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INTRODUCERE
Republica Moldova este o ţară parteneră a Uniunii Europene în cadrul Politicii Europene de
Vecinătate (PEV). În contextul PEV, în anul 2005 a fost semnat Planul de Acţiuni Uniunea
Europeană - Republica Moldova (PAUERM), pentru o perioadă de trei ani şi care se baza pe
Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC). Formal, perioada pentru care a fost semnat
PAUERM a expirat, acesta însă mai rămâne relevant în măsura în care până în anul 2013 UE va
direcţiona, pe baza prevederilor PAUERM, asistenţa sa acordată Moldovei.
La 12 ianuarie 2010 Republica Moldova şi Uniunea Europeană s-au angajat în negocierea unui
Acord de Asociere, care să înlocuiască APC. În paralel, autorităţile comunitare au negociat şi la
finele anului 2010 au definitivat cu Guvernul Republicii Moldova Planul de Acţiuni în domeniul
liberalizării regimului de vize1, iar unul din cele 4 compartimente ale Acordului face referire la
drepturile fundamentale ale omului. O parte a viitorului Acord de Asociere se va referi la o
eventuală Zonă de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzătoare (ZLSAC) şi Uniunea Europeană a
remis executivului moldovean un set de recomandări, care au fost transpuse în Hotărârea
Guvernului nr.1125 din 14.12.2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Republicii
Moldova privind implementarea Recomandărilor Uniunii Europene pentru instituirea ZLSAC 2.
În luna decembrie 2011, Comisia Europeană a anunţat despre lansarea negocierilor referitoare la
crearea Zonei de Liber Schimb cu Republica Moldova, iar în luna martie 2012 s-a desfăşurat
prima rundă de negocieri.
În 2011, Comisia Europeană a iniţiat procesul de reformare a PEV, ca urmare a valului de
revoluţii în vecinătate de sud a Uniunii Europene şi a regresului democratic în statele din
vecinătatea estică. Politica Europeană de Vecinătate revizuită pune un accent pe principiul
diferenţierii, care prevede că gradul de aprofundare a relaţiilor dintre UE şi statele partenere,
precum volumul de asistenţă oferită de UE va depinde de succesele obţinute în promovarea
reformelor. Criteriile în baza cărora UE va evalua performanţa statelor partenere ţin în primul
rând de promovarea şi consolidarea valorilor democratice – democraţia, statul de drept,
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, independenţa justiţiei, combaterea
corupţiei, respectarea libertăţilor mass-media şi promovarea societăţii civile. UE va evalua şi în
ce măsură statele partenere promovează creşterea economică incluzivă.
Reieşind din principiile promovate de UE în relaţii cu partenerii săi şi din angajamentele
asumate de către Guvernul Republicii Moldova în procesul de integrare europeană autorii
raportului Euromonitor, ADEPT şi EXPERT-GRUP au decis să-şi focuseze atenţia asupra
reformelor implementate de către autorităţile Republicii Moldova în câteva domenii cheie
pentru avansarea asocierii politie şi integrării economice cu Uniunea Europeană. Următoarele
domenii, separate în două categorii – politică şi economică - au fost supuse procesului de
monitorizare:
Domeniul politic
1.
2.
3.
4.

1

Protecţia şi realizarea drepturilor omului
Reforma justiţiei
Combaterea corupţiei
Reglementarea transnistreană

Domeniul economic
1.
2.
3.
4.

Pieţe şi politici financiare
Instituţii de reglementare a pieţii
Politici comerciale
Dezvoltarea
durabilă
şi
promovarea
dialogului social

Guvernul RM a aprobat un Program naţional de implementare a Planului de Acţiuni în domeniul liberalizării
regimului de vize (HG 122/04.03.2011), precum şi un Plan de măsuri adiţionale cu aceeaşi tematică (HG nr.130
din 24.02.2012).
2
În continuare în text - Planul de Acţiuni privind implementarea Recomandărilor UE.
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Secţiunea I. REFORMELE ÎN DOMENIILE PRIORITARE (POLITICE)
SUMAR PENTRU ANUL 2012
Pe parcursul anului 2012, autorităţile au continuat să armonizeze cadrul legislativ naţional în
domeniul protecţiei drepturilor omului cu cel al UE, în special privind anti-discriminarea,
prevenirea şi combaterea torturii. A fost adoptat Planul de acţiuni în domeniul drepturilor
omului pentru anii 2011-2014, completat cu mai multe măsuri care să îndeplinească
recomandările făcute Moldovei în cadrul exerciţiului de Evaluare Periodică Universală. Însă
ineficienţa mecanismelor naţionale de protecţie, atitudinea deseori nepăsătoare a organelor de
drept şi a instanţelor judecătoreşti faţă de protecţia drepturilor omului nu au permis înregistrarea
unor progrese semnificate în domeniul realizării drepturilor omului în 2012. Rămân probleme
legate de prevenirea şi investigarea cazurilor de tortură şi celor de discriminare, realizarea
dreptului de acces la informaţie şi a libertăţii presei şi de exprimare, asigurarea dreptului la un
proces echitabil, drepturilor copilului, prevenirea violenţei domestice etc. Lipsa tradiţională a
resurselor financiare pentru realizarea planurilor de acţiuni în domeniu nu a permis
implementarea eficientă a acestora. În acelaşi timp, din motive politice trenează realizarea
obiectivului de îmbunătăţire a cadrului legislativ ce reglementează activitatea mijloacelor de
informare în masă, în special în subiecte privind interzicerea concentrării proprietăţii media şi a
oligopolului pe piaţa de publicitate. Tergiversarea examinării de către instanţă a cazului NIT,
precum şi refuzul repetat al CCA de a acorda licenţă de emisie prin cablu portalului Moldnews,
simpatizant al opoziţiei, au generat îngrijorări privind libertatea presei în Republica Moldova în
rândul oficialilor externi.
Adoptarea şi punerea în aplicare a Planului de Acţiuni pentru realizarea Strategiei de reformare
a justiţiei a determinat acţiuni şi proiecte ce au contribuit la schimbări pozitive în interiorul
sistemului. Printre acţiunile importante sunt de remarcat: promovarea reformei procedurale, a
organizării judecătoreşti şi privind statutul judecătorului; revizuirea legislaţiei privind
funcţionarea organelor de autoadministrare a justiţiei; adoptarea legislaţiei privind selectarea şi
avansarea judecătorilor şi a noilor reglementări privind activităţile speciale de investigaţii.
Ulterior, au avut loc schimbări instituţionale importante – a fost redus numărul de judecători la
Curtea Supremă de Justiţie, au fost aprobate noi structuri ale Curţilor de Apel şi ale
judecătoriilor, activitatea mai multor judecători a fost facilitată prin angajarea asistenţilor
personali. Şi activitatea organelor de autoadministrare s-a îmbunătăţit, au fost mai hotărâte
intervenţiile în materie de procedură disciplinară şi de sancţionare a încălcărilor legislaţiei. Este
benefică şi promovarea unui buget mai mare ce urmează a fi asigurat pentru domeniul justiţiei
în anul 2013. Cu toate că a fost prolific sub aspectul reformelor legislative şi instituţionale
vizând sectorul justiţiei, anul 2012 nu a fost determinant pentru demonstrarea voinţei şi
capacităţii autorităţilor de a implementa reforme profunde şi calitative (eficiente). Efectul
reformelor întreprinse a fost minim, iar la nivel social, situaţia este percepută ca fiind în
continuă degradare. Cele mai mari îngrijorări le prezintă faptul că după un an „plin” de
reforme, cetăţenii au ajuns să aibă cea mai mică doză de încredere în justiţie, înregistrată în
sondajele periodice din ultimul deceniu. Nu a fost asigurată o coagulare suficientă a eforturilor
reprezentanţilor autorităţilor politice şi a celor din sistemul organelor de drept, iar influenţele
politice şi de grup asupra domeniului justiţiei au continuat să se manifeste, sub diferite forme,
afectând independenţa şi credibilitatea justiţiei. Rămâne actuală problema investiţiilor în sediile
şi dotările instanţelor, precum şi problema remunerării şi asigurării sociale a principalilor actori
din sectorul justiţiei.
Evoluţiile în domeniul combaterii corupţiei au vizat demararea reformei Centrului Naţional
Anticorupţie, adoptarea şi elaborarea unor reglementări anticorupţie novatorii, inclusiv la nivel
regional. Modificările în legislaţia penală au asigurat implementarea recomandărilor instituţiilor
internaţionale specializate. Ratingul Republicii Moldova în diverse evaluări internaţionale a
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crescut, inclusiv la aspectul percepţie a corupţiei şi asigurare a funcţionalităţii instituţiilor
statului. Acţiunile de combatere a corupţiei vizează funcţionari de diferit rang, au demarat
cercetări privind cazuri de corupţie la nivel înalt. Acţiunile formale în domeniul prevenirii şi
combaterii corupţiei nu au condus la schimbări sesizabile şi cu efect durabil. Reforma eficientă
a CNA a fost prejudiciată prin tărăgănarea adoptării actelor legislative şi normative necesare, de
politizarea procesului selectării prin concurs a conducerii CNA şi neasigurarea funcţionalităţii
depline a structurilor colegiale şi de control ale acestuia. Unul din cele mai mari eşecuri ale
anului 2012 o reprezintă constituirea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Integritate, precum
şi eşuarea controlului eficient al declaraţiilor de averi, venituri şi interese ale demnitarilor şi
funcţionarilor publici. Noile politici anticorupţie nu au determinat apariţia şi soluţionarea unor
dosare de rezonanţă privind magistraţi şi demnitari publici, deşi percepţiile de corupţie în
sistemul judiciar şi guvernamental au persistat ori chiar s-au aprofundat. Îngrijorări aparte
prezintă politizarea continuă a instituţiilor statului de drept, nerecunoaşterea la nivel oficial a
persistenţei fenomenului corupţiei în sectorul judiciar, precum şi manifestările de respingere a
anumitor politici anticorupţie. Restanţele în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei politice
(finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale) necesită o atenţie sporită şi abordare
prioritară.
Reglementarea transnistreană a cunoscut în 2012 o evoluţie sinuoasă. Reluarea negocierilor
oficiale în formatul „5+2” în februarie 2012 a determinat soluţionarea unor probleme socialeconomice. Însă refuzul părţii transnistrene de a discuta subiectul statutului juridic al regiunii
transnistrene, dar şi lipsa unei viziuni comune a autorităţilor moldoveneşti şi a părţii
transnistrene privind soluţionarea unor probleme mai complexe au dus la deteriorarea
semnificativă a relaţiilor dintre Chişinău şi Tiraspol în a doua jumătate a anului 2012. Declaraţia
ministerială de la Dublin privind reglementarea conflictului transnistrean în formatul „5+2”
indică asupra unei poziţii comune a ţărilor membre ale OSCE, însă menţinerea suportului
financiar şi politic al Federaţiei Ruse pentru regimul separatist transnistrean ar putea submina pe
viitor procesul de negocieri.
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PROTECŢIA ŞI REALIZAREA DREPTURILOR OMULUI
OBLIGAŢIILE ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA
Adeziunea la valorile democratice este o condiție intrinsecă a procesului de integrare europeană.
Nefiind un proces imediat, acesta presupune pe de o parte crearea unui cadru legislativ și
instituțional care să garanteze promovarea și aplicarea drepturilor, principiilor și valorilor
democratice, iar pe de altă parte aplicarea efectivă a acestora și sancționarea adecvată pentru
încălcarea lor. La moment, Republica Moldova deține un cadru legislativ și instituțional destul
de dezvoltat în domeniul protecției drepturilor omului, care se află într-un proces continuu de
perfecționare. Însă problemele principale rămân a fi legate de realizarea drepturilor și libertăților
omului, fapt consemnat în mai multe rapoartele naționale și internaționale, dar și de menținerea
Moldovei sub monitorizarea Consiliului Europei.
În procesul său de integrare europeană, Republica Moldova și-a asumat mai mult angajamente
privind respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, consacrate în documentele
bilaterale, cum ar fi Planul de Acţiuni UE-RM, Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului
de vize3 și incluse în mai multe documente naționale4. Conform acestor documente, Republica
Moldova se angajează să îndeplinească următoarele măsuri de reformă:









adoptarea şi implementarea unei legislaţii anti-discriminare cuprinzătoare, inclusiv prin
crearea unui mecanism instituţional adecvat şi funcţional;
ratificarea instrumentelor relevante ale ONU şi Consiliului Europei în lupta împotriva
discriminării.
adoptarea şi implementarea eficientă a măsurilor Planului Naţional cuprinzător de
Acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO), care să considere recomandările
specifice ale structurilor ONU, OSCE / ODIHR, Consiliului Europei /ECRI şi
organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului.
combaterea relelor tratamente şi a impunităţii în activitatea organelor de drept;
investigarea tuturor cazurilor de tortură raportate legate de evenimentele din aprilie 2009
şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate;
consolidarea independenţei şi a autonomiei de funcţionare a Avocaţilor Parlamentari şi a
Centrului pentru Drepturile Omului;
asigurarea respectării accesului la informaţie, a libertăţii de exprimare şi a libertăţii mass
media.

EVOLUȚII
Majoritatea evoluțiilor s-au limitat tradițional la îmbunătățirea cadrului legislativ național de
asigurare a drepturilor omului, în corespundere cu standardele internaționale și recomandările
organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.


3

După o consultare publică repetată în noiembrie 20125 a proiectului de modificare și
completare a Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) pentru
anii 2011-2014, Guvernul a aprobat documentul revizuit6 și l-a remis Parlamentului spre
adoptare. Revizuirea PNADO a fost făcută pentru a respecta angajamentul Republicii
Moldova față de organismele internaționale de a introduce în documentul respectiv măsuri
pentru îndeplinirea recomandărilor în adresa Moldovei formulate în cadrul exercițiului de
Evaluare Periodică Universală. Parlamentul a adoptat PNADO pe 26.12.2012.

