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Anul 2022 trebuia să fie anul în care economia globală 
urma să reînvie după criza provocată de pandemia 
Covid-19. Prognozele Fondului Monetar Internațional 
anticipau ca Statele Unite ale Americii, Uniunea 
Europeană și China să recupereze integral pierderile 
înregistrate în pandemie. Această tendință era valabilă 
inclusiv și pentru Republica Moldova, care deși cu pași 
mai mici, dar la fel a simțit o revenire a activității 
economice. Doar cu câteva săptămâni în urmă, 
Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale 
Europene, a menționat că se aștepta ca economia să 
revină în forță.  

Dar invazia Ucrainei de către Rusia a dat peste cap 
chiar și cele mai pesimiste scenarii. În perioada 
următoare vom trece prin multiple șocuri pe mai multe 
dimensiuni: prețuri ridicate la resursele energetice, 
prețuri mai mari la produsele alimentare, perturbări în 
schimburile comerciale și în lanțurile logistice de 
aprovizionare și provocări în gestionarea fluxului de 
refugiați. Toate aceste șocuri vor fi amplificate de 
incertitudinea geopolitică din regiune.  

Pe fundalul acestei crize, solicitarea Președintelui 
Republicii Moldova este una pe deplin justificată.  La 
18 martie 2022, Maia Sandu, a cerut Guvernului să 
pregătească un program anticriză și reziliență pentru 
susținerea afacerilor mici și mijlocii, pentru suportul 
agriculturii și pentru sprijinirea oamenilor cu venituri 
mici. Ce anume trebuie să conțină acest program 
anticriză? Ce politici ar putea ameliora criza puternică 
din Republica Moldova? Care ar fi suportul cel mai 
eficient pentru cetățeni oferit de către autorități? 
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PRINCIPIILE MĂSURILOR ANTICRIZĂ ȘI REZILIENȚĂ: 
1. Elaborarea unei liste universale a proiectelor 

de investiții, care să fie validată în baza unor 
criterii obiective pentru finanțarea celor mai 
calitative proiecte, care să poate fi discutate și 
dezbătute cu partenerii de dezvoltare și instituțiile 
financiare internaționale, inclusiv în cadrul 
conferinței donatorilor de la Berlin. 

2. Conceptualizarea acțiunilor strategice ce ar 
ținti reforme structurale menite să întărească 
economia să facă față provocărilor ce vor pregăti 
calea pentru integrarea în Uniunea Europeană.  

3. Evitarea măsurilor populiste, precum ar fi 
plafonarea prețului la combustibil sau reducerea 
accizelor și TVA. Chiar dacă o asemenea măsură 
ar fi extrem de populară și ar fi susținută atât de 
către cetățeni, cât și de factorul politic, orice 
plafonare a prețului sau diminuare a accizelor ar 
fi o greșeală. Resursele financiare disponibile 
trebuie utilizate pentru facilitarea tranziției spre o 
economie sustenabilă. 

4. Valorificarea conferinței de la Berlin pentru a 
convinge donatorii să meargă dincolo de 
necesitățile pe termen scurt, concentrându-se 
inclusiv pe proiecte de dezvoltare pe termen 
mediu și lung, care să sporească reziliența atât a 
refugiaților, cât și a cetățenilor Republicii 
Moldova. Astfel, este importantă prioritizarea 
domeniilor de intervenții și sprijin în (a) domeniul 
reformelor sistemice în sectorul justiției și 
combatere corupției mari, (b) atragerea 
investițiilor în infrastructura strategică în 
domeniul energetic și transport, (c) valorificarea 
potențialului Acordului de Asociere cu UE pentru 
accesarea pieței UE și diversificarea operațiunilor 
de export și import, (d) atragerea fondurilor 
pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, 
(e) finanțarea unor programe de creare a locurilor 
de muncă. 
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ORIENTAREA SUPORTULUI EXCLUSIV SPRE FAMILIILE 
CU VENITURI MICI 

În luna noiembrie 2021, Guvernul a anunțat un 
pachet de compensare financiară la gazele 
naturale și căldură pentru consumatorii casnici în 
mărime totală de 1.6 miliarde lei. În ianuarie 2022, 
autoritățile au aprobat măsuri noi de susținere a 
populației, crescând suportul financiar oferit ca 
urmare a creșterii tarifului pentru resursele 
energetice. Costul total al programului de 
compensare a constituit 3.1 miliarde lei.   

