru transport, care a 
crescut la 29,22% din totalul exporturilor în UE 
și a devansat exporturile de produse 
alimentare, care deși în valori absolute au 
înregistrat o creștere continuă și au ajuns la 343 
milioane dolari SUA în 2018, la nivel de procent 
din totalul exporturilor în UE, au înregistrat o 
scădere și au atins 18,42% din totalul 
exporturilor către UE. 

Oportunitățile de export tot mai atractive către 
piața UE au dus și la schimbări de politici 

publice în domeniul calității produselor, 
aprobarea unor standarde noi de calitate, 
precum și acțiuni de consolidare a instituțiilor 
responsabile de domeniul controlului calității 
produselor de origine animală și vegetală. 
Republica Moldova a transpus mai multe 
reglementări UE în cadrul legislativ național.  

Efortul de armonizare și îmbunătățire a cadrului 
național de politici nu a fost totuși unul foarte 
focusat. Aceste aspecte ale comerțului cu UE 
vor fi analizate mai în detaliu la capitolul 
provocări. 

 

PRINCIPALELE RATEURI ȘI PROVOCĂRI ALE 
PARTENERIATULUI ESTIC PENTRU MOLDOVA  

1. PERSPECTIVA EUROPEANĂ NU A FOST 
RECUNOSCUTĂ DEOCAMDATĂ 

Deși Parteneriatului Estic nu garantat oferea 
unei perspective europene clare, totuși 
așteptarea Republicii Moldova a fost că 
valorificarea oportunităților de asociere politică 
și integrare economică cu UE va  apropia țara 
de momentul în care UE va recunoaște această 
perspectivă  de aderare. Întrucât prevederile 
articolului 49 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană pot fi teoretic întrunite de orice stat 
care este de pe continentul European, 
concentrarea pe reforme, care să asigure 
corespunderea cu valorile UE ar fi oferit 
oportunitatea necesară. 

Cu toate acestea, nici cadrul de cooperare 
consolidat oferit de AA și nici deschiderea fără 
precedent a UE și al Statelor Membre ale UE 
pentru a susține agenda de reforme ale 
Republicii Moldova, nu au fost suficiente pentru 
a asigura transpunerea în practică a reformelor 
necesare.  

Din contra, în timp ce pe de o parte Guvernul 
negocia conținutul AA și depunea efort pentru a 
implementa Planul de Acțiuni privind 
liberalizarea regimului de vize, în culisele vieții 
politice aveau loc procese care nu aveau nimic 
în comun cu valorile pe care UE le promovează. 

Prezența influenței politice asupra agendei de 
reforme, care a compromis idea de 
transformare internă a societății și în schimb a 
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promovat interese înguste de grup, cu legături 
criminale, au generat dezvăluiri ale 
„landromatului rusesc” și ale „fraudei bancare”, 
unde au participat plenar reprezentanți din 
sistemul justiției. Deși s-au inițiat acțiuni de 
urmărire penală, sistemul justiției a arătat că 
justiția selectivă este o realitate în Moldova. 

Derapajele au continuat și după dezvăluirea 
celor două instrumente de spălare de bani și de 
sustragere de fonduri, deși Guvernul a încercat 
să vină cu un pachet prioritar de acțiuni în anul 
2016 și apoi în 2017 pentru a revitaliza cadrul 
de cooperare cu UE.  

Anularea alegerilor noi din municipiul Chișinău 
din iulie 2018, dar și nerealizarea 
condiționalității politice legate de sistemul mixt 
de vot aprobat de Parlament în 2017 au 
compromis și mai mult imaginea Republicii 
Moldova, fapt ce a redus și mai mult din șansele 
unei perspective Europene pentru Republica 
Moldova. Acum, după 10 ani de la 
implementarea Parteneriatului Estic, Republica 
Moldova este poate chiar mai departe de 
realizarea acestui obiectiv, decât era la 
începuturile lansării Parteneriatului Estic. 