Planul
de
acţiuni
privind
liberalizarea
regimului
de
vize,
accesibil
pe
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&id=3397&idc=447.
4
Programul de activitate al Guvernului ”Integrarea europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare„ 2011-2014,
Planul de acțiuni privind drepturile omului 2011-2014.
5
Proiectul s-a aflat în proces de consultare publică mai mult de jumătate de an.
6
HG nr .907 din 07.12.2012.
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Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurarea egalității7. Regulamentul a fost ulterior adoptat de
către Parlament pe 21.12.2012. În același timp, cu o săptămână înainte aprobarea
Regulamentului de către Guvern, Parlamentul a hotărât constituirea Comisiei speciale de
organizarea și desfășurare a concursului publice pentru selectarea candidaților la funcția de
membru al Consiliului8. Potrivit hotărârii respective, Parlamentul urma să prezinte
rezultatele concursului în decurs de o lună, lucru care nu s-a întâmplat9.
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care vor fi acordate indemnizații unice unui număr de
102 persoane civile și colaboratori ai organelor de drept care au avut de suferit în urma
evenimentelor din 7 aprilie 200910. Hotărârea respectivă vine să completeze lista victimelor
evenimentelor din 7 aprilie 2009, aprobată prin HG nr. 192 din 4 aprilie 2012. Persoanele
vor beneficia de compensații cuprinse între 3 și 7 mii de lei. Banii vor fi alocați din fondul
de rezervă al Guvernului.
Pe 26.12.2012 a fost adoptat de către Parlament proiectul de lege pentru formularea
Declaraţiei Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială, adoptată la New York la 21 decembrie 1965.
Guvernul a aprobat mai multe modificări și completări la acte legislative (Codul penal,
Codul de procedură civilă, Codul contravențional etc.) care urmăresc aducerea în
concordanță a acestora cu prevederile Legii privind asigurarea egalității11.
O realizare majoră poate fi considerată aprobarea de către Parlament a mai multor
completări la Codul Penal, Codul de Procedură Penală și Codul de Executare care urmează
să asigure investigarea, urmărirea și pedepsirea eficientă a cazurilor de tortură sau tratament
inuman sau degradat12 și care au intrat în vigoare la sfârșitul anului 2012. Cele mai
importante modificări sunt legate de introducerea torturii în rândul infracțiunilor deosebit de
grave împotriva demnității umane și înăsprirea pedepsei pentru acest gen de infracțiuni. De
asemenea, este exclusă prevederea privind excesul de putere, care era deseori utilizată
pentru recalificarea actelor de tortură și respectiv acordarea unei pedepse mai blânde .

PROBLEME MAJORE
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Rămâne o problemă majoră asigurarea financiară a planurilor de acțiuni care vizează
domeniul drepturilor omului. Deoarece raportul anual privind gradul de implementare a
PPNADO pentru anul 2012 va fi prezentat de către Guvern abia în aprilie 2013, nu putem
stabili cu exactitate în ce măsură acțiunile prevăzute în acest document pentru anul 2012 au
fost realizate. Totuși, informația expusă de către instituțiile responsabile în timpul ședințelor
Comisiei pentru implementarea Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Drepturilor
Omului pentru 2011-2014, indică asupra problemelor acestora în realizarea în termen a
măsurilor propuse ca urmare a lipsei de resurse financiare. În situația creată instituțiile de
stat sunt constrânse să identifice de sine stătător resursele financiare necesare13.
Se înregistrează mari întârzieri în reformarea instituției Avocatului parlamentar
(Ombudsmanului). Conform PNADO 2011-2014, procesul de modificare a legislației

HG nr. 908 din 07.12.2012.
HP nr. 266 din 29.11.2012.
9
Concursul cu privire la selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea
discriminării
și
asigurarea
egalității
pentru
a
fost
anunțat
la
20.12.2012,
http://www.parlament.md/Actualitate/Noutati/tabid/89/NewsId/690/Default.aspx.
10
HG nr. 853 din 14.11.2012.
11
Proiectul HG a fost aprobat la ședința Guvernului din 06.12.12 și poate fi accesat pe
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/06.12.2012/Intr20.pdf.
12
Legea nr. 252 din 08.11.2012.
13
Vezi Ședința Comisiei pentru implementarea Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Drepturilor Omului
pentru 2011-2014, din 31.10.2012, http://www.privesc.eu/Arhiva/13125/Sedinta-Comisiei-pentru-ImplementareaPlanului-National-de-Actiuni-in-Domeniul-Drepturilor-Omului--2011-10148
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naționale în vederea fortificării instituției Avocatului parlamentar (Ombudsmanului) și
consolidării capacității Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM) urma să
se finalizeze în 2011, însă la finele anului 2012, acest obiectiv nu a fost realizat. Ca rezultat,
în documentul revizuit al PNADO, adoptat în decembrie 2012, măsurile de reformare a
CpDOM au fost transferate pentru perioada 2013-2014. La moment, Ministerul Justiției a
elaborat deja un proiect de lege, însă acesta nu a fost încă supus unor consultări publice
largi. În același timp, CpDOM a continuat să depună eforturi pentru creșterea gradului de
vizibilitate și transparență a Centrului.
Persistă problema tragerii la răspundere a celor vinovați de actele de tortură comise în
timpul evenimentelor din aprilie 2009. După cum am menționat și în edițiile precedente ale
raportului, procesul de investigare și de examinare a cauzelor în instanțele judecătorești este
unul foarte lent. Potrivit ultimelor date furnizate de Procuratura generală 14 din totalul de 139
de sesizări, în 71 de cauze au fost pornite cauze penale15, iar 28 de dosare (comparativ cu 27
de dosare raportate în trimestrul 3/2012) au fost expediate în instanță. În celelalte cazuri,
urmărirea penală a fost fie încetată, fie suspendată. Doar 14 poliţişti au fost condamnaţi ( majoritatea
cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei), iar 20 poliţişti au fost achitaţi.
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Tergiversarea inexplicabilă de către Curtea de Apel a examinării dosarului postului de
televiziune NIT contra Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) ridică semne de
întrebare privind calitatea și imparțialitatea actului de justiție înfăptuit de către completul de
judecată al Curții de Apel. Examinarea de aproape un an al dosarului NIT vine în
contradicție cu angajamentele Republicii Moldova privind respectarea Convenţiei europene
pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale și a Pactului Internaţional cu
privire la Drepturile Civile şi Politice adoptat la 16 decembrie 1989 la New York, care
consacră dreptul la un proces echitabil, desfășurat în limitele unui termen rezonabil. În
același context, trezește îngrijorarea refuzul repetat al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului de acordare a licenței de emisie TV prin cablu portalului Moldnews,
simpatizant al opoziției.
După ce în 2010, Guvernul a aprobat Legea privind deetatizarea publicațiilor periodice
publice16, în luna decembrie 2012, Ministerul Economiei a lansat pentru consultare publică
proiectul de modificare a legii care prevede introducerea în sfera de aplicare a legii a
publicațiilor periodice publice nepasibile de deetatizare. Din lista respectivă fac parte și
publicațiile periodice editate și finanțate de consiliile raionale și municipale. Modificările
propuse au trezit îngrijorarea organizațiilor de media care atenționează asupra conflictului
prevederilor propuse cu Rezoluția 1666 (2009) a APCE și însăți esența legii privind
deetatizarea publicațiilor periodice publice.
Problema transparenţa proprietăţii în mass media și limitării concentrării proprietăţii mass
media a rămas nesoluționată. Crearea in luna octombrie 2012 de către Guvern a unui grup de
lucru în probleme financiare care urma să elaboreze până în luna decembrie 2012 un proiect
de lege ce ar interzice participarea persoanelor juridice și fizice, înregistrate în zonele offshore, în capitalul social al instituțiilor financiare, întreprinderilor, organizațiilor de
importanță strategică din Republica Moldova și al instituțiilor mass-media, nu a avut
finalitatea scontată. În decembrie 2012 Guvernul a aprobat măsuri prohibitive pentru
deținerea de către companiile off-shore a capitalului sociale doar cu referință la băncile din
Republica Moldova.

Comunicatul de presă al Procuraturii Generale din 10.12.2012,
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/4963/.
15
Din cele 71 de cauze penale 42 au drept cap de acuzare aplicarea torturii, 19- excesul de putere sau depăşirea
atribuţiilor de serviciu, 10– alte categorii de infracţiuni.
16
Legea nr.221 din 19.09.2010.
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CONCLUZII
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Moldova a continuat să avanseze în armonizarea cadrului legislativ național în domeniul
drepturilor omului cu cel al UE. Principalele realizări au fost adoptarea legii antidiscriminare, modificarea codurilor penal și de procedură penală prin introducerea unor
sancțiuni mai aspre pentru infracțiunile de tortură, adoptarea Planului național de acțiuni în
domeniul drepturilor omului.
Totuși, procesul de îmbunătățire a cadrului legislativ privind protecția drepturilor omului
rămâne a fi unul impulsionat din exterior. Drept consecință a acestui fapt, adoptarea
cadrului legislativ nu este întotdeauna urmat de crearea unor mecanisme eficiente de
protecție a drepturilor omului, în timp ce fortificarea mecanismelor existente nu este
percepută drept o prioritate. Această abordare cu jumătăți de măsură nu permite protecția
eficientă a drepturilor omului. Totodată, realizarea problematică a drepturilor omului este
determinată și de problemele legate de calitatea actului de justiție din Republica Moldova.
În pofida unei îmbunătățiri situației mass media în anii 2010-2011, în anul 2012 s-au
înregistrat unele probleme privind asigurarea libertății presei și a libertății de exprimare, în
special a presei locale și a celei de opoziție. A fost în continuare amânată adoptarea
legislației care să reglementeze transparența proprietății mass-media, piața de publicitate și
de-monopolizarea pieței mass media. Deși au trecut doi ani de la adoptarea legii privind
libertatea de exprimare, impactul acesteia rămâne a fi redus ca urmare a lipsei de informare
despre existența acesteia în rândul judecătorilor, dar și a jurnaliștilor17.

Concluziile aparțin studiului ”Impactul legii cu privire la libertatea de exprimare„, elaborat de către Centrul de
Jurnalism Independent, http://bit.ly/Xn52Ue.
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REFORMA JUSTIŢIEI
OBLIGAŢIILE DE REFORMĂ ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA
Asigurarea justiţiei independente şi eficiente constituie prioritate absolută în relaţiile Republica
Moldova – Uniunea Europeană, obiectivele de bază rămânând:
1. Reforma justiţiei în scopul asigurării independenţei şi eficienţei instanţelor;
2. Asigurarea independenţei şi eficienţei procuraturii.
EVOLUŢII








Este finalizată o primă evaluare complexă a situaţiei tuturor instanţelor de judecată18;
A fost adoptată Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului;
Se realizează activităţi de elaborare a unui pachet de acte legislative anti-corupţie şi un
proiect nou de lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor;
Este elaborat şi dezbătut public proiectul Programului de Dezvoltare Strategică (PDS) al
Procuraturii pentru anii 2012-201419;
Rezultatele verificării averilor şi veniturilor unor magistraţi au determinat măsuri de
sancţionare şi eliminare din sistem20;
Curtea Supremă de Justiţie este reorganizată, numărul de judecători a fost redus, procedura
de examinare a căilor de atac este revizuită conform modificărilor procedurale;
A demarat activitatea Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor
de drept21.
Angajamente scadente în perioada de monitorizare (trimestrul IV, 2012)22
Acţiune scadentă în tr.IV, 2012

Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor
judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor,
optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cît mai eficiente a
resurselor disponibile
Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie
1992, a Codului de procedură civilă nr.225-XV din 30 mai 2003 şi a altor acte
legislative
Efectuarea unui studiu privind practica finanţării sistemului judecătoresc din ultimii
ani, luînd în considerare practicile internaţionale în domeniul finanţării sistemului
judecătoresc
Efectuarea unui studiu de fezabilitate, luîndu-se în considerare studiile efectuate
anterior în acest domeniu (privind Palatul Justiţiei)
Revizuirea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii privind transparenţa
activităţii Consiliului şi a instituţiilor subordonate
Elaborarea modificărilor la regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii cu
privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor
18

Gradul realizării
(realizat/nerealizat/
parţial realizat)23

Nerealizat

Nerealizat

Nerealizat

Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat

“Raportul de evaluare a instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova”, USAID-ROLISP, 2012.
PDS este menit să evalueze şi consolideze eforturile de reformare a Procuraturii, http://bit.ly/11OGdGx.
20
Un judecător al CSJ a fost demis în legătură cu neconcordanţele din declaraţiile de averi şi venituri, HP nr. 326
din 27.12.2012.
21
Consiliul s-a întrunit în şedinţă la 11.12.2013.
22
Conform Planului de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 20112016, până la finele trimestrului IV al anului 2012 urmau să fie executate un şir de acţiuni specifice şi activităţi
analitice (de cercetare).
23
Calificativul „nerealizat” este acordat dacă documentul (informaţia) nu este publicat (MO, pagini web ale
instituţiilor responsabile, pe pagina web a MJ, responsabil principal de monitorizarea PA) şi nu sînt accesibile
public informaţii despre conţinutul actului respectiv.
19
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Elaborarea standardelor privind durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei şi
elaborarea metodologiei de control al aplicării acestora
Elaborarea planului de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor şi regulile
de amânare a examinării cauzelor
Efectuarea studiului privind oportunitatea creării unui portal informaţional unic al
tuturor instanţelor judecătoreşti în vederea optimizării paginilor web ale acestora
Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea specializării
judecătorilor pe cauze specifice
Crearea Colegiului de evaluare a performanţei judecătorilor
Perfecţionarea cadrului legal privind activitatea poliţiei şi a carabinierilor prin
elaborarea legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, a legii cu privire
la Serviciul Carabinieri şi a altor acte legislative relevante şi aducerea actelor
normative în vigoare în corespundere cu acestea
Implementarea modificărilor referitoare la statutul Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei
Efectuarea unui studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în
vederea optimizării numărului acestora şi, după caz, elaborarea proiectului de
modificare a unor acte legislative
Efectuarea unui studiu asupra legislaţiei, inclusiv a legislaţiei procesual penale, pentru
determinarea conformităţii acesteia cu standardele existente în domeniul protecţiei
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
Alinierea prevederilor Codului penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 şi ale Codului
contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 la noile prevederi ale legislaţiei
procesual penale
Efectuarea studiului privind procedura de numire şi demitere a Procurorului General şi
a procurorilor ierarhic inferiori şi durata mandatului Procurorului General
Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa juridică
garantată de stat
Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică calificată
garantată de stat şi asigurarea transparenţei procesului de selectare a avocaţilor
Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind
executorii judecătoreşti şi a Codului de executare nr.443-XV din 24 decembrie 2004
Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat
Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent
al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei
Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării
deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti
Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii Europene pentru
Drepturile Omului
Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării
instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar
Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării
deficienţelor din sistemul de management al informaţiei şi de comunicare, inclusiv în
ceea ce priveşte accesul la bazele de date
Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare a
salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor din sectorul justiţiei
Numirea membrilor Comisiei Naţionale de Integritate şi selectarea personalului
acesteia
Desemnarea persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri
şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale în cadrul autorităţilor publice
centrale şi locale
Crearea paginii web a Comisiei Naţionale de Integritate
Elaborarea şi aprobarea instrucţiunii privind modul de completare a declaraţiilor cu
privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale
Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai
severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnaţi pentru corupţie de
dreptul de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute
Elaborarea proiectului de lege care să reglementeze modul de aplicare a testului de
integritate reprezentanţilor sectorului justiţiei
Efectuarea unui studiu privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea de
înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional
Modificarea cadrului normativ în vederea instituirii obligaţiei de testare cu poligraf a

Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Parţial realizat
Nerealizat

Nerealizat

Nerealizat

Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat

Nerealizat
Parţial realizat
Parţial realizat

Nerealizat
Nerealizat
Parţial realizat
Parţial realizat
Nerealizat
Parţial realizat
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candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror şi ofiţer de urmărire penală
Elaborarea planului de instruire în domeniul combaterii corupţiei pentru reprezentanţii
sectorului justiţiei
Efectuarea unui studiu privind testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor
sectorului justiţiei
Efectuarea unui studiu privind oportunitatea modificării cadrului normativ care vizează
publicarea şi mediatizarea hotărârilor judecătoreşti privind condamnarea
reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie
Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor în domeniul examinării cauzelor
economice (comerciale)
Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice
(litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind
protecţia consumatorului) şi oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere
comunitară şi a instituţiei arbitrajului
Elaborarea unui studiu privind reglementarea şi aplicarea mecanismelor de
recunoaştere şi executare a hotărârilor arbitrale străine
Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator
autorizat şi supravegherea acestei activităţi
Elaborarea planului de instruire a administratorilor autorizaţi
Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă
electronică a agenţilor economici
Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor
necomerciale
Modificarea cadrului normativ în vederea extinderii volumului de informaţii din
registrele electronice de evidenţă a agenţilor economici pentru acces gratuit
Elaborarea proiectului de lege cu privire la instituţia avocatul parlamentar (avocatul
poporului), în variantă nouă, şi a proiectului de modificare a Regulamentului Centrului
pentru Drepturile Omului
Efectuarea unui studiu privind activitatea avocaţilor parlamentari şi a Centrului pentru
Drepturile Omului, inclusiv evaluarea performanţei acestora, în vederea determinării
necesităţilor de finanţare
Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială a noilor angajaţi şi a planului de
instruire continuă a personalului Centrului pentru Drepturile Omului (inclusiv al
reprezentanţelor acestuia), care implică dezvoltarea abilităţilor de identificare şi
raportare a încălcărilor drepturilor omului
Modificarea paginii web a Centrului pentru Drepturile Omului în vederea asigurării
caracterului interactiv al acesteia

Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat

Nerealizat
Nerealizat

Parţial realizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat
Parţial realizat

Nerealizat

Nerealizat

Nerealizat

PROBLEME MAJORE
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Evaluări externe menţionează intervenţia guvernului, corupţia şi eficienţa redusă a
instanţelor drept piedici pentru justiţia civilă şi penală calitativă24;
Evaluări independente atestă multiple probleme vizând funcţionarea instanţelor de
judecată25: infrastructură nesatisfăcătoare, automatizare insuficientă a proceselor auxiliare,
lipsa de politici eficiente şi specialişti în domeniul resurselor umane, posibilităţi limitate de
acces la informaţie limitarea accesului, diminuarea permanentă a bugetului ş.a.
Persistă problemele legate de sarcina mare de dosare, dotarea tehnică insuficientă, fluctuaţia
de personal auxiliar, starea neadecvată a unor sedii ale instanţelor de judecată;
Procuratura şi Centrul Naţional Anticorupţie sunt acuzate de persecuţii în privinţa unor
avocaţi26;

Clasamentul „Indicele statului de drept”, http://worldjusticeproject.org/country/moldova.
Concluzii ale “Raportului de evaluare a instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova”, USAID-ROLISP,
2012.
26
Conferinţa de presă a reprezentanţilor Uniunii Avocaţilor, http://www.privesc.eu/Arhiva/12758/Conferinta-depresa-cu-tema--Reactie-dura-a-Uniunii-Avocatilor-impotriva-presiunilor-si-persecutarii-avocatilor-care-participala-examinarea-dosarelor..
25
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Sondajele de opinie atestă că nivelul de încredere socială în justiţie a scăzut şi a atins cele
mai joase cote din ultimii 10 ani27; sistemul Justiţiei rămâne a fi perceput corupt şi cu un
nivel redus de încredere28;
Sunt invocate presiuni externe asupra procuraturii, din partea unor autorităţi politice, este
încălcat principiul separaţiei şi colaborării puterilor în stat29;
Transferarea unor judecători de la Curtea Supremă de Justiţie s-a realizat prin proceduri care
au ridicat supoziţii de lipsă a criteriilor obiective, evaluări ale performanţei30;
Mecanismele alternative de soluţionare a litigiilor practic nu sunt aplicabile (medierea) ori
au aplicabilitate restrânsă (arbitraj)31;
Reforma Procuraturii se desfăşoară foarte lent şi această situaţie este considerată drept
piedică în reforma generală a justiţiei;
Nivelul de remunerare şi asigurare socială a principalilor actori din sectorul justiţiei rămâne
la acelaşi nivel, creşteri reale nu s-au produs32;
Multe din acţiunile prevăzute în Planul de implementare a Strategiei de reformă a justiţiei
rămân nerealizate ori realizate parţial33;
Procesul general de implementare a reformei justiţiei rămâne slab coordonat/corelat,
eficienţa Consiliului naţional pentru reforma organelor de drept şi-a început activitatea
târziu şi în manieră formală34.

Sondajul BOP (noiembrie 2012) a înregistrat cel mai mic procent de încredere în justiţie (14,8%) din ultimii 10
ani, comparativ cu luna mai 2012 încredere în justiţie a scăzut aproape de două ori..
28
Interviu http://www.allmoldova.com/ro/int/interview/vitalie-nagacevschi-151012.html,
29
Comunicat
al
Procuraturii
privind
publicarea
interpelărilor
şi
întrebărilor,
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/4883/ .
30
Ex-Preşedintele CSJ consideră arbitrare şi neconstituţionale acţiunile CSM în legătură cu transferul a 6 judecători
de la CSJ la Curtea de Apel Chişinău, http://tv7.md/ro/news/muruianu-csm-ia-hotarari-arbitrare-i-neconstituionale-18138.html
31
Este iniţiată elaborarea unei noi legi cu privire la mediere, informaţii despre implementarea legii existente
lipsesc.
32
Declaraţii privind majorarea substanţială a salarizării judecătorilor au fost făcute pe tot parcursul anului 2012, dar
abia la finele anului a fost înregistrat un proiect de lege, care nu a fost examinat de Parlament şi nu are o acoperire
financiară clară.
33
A se vedea tabelul cu analiza angajamentelor scadente în tr.IV, 2012.
34
Regulamentul Consiliului îi limitează activitatea doar la acţiuni de audiere şi monitorizare, fără posibilităţi de
intervenţie şi impulsionare a implementării reformelor, la unica şedinţă din anul 2012 Consiliul a audiat informaţii
generale, fără a stabili priorităţi şi acţiuni importante.
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COMBATEREA CORUPŢIEI
OBLIGAŢIILE DE REFORMĂ ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA
În calitate de priorităţi ale domeniului combaterii corupţiei au fost alese trei capitole de
intervenţie ce pot fi evaluate periodic:
1. Reforma instituţională a organelor anticorupţie (CCCEC);
2. Crearea sistemului naţional de integritate şi asigurarea transparenţei guvernării;
3. Îndeplinirea recomandărilor GRECO pentru Moldova.
EVOLUŢII










35

Evaluări externe atestă o scădere a nivelului percepţiei corupţiei în Republica Moldova35;
Cercetări interne menţionează o scădere a toleranţei la corupţie, dar populaţia percepe în
continuare corupţia drept unul din cele mai mari impedimente pentru dezvoltarea
economică36;
Au fost adoptate o serie de acte legislative vizând reforma CNA37;
Sunt instrumentate cazuri de corupţie care vizează activitatea unor demnitari de rang înalt 38,
precum şi în privinţa unor demnitari din cadrul administraţiei publice locale39; Se
înregistrează cazuri de condamnare la privaţiune de libertate a unor foşti exponenţi ai
organelor de drept40;
Legislaţia privind declararea conflictelor de interese şi promovare a politicilor de etică este
implementată la nivelul autorităţilor publice prin mecanisme interne41;
Sunt în proces de elaborare modificări legislative novatorii privind prevenirea şi
sancţionarea manifestărilor corupţionale şi fenomenelor conexe42;
Este desemnată conducerea Comisiei naţionale de Integritate (CNI), instituţia a devenit
funcţională şi a început primele activităţi.

Indicele de Percepţiei a Corupţiei (IPC) atestă că Republica Moldova a urcat în clasament cu 18 (13 real) poziţii,
http://transparency.org/cpi2012.
36
Sondajul „Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi experienţele proprii ale oamenilor de afaceri şi
gospodăriilor casnice”, http://www.transparency.md.
37
Au fost adoptate: HP nr.230 din 25.10.2012 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită al Centrului
Naţional Anticorupţie; HP nr.232 din 25.10.2012 pentru aprobarea Strategiei de consolidare instituţională a
Centrului Naţional Anticorupţie; HP nr. 227 din 25.10.2012 privind numirea în funcţia de director al Centrului
Naţional Anticorupţie;
38
Secţia investigaţii financiar-economice a Procuraturii Generale a dispus începerea urmăririi penale pe faptul
acţiunilor comise de către funcţionarii publici din cadrul Ministerului Educaţiei, soldate cu urmări grave pentru
procesul de învățământ şi bugetul de stat, http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/4988/.
39
Cauze penale privind foşti primari ai oraşului Drochia, a satului Cotul Morii;
40
Un ex-procuror a fost condamnat la 7 ani de detenţie pentru corupere pasivă.
41
Comunicat TI-Moldova “Monitorizarea politicii de conflicte de interese în autorităţile publice centrale”,
http://www.transparency.md/content/blogcategory/16/48/lang,ro/.
42
A fost elaborată Legea privind testarea integrităţii profesionale, precum şi un pachet de modificări privind
combaterea şi prevenirea corupţiei în sistemul judiciar (testarea cu poligraful, interdicţia comunicării neconforme,
confiscarea extinsă
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Angajamente scadente în perioada de monitorizare (trimestrul IV, 2012)43
Acţiune scadentă în tr.IV, 2012
Efectuarea de cercetări privind perceperea fenomenului corupţiei şi
răspândirea lui în cadrul Ministerului Apărării şi al structurilor subordonate
Revizuirea mecanismului de evidenţă comună a infracţiunilor, inclusiv a
infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe, de la înregistrarea sesizării şi
până la adoptarea hotărârii definitive de către procuror sau instanţa de
judecată
Elaborarea şi publicarea unui studiu tematic privind stabilirea, în
conformitate cu art.216–218 ale Codului de procedură penală al Republicii
Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, a cauzelor şi a condiţiilor care au
contribuit la săvârșirea infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe,
investigate de CCCEC, şi privind măsurile întreprinse în vederea înlăturării
acestora
Elaborarea şi publicarea unui studiu tematic privind analiza sentinţelor
judecătoreşti definitive pronunţate în cazul infracţiunilor de corupţie şi al
celor conexe
Publicarea rapoartelor autorităţilor publice privind măsurile întreprinse în
vederea implementării Strategiei naţionale anticorupţie
Elaborarea şi publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei a
rapoartelor privind numărul de hotărâri de condamnare sau de achitare pe
cauze de corupţie sau conexe acestora, numărul de persoane condamnate
sau achitate şi pedepsele aplicate
Crearea paginii web oficiale a Comisiei Naţionale de Integritate
Crearea de ghişee unice în domeniile specifice, identificate în condiţiile
Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în
desfăşurarea activităţii de întreprinzător
Implementarea sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere,
înzestrarea automobilelor speciale de patrulare rutieră cu camere de filmare
digitale şi cu dispozitive de măsurare a vitezei vehiculelor
Realizarea activităţii-pilot privind identificarea riscurilor de corupţie în trei
comunităţi locale şi elaborarea planurilor strategice de tratare şi prevenire a
acestor riscuri
Instituirea unui sistem eficient de management al riscurilor în autorităţile
publice centrale

Gradul realizării
(realizat/nerealizat/parţial
realizat)44
Parţial realizat
Nerealizat

Nerealizat

Nerealizat
Parţial realizat
Parţial realizat

Nerealizat
Parţial realizat
Parţial realizat
Parţial realizat

Nerealizat

PROBLEME MAJORE
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Menţinerea influenţelor politice şi de grup asupra instituţiilor publice şi a organelor de drept
favorizează persistenţa manifestărilor corupţionale, acestea fiind stimulate şi de percepţia de
impunitate generată prin acoperirea politică aplicabilă pe verticală şi orizontală;
Evaluări externe atestă că responsabilitatea şi eficienţa guvernării sunt diminuate prin
răspândirea largă a corupţiei şi impunitatea oficialilor guvernamentali în cazul abaterilor 45,
iar libertatea activităţilor economice este prejudiciată considerabil de fenomenul corupţiei46;
Reprezentanţii instituţiilor comunitare califică combaterea fără compromis a corupţiei drept
o provocare deosebită şi lucrul cel mai important pentru Republica Moldova47;