Oferirea suportului financiar pentru toți, fără 
identificarea celor mai vulnerabile pături ale 
societății a fost o decizie mai puțin oportună, care 
a diminuat semnificativ capacitatea statului de 
susținere a populației și a mediului de afaceri în 
prezent. Într-un context inflaționist cu creștere 
economică care încetinește, suportul autorităților 
ar fi trebuit destinat exclusiv pentru gospodăriile 
mai sărace, care sunt mult mai greu afectate de 
costurile mai mari pentru alimente, încălzire și 
electricitate. Laurence Boone, economistul șef la 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică, a specificat că intervențiile statului vor 
avea un impact mai eficient și mai pozitiv dacă vor 
avea un caracter temporar și dacă vor fi 
direcționate spre anumite categorii ale populației. 
Obiectivul în această perioadă trebuie să fie 
ajutorarea familiilor cu venituri mici. Prin urmare, 
este important ca măsurile viitoare de suport să fie 
conceptualizate în funcție de nivelul de venit al 
cetățenilor. Altfel, criza economică ar putea să 
deterioreze semnificativ calitatea vieții cetățenilor, 
continuând să reducă din puterea de cumpărare a 
familiilor din Republica Moldova. Experiența cu 
compensarea egală a tuturor cetățenilor trebuie 
să ducă la lecții învățate, în mod special la 
capitolul utilizării mult mai eficiente a banilor 
publici.      

EVITAREA MĂSURILOR POPULISTE  

Odată cu declanșarea crizei prețurilor, în spațiul 
public au început să fie discutate tot mai multe 
inițiative de plafonare a prețului la anumite 
produse, de reducere a accizelor sau de 
diminuarea a TVA. Acest apel a fost cel mai des 
direcționat către resursele energetice (ex. gazele 
naturale și carburanți). Chiar dacă o asemenea 
măsură ar fi extrem de populară și ar fi susținută 
atât de către cetățeni, cât și de factorul politic (în 
mod particular de către forțele de opoziție), orice 
plafonare a prețului sau diminuare a accizelor ar fi 
o greșeală. Pe lângă un impact limitat, o 
asemenea plafonare va repeta eroarea cu 
compensarea tuturor cetățenilor, diminuând în 
continuare posibilitățile bugetului de a susține 
focusat unele categorii de cetățeni. 

Dar și mai important este mesajul transmis ca 
urmare a unei asemenea intervenții din partea 
statului. Inițiativele de reducere a accizelor ar 
putea diminua din stimulentele necesare pentru 
viitoarele investiții în eficiența energetică. Iar acest 
lucru ar fi în contradicție cu obiectivele și 
prioritățile de politici stabilite la nivel național. Mai 
mult, la orice creștere a prețului la combustibil, ar 
putea să existe o anumită așteptare din partea 
cetățenilor și mediului de afaceri că statul va 
interveni de fiecare dată pentru a diminua efectele 
negative ale majorării prețurilor. Dimpotrivă, 
creșterea prețului la resursele energetice, ar 
putea fi utilizată ca un catalizator pentru 
diminuarea consumului de resurse energetice, iar 
statul în loc să cheltuie banul public pentru 
subvenționarea unui bun limitat pentru toți 
cetățenii, ar trebui să utilizeze resursele financiare 
pentru facilitarea tranziției spre o economie 
sustenabilă și rezilientă, diminuând constant 
dependența acesteia de resursele energetice 
tradiționale. Iar în eventualitatea oferirii unor 
compensații, ar trebui stabilite criterii clare de 
eligibilitate.   
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TRASAREA OBIECTIVELOR VIZIONARE ȘI 
CONCEPEREA ACȚIUNILOR PE TERMEN MEDIU  