2. TRANSFORMAREA ÎN DEMOCRAȚIE ȘI 
SUPREMAȚIA LEGII RĂMÂN A FI DOAR UN 
DEZIDERAT 

Partea AA ce ține de valori UE, esențiale pentru 
a putea aplica pentru statutul de Stat Membru al 
UE, precum democrația și supremația legii, în 
mare parte nu s-au materializat în Moldova. 
Existența legislației și a instituțiilor nu au 
asigurat de fapt reprezentarea democratică și 
aplicarea dezinteresată a legii, în schimb 
prevalând conflictul de interese, influențarea 
procesului de luare a deciziilor, coruperea și 
șantajul politic, precum și controlul asupra 
structurilor de forță. 

Actorii care asigură promovarea agendei de 
reforme în societate nu au fost supuși 
controlului de integritate, partidele politice fiind 
privite drept structuri autonome, care iau 
deciziile după bunul lor plac, fără a fi asigurată 
reprezentarea necesară a susținătorilor lor, dar 
cel mai important, fără un instrument de 
prevenire, care să nu permită persoanelor 

compromise sau fără integritate, să devină 
persoane cu putere de decizie în partidele 
politice. După anul 2009 fenomenul „preluării” 
partidelor politice a fost foarte vizibil, unde rolul 
predominant îl jucau actori cu trecut dubios, 
care schimbau denumirea și structura de 
conducere, fără a avea de fapt intenția să 
asigure democrația internă sau să reprezinte 
interesele susținătorilor. Jocul de-a „partidele 
politice” a fost un sol fertil pentru actori 
netransparenți, cu agende ascunse și care au 
ajuns în structuri ale Parlamentului și 
Guvernului. Fără o revizuire a modului de 
funcționare a partidelor politice, care țin de 
integritatea persoanelor cu putere de decizie, a 
modului de finanțare, dar și a înțelegerii care 
este de fapt rolul partidelor politice în formarea 
viitorului Republicii Moldova, derapajele de la 
democrație nu vor înceta.  

Deși Republica Moldova s-a angajat încă din 
2011 să reformeze sectorul justiției, acest 
sector în continuare rămâne în mare parte 
disfuncțional. Controlul politic asupra puterii 
judecătorești nu a fost cedat de politicieni în 
schimbul unei puteri judecătorești veritabil 
independente. Domeniul justiției a fost supus 
unui număr semnificativ de ajustări, care însă 
nu au țintit sursa problemelor, ci mai degrabă 
unele dintre consecințe. În același timp, sectorul 
justiției a devenit tot mai neatractiv, în contextul 
cerințelor tot mai mari față de profesioniștii din 
domeniu, dar mai important, datorită aplicării 
selective a regulilor de joc și utilizarea 
presiunilor politice asupra justiției. Anexa 
nepublicată a Acordului de constituire a primei 
majorități Parlamentare în anul 2009, prin care 
erau distribuite funcții în sistemul organelor 
procuraturii și ale justiției, este un indicator cât 
de obscură este percepția politicului față de 
independența justiției. 

Elemente primordiale ale independenței 
justiției, precum modul de numire și de 
promovare a judecătorilor, modul de formare și 
de activitate al Consiliului Superior al 
Procurorilor, dar și mai nou, modul în care în 
practică are loc verificarea integrității 
persoanelor ce dețin funcții de demnitate 
publică, nu au fost în fapt dorite a fi 
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îmbunătățite. După aproape 10 ani de la 
aprobarea Strategiei de reformare a sectorului 
justiției, starea de lucruri fie nu s-a schimbat, fie 
s-a înrăutățit. 