Conform Planului de Acţiuni pe anii 2012–2013 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii
2011–2015, până la finele tr. IV/ 2012 urmau să fie executate un şir de acţiuni specifice şi activităţi analitice (de
cercetare).
44
Calificativul „nerealizat” este acordat dacă documentul (informaţia) nu este publicat (MO, pagini web ale
instituţiilor responsabile, pe pagina web a CCCEC/CNA, responsabil principal de monitorizarea PA) şi nu sunt
accesibile public informaţii despre conţinutul actului respectiv.
45
Clasamentul „Indicele statului de drept”, http://worldjusticeproject.org/country/moldova.
46
Ratingul “Indexul libertăţii economice 2013”, http://www.heritage.org/index/country/moldova.
47
Interviul Şefului Delegaţiei UE, ambasadorul Dirk Schuebel privind totalurile anului 2012, www.infotag.md.
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Cercetările independente atestă că barierele de ordin instituţional şi politic sunt foarte
puternice, iar protecţionismul şi nivelul ridicat al corupţiei împiedică reducerea nivelului
economiei tenebre, aceasta fiind în creştere48;
Fenomenele negative care persistă în administraţia publică locală stimulează apariţia
riscurilor de corupţie şi determină manifestări corupţionale49;
Problema declarării conflictelor de interese este abordată superficial, practic nu există cazuri
raportate de conflict de interese în cadrul autorităţilor centrale, publicul nu este informat
despre sancţiunile aplicate pentru încălcarea normelor etice de către funcţionari50;
Nivelul de satisfacţie (mulţumire) al cetăţenilor faţă de măsurile anticorupţie a scăzut şi a
atins cel mai jos nivel înregistrat în anumite sondaje de opiniei iar îngrijorările privind
persistenţa problemei corupţiei au rămas aproximativ la fel51; Cea mai mare parte a
cetăţenilor consideră că fenomenul corupţiei a sporit în ultimele 12 luni, ponderea acestora
fiind în creştere, iar cauzele principale ale corupţiei sunt considerate impunitatea persoanelor
corupte şi neabordarea în mod serios a problemei corupţiei de către guvernanţi52;
Nefuncţionalitatea mecanismului declarării şi controlului averilor, veniturilor şi intereselor
personale ale demnitarilor şi funcţionarilor publici, ineficienţa Comisiei Naţionale de
Integritate şi manifestările de control excesiv exercitate asupra membrilor CNI53,
respingerea arbitrară pe criterii politice şi subiective a candidaturilor societăţii civile54;
Tărăgănarea implementării unor reforme a afectat activitatea generală de combatere a
corupţiei55;
Componenta anticorupţie nu este abordată suficient în activitatea organelor coordonatoare a
reformei de drept56.

Concluziile Studiului „Moldova: Pradă a economiei subterane şi evaziunilor fiscale”, http://bit.ly/11OH2PL.
Datele evaluării „Rezerve şi perspective privind combaterea riscurilor de corupţie în domeniul APL”, detalii pe
www.descentralizare.gov.md.
50
Datele cercetării “Monitorizarea politicii de conflicte de interese în autorităţile publice centrale”,
http://www.transparency.md/content/blogcategory/16/48/lang,ro/.
51
Sondajul BOP (noiembrie 2012) a înregistrat cel mai mic procent de mulţumire privind măsurile de combatere a
corupţiei (5,9), http://ipp.md/public/files/Barometru/BOP_11.2012_anexa.pdf.
52
Cercetarea sociologică „Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi experienţele proprii ale oamenilor de
afaceri şi gospodăriilor casnice” atestă că cea mai mare parte a reprezentanţilor gospodăriilor casnice (49,6%) şi a
oamenilor de afaceri (41,9%) consideră că fenomenul corupţiei a sporit în ultimele 12 luni, ponderea acestora fiind
în creştere, comparativ cu anul 2008, http://www.transparency.md/content/blogcategory/16/48/lang,ro/.
53
A se vedea Opinia cu privire la multiple încălcări în procesul de numire a preşedintelui CNI (29.10.2012),
54
Declaraţia reprezentanţilor a 20 de ONG-uri privind respingerea candidaturii societăţii civile în CNI,
http://www.info-prim.md/?a=14&id=3123.
55
Tărăgănarea numirii conducerii CNA şi a angajării personalului a creat deficienţe serioase în activitatea de
combatere a corupţiei şi a redus credibilitatea instituţiei.
56
Directorul CNA nu a fost inclus în componenţa Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a
normelor de drept, mersul reformei CNA nu a fost examinat în cadrul Consiliului.
49
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REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ
OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI
Documentele de politici ale Guvernului Republicii Moldova referitoare la soluţionarea durabilă
a problemei transnistrene, susţinute şi de partenerii externi, prevăd:
 identificarea unei soluţii în cadrul negocierilor în formatul „5+2”, în baza respectării
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
 crearea condiţiilor de reintegrare a regiunii transnistrene în spaţiul economic,
informaţional, politic, social şi cultural al Republicii Moldova;
 mobilizarea eforturilor partenerilor externi în promovarea procesului de reglementare a
conflictului transnistrean57.
Pentru atingerea obiectivelor menţionate, în cadrul formatului „5+2”, prioritare sunt considerate
acţiunile îndreptate spre:
 elaborarea unei strategii privind reintegrarea ţării;
 implementarea măsurilor de încredere prin intermediul intensificării legăturilor interumane,
înlăturarea barierelor existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi
serviciilor între cele două maluri ale Nistrului, elaborarea şi implementarea proiectelor
comune, care ar contribui la creşterea bunăstării populaţiei de pe ambele maluri ale
Nistrului;
 retragerea forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova;
 transformarea actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o misiune multinaţională de
observatori civili sub mandat internaţional;
 securizarea segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene prin cooperarea cu
Misiunea EUBAM;
 menţinerea problemei transnistrene pe agenda partenerilor externi şi a organizaţiilor
internaţionale relevante, sporirea rolului UE şi SUA în procesul de soluţionare a conflictului.
ACTIVITĂŢI ŞI REALIZĂRI
Negocierile în formatul “5+2”
În perioada 28-30 noiembrie, la Dublin, a avut loc o rundă ordinară de negocieri privind
reglementarea transnistreană în formatul "5+2". În cadrul negocierilor a fost discutat un spectru
amplu de probleme referitoare la:
 chestiuni de ordin social-economic;
 cooperarea părţilor în domeniul bancar, formarea unui grup de lucru care să elucideze
problemele dificile din domeniu, eliminarea restricţiilor în activitatea economică externă a
agenţilor economici din regiunea transnistreană;
 cooperarea în sfera telecomunicaţiilor şi utilizării spectrului de frecvenţe radio;
 deschiderea circulaţiei pe podul peste Nistru din regiunea localităţilor Bâcioc şi Gura
Bâcului, libera circulaţie a cetăţenilor şi autorizaţiilor pentru transporturile auto de mărfuri
internaţionale,
 reluarea circulaţiei integrale a trenurilor de pasageri prin teritoriul transnistrean.
Ministeriala anuală a OSCE de la Dublin
În cadrul Reuniunii a XIX-a a Consiliului de Miniştri al OSCE, desfăşurate în perioada 6-7
decembrie 2012, la Dublin, a fost adoptată o declaraţie ministerială cu privire la negocierile
vizând procesul de reglementare a conflictului transnistrean în formatul „5+2”. Declaraţia
ministerială de la Dublin, adoptată în unanimitate, s-a referit la:
57

http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=445&id=3729.
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exprimarea sprijinului statelor participante ale OSCE pentru o reglementare cuprinzătoare,
echitabilă şi viabilă a conflictului transnistrean cu respectarea suveranităţii şi integrităţii
teritoriale a Republicii Moldova, şi elaborarea unui statut special al regiunii transnistrene,
care ar garanta pe deplin drepturile umanitare, politice, economice şi sociale ale populaţiei
acesteia;
salutarea celor cinci întâlniri oficiale, desfăşurate în 2012, ale Conferinţei Permanente
pentru Probleme Politice din cadrul Procesului de Negocieri pentru Reglementarea
Transnistreană în format “5+2”, ca urmare a adoptării deciziei din 22 septembrie 2011, de la
Moscova, de reluare a negocierilor oficiale în formatul menţionat, şi prima întrunire de la
Vilnus din perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2011;
salutarea adoptării pe parcursul anului 2012 a “Principiilor şi Procedurilor de Desfăşurarea a
Negocierilor” şi a agendei ample a desfăşurării negocierilor, exprimarea speranţei privind
avansarea negocierilor pe cele trei tematici incluse în agenda formatului 5+2, respectiv:
aspectele social-economice; chestiuni umanitare şi de drepturile omului; reglementarea
cuprinzătoare a conflictului, inclusiv subiecte instituţionale, politice şi de securitate;
exprimarea satisfacţiei că reluarea negocierilor în format “5+2” a fost însoţită de reactivarea
grupurilor de experţi şi a contactelor directe ale părţilor, ceea ce a condus la realizări
concrete în beneficiul populaţiei locale, cum ar fi reluarea traficului feroviar prin regiunea
transnistreană;
exprimarea satisfacţiei privind rolul complementar al societăţii civile şi mass-media părţilor
în procesul de reglementare;
îndemnul părţilor de a spori eforturile pentru elaborarea şi implementarea măsurilor de
consolidare a încrederii, inclusiv prin eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a
persoanelor, bunurilor şi serviciilor.
îndemnul către mediatorii şi observatorii în procesul de negocieri ca să intensifice eforturile
coordonate şi să utilizeze potenţialul de care dispun pentru promovarea progresului în
reglementarea conflictului transnistrean.

Potrivit comunicatului de presă al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
delegaţia moldovenească “a salutat adoptarea Declaraţiei Consiliului Ministerial care exprimă
viziunea consolidată a celor 57 de state participante la OSCE privind căile de avansare a
negocierilor vizând reglementarea conflictului în baza suveranităţii şi integrităţii teritoriale a
Republicii Moldova. Declaraţia ministerială a reiterat rolul cheie al OSCE în reglementarea
conflictului transnistrean, fiind apreciată drept un pas important în crearea climatului
internaţional favorabil pentru soluţionarea conflictului”58.
În cadrul aceleiaşi sesiunii de încheiere a Consiliului Ministerial delegaţia Republicii Moldova a
reiterat că:
 procesul de reglementare a conflictului transnistrean se desfăşoară într-un context politic
marcat de neîndeplinirea angajamentelor privind retragerea forţelor militare ale Federaţiei
Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova;
 este necesară transformarea mecanismului actual de pacificare într-o misiune multinaţională,
civilă şi compactă cu mandat internaţional corespunzător;
 subiectele menţionate rămân pe agenda dialogului de securitate între actorii relevanţi din
cadrul OSCE şi speră că soluţionarea problemelor respective va avea loc în conformitate cu
normele, principiile şi angajamentele OSCE.
Tensiuni în relaţiile Chişinău-Tiraspol
În perioada de referinţă a apărut un şir de probleme noi, care au tensionat relaţiile dintre
Chişinău şi Tiraspol. Printre subiectele conflictuale s-au evidenţiat problemele:
58

A se vedea http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=5880 .
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activitatea băncilor comerciale transnistrene. Reprezentanţii părții transnistrene, cu diferite
ocazii, au acuzat autorităţile Republicii Moldova de subminarea deliberată a sistemului
bancar din regiune, invocând declaraţiile reprezentantului Serviciului de Informaţii şi
Securitate (SIS) al Republicii Moldova cu privirea la “spălarea de bani” de către băncile
transnistrene. Reprezentanţii regiunii transnistrene au confirmat că începând cu 1 noiembrie
2012, băncile din SUA şi UE au interzis operaţiunile valutare ale băncilor transnistrene. În
consecinţă, agenţii economici din regiune au fost nevoiţi să găsească soluţii pentru
efectuarea achitărilor folosind alte valute decât dolarul SUA şi Euro. La rândul lor, oficialii
moldoveni au insistat că băncile transnistrene trebuie să respecte “toate recomandările UE şi
SUA privind reglementarea activităţii bancare şi cu supravegherea operaţiunilor
interbancare de către Banca Naţională a Moldovei”;
propunerea Chişinăului către Tiraspol de a rezolva problema bancară prin afilierea băncii
centrale transnistrene la sistemul bancar al Republicii Moldova, urmată de armonizarea
legislaţiei regionale cu cea moldovenească, eventual aderarea regiunii transnistrene la zona
leului moldovenesc, lucru considerat drept inacceptabil de partea transnistreană. În
consecinţă, Tiraspolul a încercat să găsească sprijinul Rusiei în problema respectivă.
Preşedintele Comitetului pentru Proprietate al Dumei de Stat, coordonatorul grupului de
deputaţi pentru colaborarea cu Transnistria, a promis depăşirea dificultăţilor economice,
consolidarea stabilităţii financiare etc., prin realizarea unui set de proiecte comune în
domeniul gospodăriei locativ-comunale, a infrastructurii drumurilor, înviorarea traficului
rutier, a complexului agrar, modernizarea industriei, susţinerea întreprinderilor transnistrene
în lansarea pe piaţa Rusiei;
sistarea transmisiunii posturilor de televiziune moldoveneşti: Moldova-1 şi Publika TV în
reţeaua TV prin cablu din regiunea transnistreană. Potrivit reprezentanţilor administraţiei
transnistrene, admiterea transmisiunii posturilor moldoveneşti s-a făcut în baza unei
promisiuni a autorităţilor moldovene de tratament reciproc a posturilor de televiziune
transnistrene pe teritoriul regiunii transnsitrene. Întrucât către 1 decembrie 2012 autorităţile
moldovene nu şi-au onorat promisiunile, cele transnistrene au decis întreruperea emisiei
posturilor TV moldoveneşti;
eliberarea de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei companiilor “Moldcell” şi “Orange Moldova” a licenţelor privind
utilizarea frecvenţelor pentru servicii de comunicaţii electronice în bandă largă (4G). Potrivit
reprezentanţilor administraţiei transnistrene necoordonarea cu acestea a acţiunii menţionate
ar putea prejudicia interesele a peste 100 mii de familii din regiunea transnistreană, care
beneficiază de servicii pe frecvenţele respective.