Orice criză reprezintă o bună ocazie de a regândi 
din temelie unele abordări sau unele inițiative, 
care până nu demult erau considerate parte a 
scenariului de bază. Deși programul anticriză 
poate conține acțiuni pe termen scurt, trasarea 
anumitor obiective vizionare și strategice cu 
privire la viitorul Republicii Moldova ar fi extrem de 
utilă și binevenită. Programul elaborat de Guvern 
ar putea să evidențieze măsurile de reconstrucție 
și de adaptare a economiei țării la noile realități 
geopolitice din regiune. În situația în care 
Guvernul actual s-a confruntat cu o criză după 
alta, fără ferestre de oportunitate pentru a planifica 
detaliat livrarea reformelor promise, programul 
anticriză trebuie să se transforme într-un plan pe 
termen mediu și lung de regândire a economiei 
naționale. Conceptualizarea acțiunilor strategice 
ce ar ținti reforme structurale menite să întărească 
economia să facă față provocărilor ce vor pregăti 
calea pentru integrarea în Uniunea Europeană.   

În contextul principiilor descrise mai sus, 
următoarele domenii prioritare ar putea fi incluse 
în programul anticriză: 

• Dezvoltarea infrastructurii; 
• Modernizarea agriculturii; 
• Îmbunătățirea securității energetice; 
• Restructurarea instituțională.  

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

Republica Moldova, chiar și înainte de criza 
declanșată de războiul din Ucraina avea nevoie de 
investiții majore în  infrastructură: rețele de 
alimentare cu apă și canalizare, iluminatul public, 
rețeaua rutieră, eficiența energetică, 
telecomunicații sau transportul public. Dar în noile 
condiții, cu o inflație în creștere și o economie în 
încetinire, accelerarea ritmului investițiilor publice 
devine mult mai necesară și mult mai importantă. 
Dacă rolul Băncii Naționale este unul conservator 

(menținerea inflației și asigurarea stabilității 
prețurilor), atunci Guvernul ar trebui să joace un 
rol mai expansionist, inclusiv prin creșterea 
fondurilor publice alocate pentru proiectele de 
infrastructură. În acest context, lansarea 
programului Satul European este binevenită. Cu 
toate acestea, bugetul actual de 770 milioane lei 
rămâne a fi unul destul de timid.  

În cadrul unei note analitice anterioare, am 
menționat despre necesitatea elaborării unei liste 
universale a proiectelor de investiții, care să fie 
validată în baza unor criterii obiective pentru 
finanțarea celor mai calitative proiecte. Este 
imperios ca ministerele să elaboreze proiecte 
sustenabile de infrastructură care să poată fi 
discutate și dezbătute cu partenerii de dezvoltare 
și instituțiile financiare internaționale, inclusiv în 
cadrul conferinței donatorilor de la Berlin. 
Finanțarea unor proiecte calitative și bine 
fundamentate, inclusiv și livrate la timp, va 
contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor și va 
asigura o eficiență înaltă a banului public. Proiecte 
precum: construcția unui ecartament european 
electrificat de la Chișinău la Ungheni, reabilitarea 
podurilor din țară și construcția podurilor către 
România, modernizarea infrastructurii rutiere cu 
accent sporit asupra siguranței rutiere sau 
creșterea capacității de stocare a terminalelor de 
la Portul Internațional Liber Giurgiulești.  