3. POTENȚIALUL ZONEI DE COMERȚ LIBER 
APROFUNDAT ȘI CUPRINZĂTOR NU A FOST 
VALORIFICAT PE DEPLIN  

Deși cifrele arată că comerțul cu UE este în 
continuă creștere, modalitatea în care 
beneficiile comerțului cu UE au fost redistribuite 
între cetățenii Republicii Moldova nu este 
echitabil. În principal, beneficiile au fost 
valorificate de întreprinderile mari, iar IMM-urile 
au avut o pondere foarte scăzută în structura 
comerțului cu UE. Astfel, elementul de 
transformare pe care îl poate oferi ZLSAC 
cetățenilor din Republica Moldova, nu a fost 
valorificat în mare parte, întrucât bunăstarea 
cetățenilor nu a fost semnificativ consolidată în 
urma comerțului extins cu UE. 

În al doilea rând, dacă analizăm structura de 
produse exportate, de cele mai dese ori 
observăm bunuri care nu necesită un efort 
sporit de procesare, ceea ce indică asupra 
gradului scăzut de competitivitate al exporturilor 
din Moldova. Chiar și în cazul categoriei de 
mașini și echipamente, care a înregistrat o 
creștere semnificativă, modelul de business al 
exportatorilor presupune un procent ridicat de 
import pentru produsele ce ulterior procesării 
sunt exportate. Un astfel de model de afaceri va 
ajunge în curând la apogeul său, alte domenii 
fiind necesare pentru a asigura continua 
creștere a exporturilor în UE. 

    

RECOMANDĂRI PENTRU VIITORUL 
PARTENERIATULUI ESTIC  
Cadrul de cooperare și prioritățile agendei 
interne de reformare necesită o restructurare și 
o refocusare importantă pentru a putea oferi în 
continuare o perspectivă reală procesului de 
transformare din Republica Moldova. 
Realizările dar și eșecurile în 10 ani de 
Parteneriat Estic pentru Moldova oferă o 
oportunitate pentru reflecții asupra viitorului în 
cadrul Parteneriatului pentru Republica 
Moldova, în special după anul 2020. Mai jos ne 

vom referi asupra celor mai importante sugestii 
în care direcție să fie concentrate eforturile UE 
și a Republicii Moldova. 

1. CONDIȚIONALITĂȚI UE MAI BINE AJUSTATE 
ȘI CONCENTRATE PE SURSA, NU 
REZULTATUL EȘECURILOR 

În contextul Republicii Moldova, continuarea 
condiționalității suportului UE de îndeplinirea 
unor acțiuni ce păstrează calea de 
europenizare și transformare ireversibilă a 
societății este absolut necesară. Întrucât arena 
politică națională a fost semnificativ „rărită” de 
actori, esența condiționalității UE devine și mai 
importantă pentru a oferi cetățenilor Republicii 
Moldova un cadru adecvat de dezvoltare și 
bunăstare. Pentru a putea formula 
condiționalități eficiente, structura internă de 
luare a deciziilor și modul de funcționare a 
actorilor cu putere de veto vor trebui analizate 
mai detaliat, iar locurile vulnerabile considerate 
potențiale condiționalități sau chiar acțiuni 
unilaterale din partea UE. Printre instrumentele 
care mențin actorii cu drept de veto în fruntea 
procesului de luare a deciziilor din Moldova se 
numără paradisuri fiscale, tranzacții cu jurisdicții 
off-shore, achiziții publice trucate, precum și 
dependență financiară de afaceri aflate pe 
teritoriul UE. Aceste instrumente care asigură 
finanțarea internă a pârghiilor de control din 
interiorul Republicii Moldova, sunt vulnerabile la 
aplicarea eficientă a legii din partea UE pe 
teritoriul Statelor Membre UE, iar odată 
compromise nu mai pot contribui la menținerea 
financiară a pârghiilor de control. Ultimele 
eforturile ale UE de a disciplina paradisurile 
fiscale și jurisdicțiile off-shore, prin excluderea 
lor din lista de jurisdicții cu care UE va avea 
tranzacții sau crearea Oficiului Procurorului 
European sunt printre noile instrumente, care 
pot deja produce schimbări și la nivelul 
Republicii Moldova. Aceste eforturi, odată ce 
sunt deja atât de evidente pe agenda UE, 
necesită o promovare tot mai consolidată și în 
cadrul relațiilor bilaterale UE-Moldova.  