Influenţa statelor garante în procesul de reglementare transnistreană
În perioada de referinţă au avut loc un şir de evenimente referitoare la reglementarea
transnistreană, în care ţările garante au avut un rol foarte important și care au generat anumite
tensiuni în relaţiile bilaterale moldo-ruse:
 Modernizarea aeroportului militar din Tiraspol de către Rusia şi declaraţia autorităţilor
transnistrene de demarare a construcţiei unui aeroport civil. În consecinţă, ministrul apărării
al Republicii Moldova, Vitalie Marinuţă, a reacţionat, declarând că Rusia îşi încalcă
atribuţiile de garant şi mediator în reglementarea transnistreană. În context, ministrul
Marinuţă a acuzat Rusia de: livrarea în regiunea transnistreană a armamentului care nu este
necesar pentru operaţiuni de menţinere a păcii și participarea la aplicaţii militare împreună
cu forţele transnistrene. În plus, ministrul apărării a sintetizat activitatea misiunii
pacificatoare a Rusiei după cum urmează:”Pacificatorii ruşi nu fac nimic altceva decât să
păzească acest regim ilegal din Transnistria, nerecunoscut de nimeni, şi contribuie mai mult
la dezvoltarea conflictului, nu la soluţionarea lui. Iată cauza de bază de ce nu se doreşte
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schimbarea formatului aşa-numitei misiuni de menţinere a păcii pe Nistru şi de ce
oficialităţile de la Tiraspol se străduiesc să dezvolte cât mai mult potenţialul conflictual”59;
Refuzul autorităţilor moldovene de a da curs propunerii insistente a Vicepremierului
Federaţiei Ruse, copreşedintelui Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru
colaborare economică, Dmitri Rogozin, privind deschiderea unui consulat general al Rusiei
la Tiraspol. Potrivit Prim-ministrului Republicii Moldova: “un consulat poate fi deschis doar
cu respectarea condiţiilor impuse de dreptul naţional şi internaţional. În acest moment nu
sunt întrunite condiţiile prevăzute în Tratatul de la Viena şi în legislaţia naţională”. Rogozin
a insistat însă că argumentele de opunere a autorităţilor moldovene nu sunt fundamentate,
întrucât “odată ce la Tiraspol funcţionează un birou al OSCE, în condiţii de siguranţă, la fel
ar putea funcţiona şi un consulat general al Rusiei”;
Hotărârea Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) privind vinovăţia Federaţiei
Ruse în dosarul “Catan şi alţii vs. Moldova şi Federaţia Rusă”. În acest context, Ministerul
Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse a emis o declaraţie în care a invocat: caracterul
preconceput al hotărârii CEDO; ignorarea argumentelor Federaţiei Ruse privind participarea
activă a acesteia la reglementarea transnistreană; politizarea deciziei prin apelarea la aşazisul “control eficient al Rusiei asupra Transnistriei”, formulă utilizată şi în hotărârea
privind dosarul “Ilaşcu şi alţii vs. Republica Moldova şi Federaţia Rusă (din iulie 2004)”.
Hotărârea CEDO subminează în mod evident statutul de garant şi mediator al Rusiei în
reglementarea transnistreană, mai cu seamă pe fundalul suportului multilateral al Rusiei faţă
de regiunea transnistreană, care se menţine, de fapt, pe linia de plutire în exclusivitate
datorită acestui suport.

În context, merită remarcate consultările moldo-ruse cu participarea Vicepremierului pentru
Reintegrare al Republicii Moldova, Eugen Carpov, şi reprezentantul special pentru
reglementarea transnistreană al Preşedintelui Rusiei, Serghei Gubarev. În consecinţă,
Departamentul Informaţie şi Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a reiterat că
poziţia Federaţiei Ruse în reglementarea transnistreană nu s-a schimbat, fiind după cum
urmează:
 reglementarea finală trebuie să se bazeze pe respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale
a Republicii Moldova, a statutului de stat neutru, consfinţit în constituţia ţării;
 reglementarea politică trebuie să fie una amplă, pe termen lung şi să asigure un statut special
bine definit, garantat pentru regiunea transnistreană;
 soluţia finală poate fi găsită doar de Chişinău şi Tiraspol, comunitatea internaţională,
inclusiv Rusia, urmând să susţină o asemenea decizie.
Procesul de demarcare a hotarului moldo-ucrainean, pe segmentul transnistrean, desfăşurat de
către autorităţile competente ale Ucrainei a provocat o reacţie adversă a Sovietului Suprem al
Transnistriei, care a emis o declaraţie în acest sens. În declaraţie se menţionează că:
 Ucraina ignoră uzanţele internaţionale, delimitând unilateral, fără participarea
reprezentanţilor Transnistriei, hotarul pe segmentul transnistrean;
 existenţa a aproximativ 17 sectoare litigioase pe întreaga lungime a segmentului
transnistrean al hotarului moldo-ucrainean face necesară participarea autorităţilor
transnistrene în procesul de demarcare;
 faptul că Transnistria este parte recunoscută la procesul de reglementare a conflictului
transnistrean, impune acceptarea de către aceasta a dimensiunii juridico-organizatorice a
procesului de demarcare.
În acest context, vicepreşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe al Radei Supreme a Ucrainei,
Taras Cernovil, a reacţionat, afirmând că Ucraina este în drept să-şi coordoneze activitatea de
59

Agenţia INFOTAG, Vitalie Marinuţă: Pacificatorii ruşi păzesc regimul ilegal din Transnistria, 24.12.2012.
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demarcare a hotarelor doar cu autorităţile Republicii Moldova. Potrivit oficialului ucrainean, în
situaţia când autorităţile moldovene nu controlează o parte a hotarelor, atunci responsabilitatea
pentru acest control revine Ucrainei şi Misiunii EUBAM, care este acceptată de comun acord de
Republica Moldova şi Ucraina.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI










Reglementarea transnistreană a cunoscut în 2012 o evoluţie sinuoasă. După un şir de
evenimente pozitive, legate de reluarea în luna februarie a negocierilor oficiale în format
„5+2”, a urmat o perioadă de tatonări şi incertitudini legate de stabilirea agendei
negocierilor. Refuzul categoric al părţii transnistrene de a include în agendă probleme de
esenţă, privind statutul juridic al regiunii a avut drept efect etapizarea abordării complexe a
problemei. Decizia de abordare a soluţionării transnistrene prin prisma instrumentelor OSCE
- negocierii etapizate a problemelor social-economice, umanitare şi a celor politice, a permis
deblocarea negocierilor prin amânarea discutării problemelor politice. În partea a doua a
anului 2012 relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol s-au deteriorat semnificativ, demonstrând
depăşirea potenţialului strategiei „paşilor mici”.
Problemele legate de funcţionarea sistemelor: bancar, de telecomunicaţii etc., au demonstrat
fragilitatea procesului de reglementare. Un alt şir de probleme legate de: demarcarea
segmentului transnistrean al hotarului moldo-ucrainean, încercările Federaţiei Ruse de a
deschide un consulat general la Tiraspol şi de modernizare a infrastructurii militare din
regiune fără acordul autorităţilor moldovene, au pus în evidenţă influenţa garanţilor şi
mediatorilor în procesul de reglementare.
Autorităţile moldovene nu au, deocamdată, o abordare de alternativă sau complementară
pentru convingerea liderilor transnistreni să accepte discutarea problemelor de fond pentru
reglementarea durabilă a conflictului. Din acest punct de vedere soluţionarea conflictul
revine la statutul de “conflict îngheţat”, diferenţă pozitivă faţă de situaţia din anii precedenţi
fiindcă a scăzut intensitatea disensiunilor. Totuşi, acestea, oricum nu au dispărut,
manifestându-se prin incidente în Zona de Securitate, adoptarea doctrinei militare şi a celei a
politicii externe a regimului separatist transnistrean, care vin în contradicţie cu sarcinile şi
eforturile autorităţilor moldovenești.
Reprezentanţii autorităţilor moldovene ar trebui să-şi coordoneze acţiunile şi mesajele
referitoare la reglementarea transnistreană. Mesajele contradictorii ale şefului statului, primministrului, precum şi cele ale ministrului apărării în probleme de reglementarea
transnistreană pot deruta atât opinia publică din Republica Moldova, cât şi atitudinile
garanţilor şi mediatorilor în procesul de reglementare transnistreană.
Declaraţia ministerială de la Dublin cu privire la negocierile vizând procesul de
reglementare a conflictului transnistrean în formatul „5+2” a reprezentat un compromis
rezonabil, care precizează o poziţie comună a ţărilor membre ale OSCE în actualul context.
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Secţiunea II. REFORMELE ÎN DOMENIILE PRIORITARE
(ECONOMICE)
SUMAR
Pieţe şi politici financiare. Cele mai importante acţiuni întreprinse de autorităţi pe parcursul
perioadei de referinţă ţin de adoptarea Planului strategic al BNM pentru anii 2013-2017,
ajustarea normelor regulatorii la prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
aplicate de instituţiile financiare de la începutul anului 2012, automatizarea unor procese de
rutină de raportare şi monitorizare şi extinderea accesului BNM la informaţii suplimentare
despre activitatea băncilor comerciale. Principalele probleme nesoluţionate ţin de
transparentizarea structurii acţionariatelor instituţiilor financiare, situaţia dificilă la B.C. „Banca
de Economii” S.A., precum şi nerealizarea unor acţiuni în termenul stabilit din cadrul Strategiei
de dezvoltare a sectorului financiar nebancar pentru anii 2011-2014.
Instituţii de reglementare a pieţei. După doi ani de discuţii, în trimestrul II al anului 2012 au
fost adoptate principalele legi în domeniul concurenţei – legea privind concurenţa şi legea
privind ajutorul de stat. În trimestrul patru au fost elaborate patru proiecte de regulamente ce
urmează să asigure funcţionarea acestor legi. În scopul excluderii concurenţei neloiale şi evitării
discriminării consumatorilor, în octombrie Guvernul a avizat pozitiv proiectul de modificare a
legii cu privire la piaţa produselor petroliere, proiect ce prevede liberalizarea semnificativă a
activităţilor. A fost aprobată Strategia Naţionala în domeniul Proprietăţii Intelectuale până în
anul 2020 şi Planul de Acţiuni de implementare a Strategiei pentru anii 2012-2014. Progresul
este foarte limitat la nivel „tehnic”, cum ar fi crearea infrastructurii calităţii, transparenţa redusă
în achiziţiile publice, dialogul pe alocuri foarte dificil între autorităţile de politici, ceea ce
complică esenţial consolidarea instituţiilor de reglementare a pieţei.
Politici comerciale. În perioada 20-23 noiembrie 2012 a avut loc la Bruxelles cea de a patra
rundă de negocieri pe marginea ZLSAC. Implementarea efectivă a acesteia ar putea, conform
ultimelor estimări, impulsiona exportul produselor moldoveneşti către UE cu circa 16%, iar PIB
va creşte estimativ cu 5.6%. Negocierile cu UE au avansat în trimestrul patru în ritmuri alerte.
Principalele carenţe şi dificultăţi au fost din nou cele legate de implicarea părţii transnistrene în
dialog. Implicarea pasivă a autorităţilor regiunii separatiste s-ar putea răsfrânge negativ asupra
agenţilor economici din regiune, a acelor întreprinderi care vor dori în viitor să exporte către
UE. Neparticiparea la negocieri, şi în special neajustarea cadrului legislativ, ar putea eventual
aduce cu sine aplicarea de taxe vamale la principalele produse exportabile din regiune, inclusiv
textile şi alte produse industriale. Anul 2012, considerat în ansamblu, a adus cu sine un
important progres în negocierile dintre Republica Moldova şi UE pe marginea ZLSAC, ca şi
parte componentă a viitorului Acord de Asociere cu UE, semnarea căruia este planificată spre
sfârşitul anului 2013.
Dezvoltare durabilă şi dialog social. Este un domeniu în care, în mod tradiţional, nu constatăm
careva progrese ieşite din comun. Proiectul legii privind accesul la informaţia de mediu încă nu
a fost aprobat de Guvern, deşi figura în agenda pentru anul 2012. Aprobarea acesteia în
Parlament ar putea dura, în cazul cel mai bun, până la mijlocul anului 2013. Totodată, nu a fost
atesta nici un progres în constituirea Comitetului Social-Economic, obiectiv asumat de Guvernul
Republicii Moldova în cadrul Planului de Acţiuni.
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PIEŢE ŞI POLITICI FINANCIARE
OBLIGAŢIILE ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA
Modernizarea economiei ţării, atragerea investiţiilor şi fortificarea competitivităţii externe a
acesteia depinde în mare parte de reformare sectorului financiar, atât bancar, cât şi cel nebancar.
La moment, principalele probleme la acest capitol ţin de drepturile limitate ale creditorilor,
slaba funcţionare a biroului istoriilor de credit, popularitatea scăzută a plăţilor fără numerar,
transparenţa limitată în ceea ce ţine de structura acţionarilor reali ai instituţiilor financiare şi
stagnarea pieţei de capital. În mare parte, problemele respective sunt recunoscute de către
autorităţile de la Chişinău, iar soluţionarea acestora urmează a fi atinsă prin transpunerea
normelor şi practicilor internaţionale. Astfel, principalele sarcini asumate de către autorităţile de
resort în acest sens sunt:









Iniţierea amendării legislaţiei şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în
contextul implementării normelor BASEL
Conformarea actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei cu modificările Legii
instituţiilor financiare
Fortificarea independenţei băncii centrale în conformitate cu cele mai bune practici
europene
Realizarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a sectorului financiar nebancar pentru anii
2011-2014
Transpunerea practicilor europene privind reglementarea şi supravegherea sistemului
financiar-bancar
Instituirea şi asigurarea implementării eficiente a unor autorităţi independente de
supraveghere, în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internaţional.
Combaterea falsificării şi spălării banilor
Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul financiar-bancar