MODERNIZAREA AGRICULTURII 

Conform datelor publicate de Biroul Național de 
Statistică, volumul producției agricole a atins cota 
maximă de la independența Republicii Moldova, 
iar în anul 2021 ramura a înregistrat cea mai mare 
creștere în comparație cu anii precedenți. Dar 
perturbările lanțului logistic de aprovizionare și 
creșterea semnificativă a costului fertilizanților ca 
urmare a războiului din Ucraina va afecta grav 
acest sector în anul 2022. În ciuda acestor 
provocări, autoritățile trebuie să depune eforturi 
mai mari pentru susținerea acestui domeniu 



 
 

   Notă Analitică  Nr. 2/2022  –  Ce trebuie să conțină programul anti-criză și reziliență? 
        

 

 
 

   www.ipre.md                                                                                                                                                                                       4 
 

strategic pentru economica națională. Elementul 
crucial cu impact pozitiv asupra bugetului public 
este investiția în creșterea productivității 
sectorului agricol. În special în vremurile de criză, 
creșterea productivității reprezintă cel mai bun 
instrument pentru îmbunătățirea continuă a 
standardului de viață al cetățenilor. Astfel, orice 
pachet de suport din partea bugetului ar trebui 
orientat preferențial către întreprinderilor agricole, 
care beneficiază de avantaje față de agricultorii 
individuali (atât la capitolul gestionării durabile a 
solului, cât și la productivitatea muncii). Iar 
politicile publice elaborate ar trebui să încurajeze 
agricultorii și fermierii individuali să continuă 
integrarea într-o agricultură cu o productivitate 
mult mai înaltă.  

Pe lângă accentul pe productivitate, mai este mult 
de lucru și la diversificarea pieței de desfacere 
pentru produsele din Republica Moldova. De 
exemplu, merele continuă să fie exportate (în 
măsură de 90%) în Federația Rusă. Pe termen 
scurt, în afară de anumite măsuri simbolice de 
suport, cum ar fi cumpărarea unei cantități majore 
de mere de către UE (ex. pentru a fi donate sau 
repartizate către alte țări), intervenții imediate cu 
rezultate tangibile pentru agricultori nu există. Dar 
pe termen mediu și lung, prioritatea trebuie să fie 
accelerarea acțiunilor care să permită 
valorificarea deplină a contingentelor tarifare 
oferite de către Acordul de Asociere.  

Tabelul 1. Exportul de mere din Republica 
Moldova 

Regiunea Mere 

 2017 2018 2019 

UE 0.9% 0.8% 0.5% 

CSI 99% 98.8% 99.2% 
Alte țări 0.1% 0.4% 0.3% 

Sursa: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SECURITĂȚII ENERGETICE 

La 16 martie 2022, Republica Moldova, împreună 
cu Ucraina s-a conectat la sistemul european de 
transport al energiei electrice. Acest pas asigură 
integrarea treptată pe piața UE de energie 
electrică, astfel ca în viitor să fie efectuate 
schimburi comerciale de energie electrică cu țările 
europene.  

Dar pentru îmbunătățirea securității energetice 
mai este nevoie de muncit mult și sistematic. De 
exemplu, vicepremierul, Andrei Spînu, a 
menționat că există un potențial risc că livrarea 
gazelor naturale din Federația Rusă ar putea fi 
perturbată începând cu 1 mai 2022. Guvernul 
poate folosi provocările actuale pentru rezolvarea 
definitivă a problemelor și slăbiciunilor vechiului 
model de aprovizionare cu energie a Republicii 
Moldova. Uniunea Europeană s-a angajat să 
renunțe la petrolul, gazul și cărbunele din 
Federația Rusă până în anul 2027. Planuri 
similare ar putea fi elaborate și de către autoritățile 
de la Chișinău. Pe lângă îmbunătățirea 
semnificativă a securității energetice, Moldova va 
fi mai pregătită să adere la noua Uniune 
Europeană, mult mai rezilientă și digitală.   