Pe de altă parte, condiționalități concentrate pe 
o justiție eficientă, luptă contra corupției de nivel 
înalt vor necesita și o susținere structurală și 
financiară pentru actorii naționali, fortificând și 
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cooperarea cu instituții și profesioniști omologi 
din statele membre UE. 

2. EXTINDEREA COOPERĂRII CONSOLIDATE 
PE DOMENII SPECIFICE 

Deși calitatea de stat membru nu pare a fi nici 
măcar departe de Republica Moldova, 
participarea consolidată în rețele din cadrul 
Uniunii Europene poate fi cel puțin testată. 
Domenii precum protecția contra atacurilor 
cibernetice, protecția democrațiilor (în cadrul 
unei potențiale Agenții Europene de Protecție a 
Democrațiilor), dezinformare, cooperarea în 
cadrul Oficiului Procurorului European, 
cooperarea structurată în domeniul apărării și 
securității (PESCO) ar fi domenii unde 
integrarea aprofundată sectorială ar putea fi 
testată.  

3. IDENTIFICAREA REALIZĂRILOR 
INTERMEDIARE ȘI PROMOVAREA LOR 

Regimul liberalizat de vize și-a demonstrat 
efectul pozitiv. Alte asemenea realizări care 
asigură transformarea Republicii Moldova sunt 
absolut necesare. Printre oportunități se 
numără negocierea, ratificarea și 
implementarea  Acordului de Evaluarea și 
Acceptare a Conformității pentru produsele de 
origine industrială, sau inițierea activităților de 
aderare la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), 
cu beneficii și avantaje evidente pentru cetățenii 
Republicii Moldova, dar și pentru promovarea 
afacerilor și investițiilor în Republica Moldova. 
Aceste realizări intermediare necesită o 
abordare structurată, dar și instrumente 
eficiente de implementare și monitorizare, cu 
posibilitatea de suspendare sau anulare în caz 
de derapaje, similar cooperării în domeniul 
liberalizării regimului de vize. 

4. EXTINDEREA INSTRUMENTELOR DE PRE-
ADERARE ȘI DE MONITORIZARE POST-
ADERARE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 

Testarea instrumentelor ce țin de etapa de 
negociere pentru statutul de Stat Membru sunt 
activități utile care reliefă într-un context mult 
mai accentuat dar și mai detaliat breșele din 
domenii cheie ale Republicii Moldova precum ar 
fi sectorul justiției. Astfel, inițierea exercițiului de 
scanare legislativă (legislative screening) sau 
aplicarea părților componente ale Mecanismului 
de Cooperare și Verificare utilizat pentru cazul 
României și Bulgariei, specific pentru sectorul 
justiției, sunt printre instrumentele recomandate 
pentru a actualiza starea de lucruri din justiție și 
a susține eforturile de formulare a 
condiționalității mai focusate din partea UE. 

Formal Comisia Europeană inițiază exercițiul de 
scanare legislativă după ce obține mandatul de 
la Consiliu. În cazul Republicii Moldova, 
exercițiul dat poate fi efectuat de societatea 
civilă în cooperare cu autorități publice pentru a 
prezenta deja la această etapă date mult mai 
detaliate și a permite formularea legăturilor 
cauzale dintre sursă și efect din sistem, pentru 
ca ulterior soluții și condiționalități stricte să fie 
aplicate. 

Similar, Mecanismul de Cooperare și Verificare 
va necesita ajustări la realitățile din Republica 
Moldova, care ar putea avea loc după o analiză 
mult mai amplă a modului de funcționare a 
sistemului justiției. Soluții instituționale sau 
competențe procesuale „creative” vor fi 
necesare pentru a iniția procesul de curățare pe 
interior a sistemului justiției și extinde gradual 
efectele pentru întreg sistemul. 
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