EVOLUȚII






După ce a fost supus consultărilor publice, Planul strategic al BNM pentru anii 2013-2017 a
fost aprobat de către Consiliul de administraţie al instituţiei la data de 1 octombrie 2012.
Documentul stipulează 10 obiective strategice care urmează a fi atinse în următorii 5 ani. În
linii generale, acestea vizează sporirea culturii corporative în cadrul BNM, a transparenţei,
credibilităţii şi eficienţei politicilor sale prin alinierea la bunele practici internaţionale în
acest domeniu.
Integrarea Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare în Sistemul Automatizat de Plăţi
Interbancare este una din condiţiile necesare pentru constituirea Zonei de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzătoare cu Uniunea Europeană. Astfel, BNM a aprobat câteva
modificări la Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare şi la
Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare care
urmează să asigure cadrul normativ necesar pentru realizarea acestui obiectiv. Totodată,
banca centrală speră că noile reglementări vor permite popularizarea plăţilor fără numerar în
urma diminuării esenţiale a comisioanelor aferente acestor operaţiuni.
În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din
29.10.2012 a fost aprobat Conceptul cu privire la implementarea platformei unice de
tranzacţionare a instrumentelor monetar-valutare. Drept urmare, la 23 ianuarie 2013 a fost
aprobat Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a
Republicii Moldova, prin care se preconizează implementarea, începând cu 1 martie 2013, a
platformei unice de tranzacţionare a instrumentelor valutare. În acest context, BNM a venit
cu iniţiativa de a ajusta Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului
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moldovenesc faţă de alte valute străine. În particular, documentul va stipula în mod expres
că platforma Bloomberg va fi noua sursa de bază pentru preluarea informaţiei privind crosscursurile valutelor străine faţă de dolarul SUA. Totodată, vor fi optimizate şi procedurile de
întocmire a Raportului cu privire la operaţiunile băncilor pe piaţa valutară. Pentru
operaţiunile monetare implementarea platformei va fi graduală pe parcursul perioadei 1 iulie
2013 – 1 aprilie 2014. Obiectivul principal al acestor măsuri este modernizarea şi
eficientizarea platformelor de tranzacţionare a instrumentelor valutare şi monetare, fapt ce
va permite şi îmbunătăţirea monitorizării din partea BNM a activităţilor respective.
Drept urmare a recomandării Băncii Mondiale privind crearea Consiliului de Plăţi din
Republica Moldova, BNM a elaborat şi supus discuţiilor publice proiectul Acordului de
constituire a Consiliului respectiv. Acesta urmează să reprezinte un forum profesionist de
cooperare şi consultare din care vor face parte reprezentanţi ai autorităţilor publice şi
instituţii private. Scopul principal al Consiliului este susţinerea obiectivului BNM privind
promovarea plăţilor fără numerar şi reducerea numerarului în circulaţie, fiind în
concordanţă şi cu bunele practici internaţionale în acest sens.
Trecerea băncilor comerciale, de la 1 ianuarie 2012, la Standardele internaţionale de
raportare financiară (SIRF), urmată de modificarea şi completarea Planului de conturi al
evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, a determinat necesitatea de
ajustare a rapoartelor prezentate de bănci către BNM la noile cerinţe internaţionale. În acest
context, banca centrală a lansat o serie de consultări publice privind noile instrucţiuni pentru
completarea de către băncile comerciale a rapoartelor privind statistica monetară, ratele
dobânzilor şi trecerea la raportarea în format electronic pentru o serie de indicatori cu
caracter prudenţial. Totodată, BNM a elaborat un proiect de hotărâre care are drept scop
actualizarea şi optimizarea listei şi numărului de rapoarte electronice prezentate de către
bănci.
În scopul eficientizării metodelor BNM de supraveghere a băncilor comerciale, au fost
propuse spre examinare unele modificări şi completări ale Instrucţiunii privind modul de
întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale. Principalele
prevederi ţin de includerea unor rapoarte suplimentare privind persoanele afiliate băncilor,
portofoliul angajamentelor de creditare şi garanţiilor eliberate, imobilizările corporale luate
în posesia băncii în schimbul rambursării creditelor, precum şi depozitele mari. Totodată, pe
lângă rapoartele trimestriale, băncile urmează să prezinte către BNM informaţii lunare
despre structura portofoliilor de credite. Aceste măsuri vor extinde accesul băncii centrale la
informaţia despre indicatorii cu caracter prudenţial ai băncilor comerciale.
BNM a continuat ajustarea cadrului regulator la cerinţele SIRF care au intrat in vigoare de la
începutul anului 2012 pentru băncile licenţiate din Moldova. Astfel, a fost elaborat şi supus
dezbaterilor publice proiectul Instrucţiunii privind situaţiile financiare consolidate FINREP.
Documentul respectiv va obliga băncile să prezinte rapoartele FINREP în cazul în care
acestea deţin controlul unei entităţi în care au investit, posedă investiţii în entităţi asociate
sau asocieri în participaţie.
În contextul alinierii la standardele Băncii Centrale Europene privind instrumentele de
politică monetară, fapt prevăzut şi în Planul strategic al BNM pentru anii 2013-2017, banca
centrală a elaborat proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie „Cu privire la
modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale
Băncii Naţionale a Moldovei cu valori mobiliare de stat”. Aceasta va permite BNM să
efectueze operaţiuni de piaţă deschisă cu valori mobiliare de stat cu termene mai mari de
180 de zile şi, respectiv, va facilita accesul băncilor la un spectru mai larg de lichidităţi fapt
ce va permite dezvoltarea pieţei interne a VMS. Totodată, aceasta ar putea alimenta şi
interesul băncilor pentru valori mobiliare de stat cu termen mai lungi de timp, asigurând o
finanţare mai stabilă şi mai avantajoasă a deficitului bugetar.
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Conform Hotărârii nr. 50/8 din 30.11.2012 a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
începând cu 1 februarie 2013, poliţele de asigurare obligatorii de răspundere civilă auto –
RCA şi Carte Verde vor fi emise doar electronic prin intermediul Sistemului informaţional
automatizat de stat denumit – „RCA Data”. Măsura respectivă urmează să modernizeze
infrastructura pieţei de asigurări obligatorii din Moldova, asigurătorii având posibilitatea de
a stabili mai exact primele graţie evaluării mai corecte a riscurilor. Totodată, aceasta va
permite monitorizarea mai bună a sistemului din partea CNPF şi va facilita procesul de
coordonare cu organele poliţiei rutiere pentru verificarea posesiei poliţei de asigurare RCA,
care este obligatorie pentru toţi deţinătorii de autovehicule.

PROBLEME MAJORE






Deşi Planul strategic al BNM pentru anii 2013-2017 stipulează în mod clar obiectivele
principale ce trebuie realizate de către instituţie în perioada stipulată, acţiunile necesare
pentru atingerea acestor obiective nu sunt menţionate sau sunt descrise foarte vag. De fapt,
documentul nu este însoţit de un plan de acţiuni care ar descrie setul de măsuri necesare
pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte, perioadele de timp, structurile responsabile şi
resursele necesare. Lipsa acestor detalii ar putea afecta negativ credibilitatea actorilor
implicaţi, dar şi a societăţii civile privind atingerea obiectivelor stipulate. O altă problemă
ţine de perioada de timp alocată (5 ani), care este destul de scurtă, având în vedere volumul
imens de sarcini ce necesită a fi îndeplinite. Totodată, unele obiective tind să aibă un
caracter permanent, fiind actuale chiar şi după expirarea perioadei de implementare a
Planului (ex: dezvoltarea culturii corporative, asigurarea stabilităţii preţurilor, sporirea
credibilităţii monedei naţionale etc.).
Problema transparenţei privind structura acţionarilor reali ai instituţiilor financiare bancare
şi nebancare a rămas nesoluţionată până la finele anului 2012, fiind una din principalele
restanţe de pe agenda autorităţilor publice. Prin urmare, Fondul Monetar Internaţional a
extins cu câteva luni cea de-a şasea revizuire a programului său în Moldova şi, respectiv, a
amânat pentru această perioadă debursarea tranşei de 49,6 milioane DST pentru
consolidarea rezervelor valutare. Tărăgănarea procesului de transparentizare a unui domeniu
atât de vital pentru economia naţională precum este cel financiar nu relevă decât influenţa
puternică a unor cercuri de interese care, cel mai probabil, au penetrat adânc în cele mai
importante instituţii de stat din Republica Moldova.
O serie de acţiuni din cadrul Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru
anul 2011-2014 şi planificate pentru anul 2012 au rămas nerealizate sau realizate doar
parţial. În mare parte, acestea ţin de elaborarea Ghidului privind supravegherea şi controlul
pe piaţa financiară nebancară în baza estimării gradului de risc, elaborarea procedurilor de
licenţiere a participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară în baza prevederilor
acquis-ului comunitar, elaborarea şi implementarea sistemului de audit şi control intern,
elaborarea cadrului normativ subordonat Legii privind fondurile de pensii facultative,
preluarea funcţiei de ţinere a registrelor de către Depozitarul Naţional al Valorilor
Mobiliare.

CONCLUZII


Progresul atins de BNM pe parcursul anului 2012 în alinierea cadrului regulator aferent
sistemului financiar bancar la normele şi practicile internaţionale poate fi calificat drept unul
destul de bun. Una din principalele realizări constă în ajustarea infrastructurii de
monitorizare şi raportare a sistemului bancar la Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară care au intrat în vigoare de la începutul anului pentru instituţiile financiare.
Astfel, o bună parte a activităţii băncii centrale a vizat optimizarea procedurilor de raportare
şi introducerea noilor formulare în concordanţă cu prevederile internaţionale. În acest sens,
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a fost modificat şi completat Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate,
după ce a fost supus consultării publice. O altă evoluţie importantă din acest an este
aprobarea Planului Strategic al Băncii Naţionale a Moldovei pentru anii 2013-2017. Acesta
setează 10 obiective fundamentale şi stipulează cadrul general pentru realizarea acestora.
Deşi documentul respectiv este prea general şi nu este susţinut de un plan clar de acţiuni
pentru atingerea obiectivelor sale, acesta descrie viziunea băncii privind direcţia de
dezvoltare pe termen lung a instituţiei care corespunde şi cu bunele practici internaţionale.
Dacă măcar jumătate din sarcinile asumate vor fi atinse, în următorii 5 ani BNM va trece la
o etapă calitativ nouă de modernizare. Alte acţiuni importante din acest an întreprinse de
banca centrală vizează fortificarea capacităţilor de monitorizare şi supraveghere a sistemului
bancar, inclusiv a modificărilor din structura acţionarilor, precum şi alinierea instrumentelor
de politică monetară la normele europene. Un eşec major este incapacitatea de
transparentizare efectivă a relaţiilor de proprietate în sfera bancară, lucru care pune la risc
relaţiile Republicii Moldova cu principalii săi parteneri, inclusiv cu UE şi FMI.
Activitatea CNPF pe parcursul anului 2012 a dat anumite rezultate. Astfel, după circa 2 ani
de consultări cu publicul, noua Lege cu privire la piaţa de capital a fost definitivată şi votată
în Parlament în lectură finală, urmând să intre în vigoare în 2013. Aceasta urmează să
faciliteze accesul investitorilor străini din UE pe piaţa de capital din Republica Moldova, să
elimine mai multe bariere birocratice ce ţin de tranzacţionarea acţiunilor şi listarea
companiilor pe piaţă şi să nu mai oblige investitorii să apeleze la intermediari pentru
efectuarea oricărei tranzacţii. Un alt rezultat important în alinierea cadrului regulator al
pieţei financiare nebancare la normele internaţionale este definitivarea proiectului de Lege
privind instituţiile financiare nebancare. Aceasta vine să completeze vidul legislativ care
reglementează activitatea acestor instituţii prin stipularea clară a tipurilor de activitate
permise şi interzise, precum şi a capitalului minim necesar pentru asigurarea stabilităţii
sistemului. Totuşi, stabilirea plafonului maxim de 120.000 lei pentru microcreditele care pot
fi acordate de instituţiile financiare nebancare este prea restrictivă, inclusiv şi în raport cu
practicile europene. În pofida acestor evoluţii, o serie de acţiuni din cadrul Strategiei pentru
dezvoltarea pieţei financiare nebancare pentru anii 2011-2014 şi planificate pentru anul
2012 au rămas nerealizate sau realizate parţial, ceea ce ne face să calificăm progresul CNPF
pentru această perioadă drept unul moderat.