Printre proiectele prioritare ar putea fi 
următoarele: inițierea construcției unei noi 
centrale electrice, construcția unei conexiuni la 
rețeaua electrică pe segmentul Bălți - Suceava, 
lansarea unui amplu program de termoizolare 
termică atât a clădirilor publice, cât și a celor 
rezidențiale și dezvoltarea parcurilor fotovoltaice. 
Este extrem de important ca inițiativele și politicile 
publice la acest capitol să fie ancorate și bazate 
pe stimulentele care să accelereze investițiile în 
eficiența energetică.  
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RESTRUCTURAREA INSTITUȚIONALĂ 

Prin Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 
2021-2022, care este un instrument de 
operaționalizare a Programului de activitate al 
Guvernului „Moldova vremurilor bune”, aprobat în 
august 2021 pentru următorii patru ani, Guvernul 
a listat măsurile prioritare ce vor fi realizate. Una 
dintre aceste acțiuni se referă la „efectuarea 
analizelor funcționale ale autorităților publice 
centrale, identificarea opțiunilor de îmbunătățire a 
cadrului normativ în vederea îmbunătățirii 
sistemului de salarizare, creșterii eficienței 
autorităților publice centrale și a relațiilor 
financiare cu autoritățile publice locale”.  

Ca urmare, în luna ianuarie 2022, Ministerul 
Economiei a anunțat un proces de reorganizare și 
reformare a Agenției pentru Protecția 
Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Procese 
similare au fost inițiate și în alte instituții. Dar, 
având în vedere modul de criză continuă în cadrul 
autorităților publice, evident va exista tendința de 
amânare a eventualelor reforme ale instituțiilor 
publice. Dar așa cum am menționat și anterior, 
criza prin care trece Republica Moldova reprezintă 
o fereastră de oportunitate pentru schimbări 
profunde la capitolul guvernanței instituțiilor 
publice.  Un model nou de guvernanță va reduce 
atât influența rețelelor clientelare asupra 
instituțiilor publice, cât și incompetența 
instituțională care de fapt întotdeauna a frânat și 
s-a opus reformelor inițiate anterior. Astăzi mai 
mult ca niciodată avem nevoie de instituții publice 
care să fie exigente, dar și corecte față de cetățeni 
și mediul de afaceri.   

CONFERINȚA DONATORILOR DE LA BERLIN 

La 5 aprilie 2022, la Berlin va avea loc conferința 
donatorilor. Efortul de organizare va fi partajat 
între Germania, Franța și România. Obiectivul 
principal al acestui eveniment este identificarea 
surselor financiare adiționale necesare pentru 
minimizarea impactului economic negativ generat 

de războiul din Ucraina. Asemenea conferințe au 
fost organizate de fiecare dată când au existat 
crize umanitare: Conferința donatorilor de la 
Londra în anul 2016 pentru susținerea Siriei sau 
conferința donatorilor de la New York din anul 
2010 pentru susținerea Haiti.   

O parte din suportul financiar solicitat va fi destinat 
pentru acoperirea nevoilor urgente, dar autoritățile 
din Republica Moldova ar trebui să utilizeze 
această ocazie pentru a convinge donatorii să 
meargă dincolo de necesitățile pe termen scurt, 
concentrându-se inclusiv pe proiecte de 
dezvoltare pe termen mediu și lung, care să 
sporească reziliența atât a refugiaților, cât și a 
cetățenilor Republicii Moldova. Entuziasmul și 
deschiderea donatorilor se pot dilua rapid în cazul 
în care nu există proiecte viabile și cu rezultate 
tangibile. Din acest motiv, trasarea unor obiective 
ambițioase pe ce cele patru domenii: dezvoltarea 
infrastructurii, modernizarea agriculturii, 
îmbunătățirea securității energetice și 
restructurarea instituțională ar stimula un efort 
sistematic de transformare a economiei din 
Republic Moldova.   

Totodată, principiul vizionar ar putea fi aplicat și la 
modalitățile de ajutor a refugiaților, care la fel ar 
trebui să meargă dincolo de ajutorul umanitar 
imediat. De exemplu, din data de 14 martie 2022, 
refugiații din Ucraina pot solicita numărul de 
identificare de stat care permite accesul la 
serviciile publice, angajarea în câmpul muncii, 
deschiderea unui cont bancar sau înscrierea 
copiilor la școală. Astfel, donatorii și comunitatea 
internațională ar putea sprijini și susține Republica 
Moldova în contextul deschiderii pieței forței de 
muncă prin finanțarea unor programe de creare a 
locurilor de muncă. Aceste tip de suport ar fi 
relevant atât pentru refugiați, cât și pentru agenții 
economici locali.  
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CONCLUZII  

Soluții simple nu există. Politicile publice elaborate 
și implementate vor avea nevoie de timp pentru a 
produce rezultate care să fie simțite de către 
cetățeni și mediul de afaceri.  

Războiul din Ucraina a generat și va genera 
reconfigurări de durată a economiei globale. Prin 
urmare toți actorii, cetățenii, mediul de afaceri și 
statul ar trebui să revadă acel status quo cu care 
toți s-au obișnuit.   

IPRE RECOMANDĂ URMĂTOARELE: 

1. Elaborarea unei liste universale a 
proiectelor de investiții, care să fie validată 
în baza unor criterii obiective pentru finanțarea 
celor mai calitative proiecte, care să poate fi 
discutate și dezbătute cu partenerii de 
dezvoltare și instituțiile financiare 
internaționale, inclusiv în cadrul conferinței 
donatorilor de la Berlin. 

2. Conceptualizarea acțiunilor strategice ce 
ar ținti reforme structurale menite să 
întărească economia să facă față provocărilor 
ce vor pregăti calea pentru integrarea în 
Uniunea Europeană.  

3. Evitarea măsurilor populiste, precum ar fi 
plafonarea prețului la combustibil sau 
reducerea accizelor și TVA. Chiar dacă o 
asemenea măsură ar fi extrem de populară și 
ar fi susținută atât de către cetățeni, cât și de 
factorul politic, orice plafonare a prețului sau 
diminuare a accizelor ar fi o greșeală. 
Resursele financiare disponibile trebuie 
utilizate pentru facilitarea tranziției spre o 
economie sustenabilă/ 

4. Valorificarea conferinței de la Berlin pentru 
a convinge donatorii să meargă dincolo de 
necesitățile pe termen scurt, concentrându-se 
inclusiv pe proiecte de dezvoltare pe termen 
mediu și lung, care să sporească reziliența 
atât a refugiaților, cât și a cetățenilor Republicii 
Moldova. Astfel, este importantă prioritizarea 

domeniilor de intervenții și sprijin în (a) 
domeniul reformelor sistemice în sectorul 
justiției și combatere corupției mari, (b) 
atragerea investițiilor în infrastructura 
strategică în domeniul energetic și transport, 
(c) valorificarea potențialului Acordului de 
Asociere cu UE pentru accesarea pieței UE și 
diversificarea operațiunilor de export și import, 
(d) atragerea fondurilor pentru dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, (e) finanțarea 
unor programe de creare a locurilor de muncă. 
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Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost înființat în martie 2015 în calitate de centru de analiză și 
cercetare (eng.: think-tank) independent, non-profit și apolitic. Misiunea IPRE este de a accelera integrarea europeană a 

Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației participative și consolidarea rolului 
cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local. 

 
IPRE este membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic 
(www.eap-csf.eu), co-inițiator al Forumului Think-Tank al Parteneriatului Estic lansat în 2017 la 

Chișinău, membru al Rețelei de Think Tanks privind Parteneriatul Estic lansat în 2020 (EaP Think Tank 
Network), membru al Rețelei OSCE de Think Tanks și Instituții Academice (https://osce-network.net/) și 

membru asociat al SELDI - www.seldi.net). 
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