PROGNOZE PENTRU 2013




Deşi există o rezistenţă din partea unor centre de influenţă care doresc să frâneze procesul
de transparentizare a structurii acţionariatelor la instituţiile financiare, autorităţile de la
Chişinău nu vor avea alte opţiuni decât să ajusteze cadrul legal în acest sens, chiar în prima
jumătate a anului 2013. De fapt, obligarea efectivă a băncilor comerciale şi a altor instituţii
financiare să divulge persoanele fizice care stau în spatele firmelor deţinătoare a pachetelor
de acţiuni este o premisă pentru menţinerea bunelor relaţii dintre ţara noastră şi partenerii
internaţionali, în special, cu FMI. Prin urmare, transparentizarea sectorului financiar
urmează a fi una din principalele obiective de pe agenda autorităţilor publice de resort în
perioada imediat următoare.
O altă prioritate ţine de restructurarea cât mai rapidă a creditelor neperformante acumulate
la singura bancă cu capital majoritar de stat - „Banca de Economii” S.A.. Importanţa
sistemică a acesteia, atât din punct de vedere economic (12% din activele sistemului
bancar), cât şi social (cea mai densă reţea de filiale în ţară), obligă autorităţile să întreprindă
acţiuni cât mai urgente pentru remedierea problemelor, fără a cauza externalităţi negative
pentru alte bănci. În acest sens, BNM, Ministerul Finanţelor, Comitetul pentru Stabilitate
Financiară şi alte instituţii urmează să întreprindă o serie de acţiuni consolidate orientate
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spre: (i) facilitarea executării gajului în cazul debitorilor în stare de faliment şi rambursării
restului creditelor clasificate drept neperformante; (ii) optimizarea unor cheltuieli
operaţionale în vederea stimulării rentabilităţii băncii; (iii) implicarea mai activă în
restructurarea internă a băncii; şi (iv) asigurarea unui nivel suficient de lichidităţi pentru a
nu perturba activitatea băncii.
Cazul de la B.C. „Banca de Economii” S.A. a developat o serie de carenţe la capitolul
supravegherii din partea BNM a activităţii bancare. Prin urmare, în viitorul apropiat vor
urma mai multe acţiuni menite să fortifice capacităţile băncii centrale în acest domeniu. În
particular, acestea vor viza extinderea accesului BNM la indicatorii prudenţiali ai băncilor
comerciale, iar iniţiativele de transparentizare a structurii acţionariatelor vor contribui
pozitiv la acest proces.
Având în vedere intrarea în vigoare în 2013 a noii Legi privind piaţa de capital, eforturile
CNPF în viitorul apropiat vor fi concentrate pe aducerea cadrului normativ în concordanţă
cu prevederile noii legi. În particular, pentru asigurarea aplicării eficiente a noii legi,
urmează de detaliat noile reguli de activitate a societăţilor de investiţii. Potrivit estimărilor
specialiştilor de la CNPF, acesta va implica elaborarea a circa 40 de acte normative, fapt ce
va solicita eforturi considerabile din partea instituţiei.
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INSTITUŢII DE REGLEMENTARE A PIEŢII
OBLIGAŢIILE DE REFORMĂ ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA
De la începutul relaţiilor de cooperare dintre Republica Moldova şi UE accent sporit a fost pus
pe funcţionarea eficientă a instituţiilor de reglementare a pieţii în Moldova, ceea ce este de
înţeles, având în vedere faptul că acestea erau foarte tinere şi nu aveau la bază un cadru
legislativ adecvat. Odată cu avansarea relaţiilor dintre Moldova şi UE şi trecerea la etapa de
negocieri asupra Zonei de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare, acest aspect devine şi
mai important, pentru că UE oferă companiilor moldoveneşti condiţii de concurenţă onestă pe
propria piaţă, dar doreşte ca şi companiile europene să fie tratate asemenea pe piaţa Republicii
Moldova. Astfel, Planul de Acţiuni UE-Moldova, precum şi Planul de Acţiuni pentru
implementarea Recomandărilor Comisiei Europene în vederea instituirii ZLSAC, acordă o mare
importanţă cadrului legal şi modului de funcţionare a instituţiilor de reglementare a pieţii, şi
anume: Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (ANPC), Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Energetică (ANRE), Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova (ANRCETI), Agenţiei pentru
Achiziţii Publice, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Institutului
Naţional de Metrologie etc. De fapt, la acest moment majoritatea acestor agenţii trebuiau deja să
funcţioneze având la bază un cadru legal modificat şi armonizat cu principiile UE, iar principala
preocupare să fie implementarea noilor legi şi regulamente. Totuşi, procesul a decurs mult mai
lent: unele agenţii au fost mai disciplinate în promovarea schimbărilor legislative şi normative,
de obicei, în aspecte în care interesele politice erau mai mici; alte agenţii au fost mult mai lente.
EVOLUŢII
În ultimul trimestru al anului 2012 au avut loc mai multe evenimente, prin care instituţiile de
reglementare a pieţii fie au îndeplinit noi acţiuni asumate în Planul de Acţiuni, fie au soluţionat
unele restanţe mai vechi, care, în cele din urmă, sunt menite să apropie Republica Moldova de
standarde europene sau să eficientizeze activitatea acestor instituţii:






După ce în trimestrul II al anului au fost adoptate principalele legi în domeniul concurenţei
– legea privind concurenţa şi legea privind ajutorul de stat – în trimestrul IV Consiliul
Concurenţei şi-a continuat activitatea de elaborare a regulamentelor ce urmează să
completeze aceste legi. Astfel, au fost lansate consultările publice pe marginea proiectelor
de regulamente şi au fost plasate pentru consultare publică patru proiecte: 1) proiectul
Regulamentului privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurenţiale; 2) proiectul
Regulamentului privind concentrările economice; 3) proiectul Regulamentului privind forma
de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor în domeniul ajutorului de stat;
şi 4) proiectul Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea
abuzului de poziţie dominantă.
În cadrul activităţilor Proiectului de Twinning „Sprijin pentru implementarea şi respectarea
politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat”, Consiliul Concurenţei a organizat
discuţii pe marginea ajutorului de stat cu reprezentanţii administraţiilor publice locale din
Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova (preşedinţi şi vicepreşedinţi de
raioane, primari şi viceprimari).
Şi ANRE s-a implicat mai activ în unele aspecte ce ţin de domeniul concurenţei. În scopul
excluderii concurenţei neloiale şi evitării discriminării consumatorilor, în octombrie
Guvernul a avizat pozitiv proiectul de modificare a legii cu privire la piaţa produselor
petroliere, proiect ce prevede excluderea obligativităţii companiilor petroliere de a dispune
de capacităţi de stocare de 5 mii de tone şi capital propriu de 8 mln. MDL, la obţinerea
licenţei de activitate, propuneri expuse anterior şi susţinute de ANRE. Însă ANRE priveşte
negativ propunerea de modificare a mecanismului de formare a preţurilor de panou şi
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posibilitatea ca marii consumatori de carburanţi, cum ar fi agricultorii, să poată importa
produse petroliere pentru consumul propriu, fără a avea nevoie de o licenţă de import (şi fără
dreptul de a le comercializa). Plafonarea preţurilor contravine principiilor economiei de
piaţă şi ar putea pune în pericol securitatea furnizării carburanţilor în ţară şi generează riscul
ca importatorii mari şi să forţeze eliminarea de pe piaţă a comercianţilor mici, conform
opiniei ANRE.
Consiliul de administraţie al ANRE a elaborat Proiectul Regulamentului privind procedurile
de achiziţii a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, utilizate în activitatea reglementată a
întreprinderilor din sectorul energetic, care urmează să stabilească reguli unice şi
transparente privind procurările de bunuri, lucrări şi servicii pentru toate întreprinderile din
sectorul energetic. Proiectul a fost plasat pe site pentru consultări publice. Acesta conţine
prevederi referitor la necesitatea organizării de licitaţii transparente, cu posibilitatea
participării tuturor potenţialilor furnizori de bunuri, lucrări, servicii.
De asemenea, consiliul de administraţie al ANRE a aprobat în decembrie cele două noi
metodologii de calculare a tarifelor la energia electrică (Metodologia de calculare, aprobare
şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi Metodologia de
calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice
consumatorilor finali) care sunt aplicate din 2013. Amintim că noile metodologii au la bază
recomandările Băncii Mondiale, ale Comisiei Europene şi ale secretariatului Tratatului
Comunităţii Energetice.
Conform concluziilor a două studii realizate de ANRCETI, publicate în trimestrul IV al
anului, S.A. „Moldtelecom” continuă să deţină puterea semnificativă pe piaţa accesului cu
ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă
largă. Astfel, S.A. „Moldtelecom” urmează să fie desemnată de către Consiliul de
Administraţie al ANRCETI drept furnizor cu putere semnificativă pe aceste pieţe şi asupra
acesteia se menţin obligaţiile impuse anterior60 referitor la: (i) asigurarea accesului la unele
elemente specifice ale reţelei proprii; (ii) asigurarea transparenţei; (iii) controlul tarifelor,
inclusiv fundamentarea tarifelor în funcţie de costuri; (iv) neadmiterea discriminării; (v)
ţinerea evidenţei contabile separate.
În luna decembrie, atât Parlamentul Republicii Moldova, cât şi Parlamentul European au
ratificat Acordul între Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia
indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare care se încadrează în prevederile
viitoarei ZLSAC, aceasta fiind, de fapt, o precondiţie pentru continuarea negocierilor
comerciale. Conform acordului, Moldova şi UE se obligă să asigure reciproc protecţia
indicaţiilor geografice pentru produse alimentare, vinuri şi băuturi spirtoase, însă Republica
Moldova va beneficia de o perioada de tranziţie de 5 ani. AGEPI urmează să elaboreze
planul de acţiuni privind implementarea acordului dat împreună cu Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare şi Serviciul Vamal.
În noiembrie 2012 s-a decis asupra iniţierii negocierilor asupra Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor
europene. Având în vedere aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi procesul de
armonizare a cadrului legislativ naţional privind protecţia invenţiilor, acest acord este unul
prioritar de care vor beneficia în special utilizatorii sistemului naţional de brevete. Însă
beneficiile pe termen lung sunt mult mai importante, pentru că acesta poate contribui la
stimularea inovaţiilor, transferul de tehnologii şi crearea unui climat investiţional mai
favorabil în cazul în care şi alte politici de CDI şi de reglementare a afacerilor sunt
favorabile.
Tot în luna noiembrie, Guvernul a aprobat Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii
Intelectuale până în anul 2020 şi Planul de Acţiuni de implementare a Strategiei pentru anii
Obligații impuse prin Hotărârea ANRCETI nr.05/2011 și Hotărârea ANRCETI nr.06/2011;
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2012-2014. Printre obiectivele enumerate în Strategie se include şi perfecţionarea continuă a
cadrului normativ din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea sa cu
legislaţia UE şi implementarea tratatelor internaţionale în domeniu.
În domeniul achiziţiilor publice a fost elaborat Planul calendaristic de realizare a măsurilor
de eficientizare a sistemului de achiziţii publice, care prevede un şir de măsuri pentru anul
2013 de perfecţionare a cadrului normativ, inclusiv adoptarea câtorva regulamente ce lipsesc
în prezent: (i) Regulamentul cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin sistemul
dinamic de achiziţii; (ii) Regulamentul cu privire la realizarea achiziţiilor publice prin
licitaţie electronică; (iii) Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice prin dialog
competitiv; (iv) Regulament privind realizarea achiziţiilor publice prin proceduri negociate;
(v) Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice prin intermediul licitaţiei limitate.
La 26 decembrie a fost aprobat de către Guvern Planul naţional de armonizare a legislaţiei
pentru anul 2013, printre care sunt planificate şi unele acţiuni ce se referă la activitatea
anumitor instituţii de reglementare a pieţii. Printre acestea sunt: (i) elaborarea unei legi noi
privind supravegherea pieţii; (ii) modificarea legii privind achiziţiile publice; (iii) elaborarea
legii privind atribuirea contractelor sectoriale de achiziţie publică; (iv) elaborarea legii
privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum.

PROBLEME MAJORE
Deşi în ultimul trimestru al anului 2012 activitatea agenţiilor de reglementare a pieţei a fost mai
intensă, totuşi rămân încă valabile mai multe probleme menţionate în ediţiile precedente ale
Euromonitorului:
 Progresul este lent în ceea ce priveşte crearea şi acreditarea tuturor laboratoarelor, cu impact
negativ nu doar asupra negocierilor ZLSAC, dar şi asupra comerţului curent dintre Moldova
şi UE. Din cauza nivelului subdezvoltat al infrastructurii calităţii, chiar dacă UE ar anula
toate tarifele vamale în calea exporturilor moldoveneşti, acestea oricum nu ar putea intra pe
pieţele europene.
 Transparenţă redusă în achiziţiile publice rămâne o problemă. Deşi legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice a fost îmbunătăţită, într-o anumită măsură, încă persistă multe lacune ce
trebuie eliminate. Însuşi procesul de achiziţii publice la multe instituţii de stat şi APL-uri
este foarte defectuos. Mai mult ca atât, chiar în cazul depistării unor nereguli de către Curtea
de Conturi, acestea nu sunt înlăturate, iar persoanele responsabile rămân nesancţionate.
 Comunicarea între agenţiile de reglementare şi Guvern este de multe ori defectuos.
Propunerile agenţiilor sunt examinate cu întârziere la şedinţele Guvernului, iar soluţionarea
divergenţelor poate dura chiar şi mai mult. Aceasta explică de ce monopolurile din unele
sectoare nu pot fi înlăturate şi nici reglementate în modul corespunzător. Este vorba mai ales
de monopolurile de stat, pentru înlăturarea cărora nici nu există motivaţie suficientă.
CONCLUZII
În pofida faptului că acţiunile planificate pentru crearea unui cadru legal onest pentru toţi
agenţii economici şi reformarea instituţiilor de reglementare a pieţii au decurs lent, anul 2012
poate fi memorizat şi pentru realizarea, chiar dacă cu întârziere, a unor aspecte importate,
printre care:
 Adoptarea legii concurenţei şi legii ajutorului de stat, după aproape doi ani de la lansarea
primelor versiuni ale acestor proiecte de legi. Prima lege deja a intrat în vigoare în
septembrie 2012, iar legea ajutorului de stat urmează să intre în vigoare în vara anului 2013.
O considerăm o evoluţie majoră prin importanţa domeniului dat, dar în acelaşi timp
controversată: mediul de afaceri nu a rămas satisfăcut de prevederile şi calitatea legilor, deşi
impactul acestor legi depinde şi de conţinutul regulamentelor care în prezent sunt în proces
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de elaborare şi de modalitatea de implementare. Totuşi, în pofida progresului în domeniul
elaborării legislaţiei în domeniu în anul 2012, concurenţa pe piaţă nu a fost asigurată. Mai
mut ca atât, au existat momente când atât ANPC, cât şi ANRE au rămas pasive la evoluţiile
de pe piaţă privind presupusa înţelegere de cartel între companiile petroliere. Deşi o parte
din vină poate fi atribuită inexistenţei legislaţiei şi a ghidurilor respective, aceasta nu trebuia
să fie un impediment pentru soluţionarea problemei, sau cel puţin implicarea agenţiilor date
în această situaţie.
Progresul în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală a fost unul major, în cea mai
mare parte fiind respectaţi şi termenii limită pentru recomandările CE: (i) a fost armonizată
o parte din legislaţia naţională şi există un plan de armonizare în continuare a acesteia; (ii)
Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale până în anul 2020 aprobată de
Guvern are la bază principii ale UE, vectorul european al ţării noastre şi ţine cont de alte
documente naţionale şi recomandări în domeniul dat; (iii) Moldova a semnat şi o serie de
acorduri importante pentru continuarea negocierilor ZLSAC şi pentru protecţia şi
promovarea obiectelor de proprietate intelectuală pe plan internaţional.
Agricultura rămâne un sector nereglementat sub aspectul transparenţei ajutorului de stat.
Acest sector de fapt beneficiază cel mai mult de ajutor de stat prin intermediul subvenţiilor,
iar modalitatea de distribuire a acestora pe parcursul mai multor ani este una inechitabilă.
Această situaţie va continua, prin excluderea sectorului din domeniul de acoperire a legii
privind ajutorul de stat şi prin lipsa unui cadru separat pentru acest sector.
Nu s-a produs niciun progres în crearea, testarea şi acreditarea laboratoarelor, ceea ce are un
impact negativ asupra comerţului în prezent, poate prelungi procesul de negocieri, şi chiar
după semnarea ZLSAC va împiedica producătorii moldoveni să beneficieze de potenţialele
avantaje.
În anul 2012 a fost creată Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor. Chiar dacă nu are rol de
reglementare, Agenţia respectivă este esenţială pentru asigurarea drepturilor consumatorilor
– un pilon de bază al unei economii de piaţă moderne. Agenţia respectivă are însă nevoie de
suport pentru consolidarea sa instituţională, inclusiv sub aspectul resurselor umane, tehnice
şi financiare. Totodată, este necesară modificarea cadrului legal existent în domeniul
supravegherii pieţii, trebuie de asigurat o comunicare şi o colaborare mai intensă cu
Serviciul Vamal. Deocamdată nu există o metodologie de planificare a activităţilor de
supraveghere a pieţei bazată pe analiza riscurilor. Şi cel mai grav, Agenţia suferă din cauza
insuficienţei capacităţilor de testări de laborator.

PROGNOZE PENTRU 2013





Deşi legile în domeniul concurenţei au fost deja adoptate, implementarea lor cu succes va
lua timp, în primul rând din cauza regulamentelor suplimentare, care nu au fost incluse în
textul de bază al legii şi care sunt încă în proces de elaborare. La acestea se mai adaugă şi
nemulţumirile sectorului de afaceri la unele aspecte privind penalităţile şi atribuţiile prea
mari pe care şi le păstrează ANPC.
Criteriile de subvenţionare în agricultură nu sunt clare şi echitabile, iar acest sector nu este
reglementat de legea ajutorului de stat, de aceea practicile neloiale în subvenţionarea unui
domeniu atât de important vor continua.
Monopolurile de stat au puţine şanse să dispară în curând dacă întreprinderile date nu vor fi
privatizate. Nici legislaţia nouă din domeniul concurenţei nu va putea soluţiona acest aspect,
având în vedere interesele politice şi pârghiile de influenţare utilizate în campaniile
electorale, care sunt deja aproape.
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POLITICI COMERCIALE
OBLIGAŢIILE DE REFORMĂ ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA
Obligaţiile de reformă, în special în termeni de ajustare a cadrului regulator, asumate de
Republica Moldova au fost în mare parte îndeplinite. Acest fapt este demonstrabil inclusiv şi
prin avansarea negocierilor cu UE. Implicarea sectorului privat de pe ambele maluri ale
Nistrului, în special a celui din domeniul agricol dar şi industrial, la elaborarea poziţiilor de
negocieri şi planificarea instrumentelor de protecţie comercială rămâne o necesitate importantă,
în special dacă se doreşte ca producătorii să reziste concurenţei din UE, să-şi sporească
competitivitatea şi să obţină beneficii reale dintr-o viitoare ZLSAC. Pornind de la prevederile
Programului de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2012, principalele obiective
setate aferente comerţului şi cooperării economice internaţionale au fost în mare parte realizate.
EVOLUȚII










Cea mai însemnată realizare în trimestrul 4 al anului 2012 poate fi considerat progresul
obţinut în procesul negocierilor pe marginea ZLSAC în cadrul rundei a patra. În cadrul
negocierilor au fost discutate ofertele tarifare privind accesul bunurilor pe piaţă, s-a făcut un
schimb de oferte privind accesul pe piaţa serviciilor, au continuat în acelaşi timp discuţiile
asupra capitolelor ZLSAC privind proprietatea intelectuală, măsurile sanitare şi fitosanitare
şi barierele tehnice.
Concomitent, o realizare importantă a fost obţinută în cadrul celei de a cincea runde de
negocieri care s-a desfăşurat recent la Chişinău, în perioada 21 – 23 ianuarie 2013. Conform
rezultatelor obţinute până la etapa actuală, agenţii economici din ţară vor avea posibilitatea
de a exporta aproximativ 9700 grupe de mărfuri fără a fi supuse taxelor de import în ţările
Uniunii Europene. Circa 30 de produse vor fi exportate în baza cotelor care au fost negociate
ţinând cont de potenţialul autohton estimat de producere şi exportare, acestea fiind propuse
pentru cel puţin 10 ani înainte. În sectorul agricol, s-au discutat activ volumele cotelor la
carne, ouă, zahăr, legume şi fructe, cereale, vin, ţigări, fiind pus un accent sporit asupra
necesităţii corespunderii acestora standardelor de calitate necesare pentru a fi exportate pe
piaţa UE.
Ministerul Economiei şi-a luat angajamentul să ajusteze estimativ până la finele anului
curent cadrul naţional de infrastructură a calităţii la cerinţele UE. În acest scop, pe parcursul
anului curent, din fondurile structurale europene vor fi investite circa 30 mln EUR pentru
dotarea tehnică a laboratoarelor de testare şi certificare a produselor. Un alt domeniu la fel
de important este dezvoltarea proiectelor orientate spre ridicarea competitivităţii produselor
autohtone şi promovarea acestora pe piaţa internaţională.
Cu referinţă la anumite categorii de mărfuri sensibile pentru ţară, cum ar fi unele materiale
de construcţie, articole textile finite, mobilă şi altele, a fost negociată o perioadă de tranziţie
de 5–7 ani în dependenţă de produsul concret, anticipându-se ca întreprinderile
corespunzătoare să îmbunătăţească în această perioadă de timp competitivitatea produselor
sale.
În domeniul serviciilor, a fost efectuat un schimb de oferte privind liberalizarea anumitor
sectoare de servicii. Ofertele iniţiale ale părţilor privind liberalizarea serviciilor sunt bazate
pe angajamentele asumate de către Republica Moldova şi UE în cadrul Acordului GATS al
OMC. Delegaţiile au discutat posibilitatea încheierii unui acord nou cu un grad de
liberalizare mai înalt decât cel prezent, dar şi cu asumarea unor noi angajamente în
sectoarele care prezintă interes pentru părţi. Următoarea rundă de negocieri e planificată
pentru luna martie 2013. Conform estimărilor echipei de negociere ar putea fi ultima rundă
în cadrul acestui proces, fiind complimentată de conferinţe video între părţi pentru
definitivarea Acordului. Comisia Europeană a salutat din nou progresele înregistrate de către
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Republica Moldova în realizarea Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor
UE pentru negocierea instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundate şi Cuprinzătoare, care
au fost reflectate în Raportul de progres.
PROBLEME MAJORE






Implementarea eficientă a actelor legislative aprobate continuă să fie un punct slab ţinând
cont de capacităţile instituţionale şi de implementare limitate ale autorităţilor
corespunzătoare. Concomitent, este deocamdată neclar impactul pe care îl va avea ZLSAC
asupra sectorului agricol al ţării. Modificările şi adaptările aduse cadrului legislativ actual,
ca urmare a procesului de negocieri, pot conduce la diversificarea exporturilor şi creşterea
generală a competitivităţii. Cu toate acestea, până la această dată nu s-au efectuat evaluări
cantitative sau calitative analitice (studii sau rapoarte) privind gradul de pregătire a
producătorilor agricoli interni şi a exportatorilor de a face faţă concurenţei. Mai mult decât
atât, ZLSAC nu va elimina preţurile minime aplicate pe piaţa UE pentru produsele agricole,
astfel problema calităţii mărfurilor exportate rămâne o prioritate.
Continuă să persiste problema dificilă a regiunii din stânga Nistrului. Ca şi parte
componentă a negocierilor în runda a treia, a fost organizată o masă rotundă la Tiraspol,
menită să informeze agenţii economici din stânga Nistrului despre priorităţile, avantajele,
dar şi obligaţiunile oferite de ZLSAC. Totuşi, organizarea de întruniri periodice de
informare nu este suficientă, acest fapt fiind în special vizibil odată ce negocierile pe
ZLSAC avansează în ritm rapid. În cadrul rundei a patra discuţiile cu partea transnistreană
nu au adus careva beneficii palpabile procesului de negocieri, astfel încât status-quo-ul
rămâne pe ordinea de zi.
Crearea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Securitatea Alimentară a fost identificată
de UE ca premisă pentru instituirea unei ZLSAC. Legea nr. 113 adoptată în februarie 2012
prevede crearea Agenţiei şi defineşte competenţele specifice ale acesteia. Totuşi, există
anumite semnale că procesul de constituire efectivă a Agenţiei tergiversează, directorul
Agenţiei fiind numit abia în ianuarie 2013. Concomitent, este necesară consolidarea cadrului
legislativ în acest domeniu.

CONCLUZII




Negocierile asupra ZLSAC au avansat considerabil în anul 2012, în special în a doua
jumătate, când au avut loc 3 runde de negocieri. Au fost adoptate importante acte legislative
pentru armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul comercial, standardizării, administrării
vamale etc. Au fost convenite bunurile, comerţul cu care urmează a fi acoperit de cote
tarifare şi cele pentru care nu vor exista nici un fel de limite tarifare sau cantitative. În
acelaşi timp, neimplicarea activă a reprezentanţilor companiilor din stânga Nistrului în
procesul de negocieri va avea un impact negativ asupra felului în care interesele regiunii vor
fi reflectate în Acord.
In 2012, s-au produs şi câteva importante progrese pe plan legislativ. Cele mai importante
evoluţii sunt următoarele:
o Adoptarea a trei acte legislative care reglementează domeniul acreditării, metrologiei şi
standardizării – Legea nr.235 cu privire la acreditare şi evaluarea conformităţii, Legea
nr.233 pentru modificarea Legii cu privire la metrologie şi Legea nr.32 pentru
modificarea legii cu privire la activitatea de standardizare;
o Aprobarea Strategiei Naţionale privind Securitatea Alimentară a Republicii Moldova
pentru perioada 2011 – 2015;
o Adoptarea Legii nr.113 cu privire la principiile şi cerinţele generale ale legislaţiei
privind siguranţa alimentelor;
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o Aprobarea Hotărârii de Guvern nr.357 din 1 iunie 2012 cu privire la normele sanitarveterinare ale marketingului şi importului cărnii de pui şi ouălor.
Totuşi, implementarea eficientă a actelor legislative şi normative adoptate este dificilă
ţinând cont capacităţile instituţionale extrem de reduse ale autorităţilor vizate. Mai mult
decât atât, până la moment încă nu este foarte clar estimat impactul ZLSAC asupra
sectorului agricol şi nici cum acesta va fi implementat în regiunea transnistreană.

PROGNOZE PENTRU 2013
Viteza cu care derulează negocierile pe marginea ZLSAC este de-a dreptul impresionantă. Este
clar şi firesc că autorităţile moldoveneşti nu doresc să rateze fereastra de oportunitate
geopolitică oferită în 2013. Totuşi, pe fundalul deficitului bugetar şi perspectivelor relativ
sumbre de creştere economică pentru 2013, punerea în practică a ajustărilor legislative efectuate
în 2012 va comporta costuri substanţiale şi acest fapt trebuie să fie analizat cu precauţie, mai
ales dacă ţinem cont de evoluţia situaţiei economice din ţară, dar şi din regiune. Un aspect la fel
de important este şi estimarea corectă a capacităţilor financiare de implementare a modificărilor
şi ajustărilor cadrului legislativ, identificarea potenţialelor surse de finanţare şi administrarea
corectă şi responsabilă a mijloacelor obţinute. Informarea agenţilor economici şi factorilor de
decizie din stânga Nistrului rămâne o sfidare majoră, pe care nu o vedem soluţionată în 2013. La
nivel politic, dialogul dintre părţi necesită demonstrarea de voinţă politică clară şi viziune
comună. Lipsa acesteia, ar putea deteriora perspectivele de implicare a mediului privat şi de
colaborare dintre agenţii economici de pe ambele maluri, ori liberalizarea comerţului va aduce
avantaje substanţiale, în special în termeni de competitivitate. În termeni de perspectivă
apropiată, în special avându-se în vedere prognozele de semnare a Acordului de Asociere în
toamna anului 2013, problema implicării agenţilor economici din regiunea transnistreană ar
trebui să revină în topul agendei de negocieri.
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DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL
OBLIGAŢIILE DE REFORMĂ ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA
În conformitate cu Planul de Acţiuni UE – Republica Moldova şi cu prevederile Planului de
Acţiuni privind implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), Republica Moldova şi-a asumat o serie de
angajamente ce ţin de protecţia mediului şi promovarea dialogului social. Următoarele măsuri
au fost identificate ca fiind prioritare pentru asigurarea durabilităţii şi a echităţii în utilizarea
resurselor publice de care dispune Republica Moldova:




Instituirea Consiliului Economico-Social, cu suportul Comisiei Europene prin programul
TAIEX şi elaborarea unei legi care va reglementa activitatea Consiliului, structura şi statutul
acestuia;
Sporirea accesului la informaţia de mediu şi promovarea participării publicului la adoptarea
deciziilor de mediu, inclusiv prin implementarea Convenţiei de la Aarhus;
Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului.

EVOLUȚII






În trimestrul patru practic nu au fost înregistrate progrese demne de atenţie şi care s-a
încadra în prevederile Planului de Acţiuni. Proiectul de lege înaintat în Parlament privind
majorarea resurselor financiare alocate din Fondul Ecologic Naţional pentru protecţia
fondurilor forestiere şi extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră nu a fost votat. În
Euromonitor nr.26 am exprimat atitudine negativă vizavi de obiectivele urmărite prin aceste
amendamente şi am atenţionat despre posibilele efecte distorsionante induse de respectiva
lege.
Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu, precum şi realizarea obligaţiilor
asumate în cadrul Convenţiei Aarhus (reiterate în Planul de Acţiuni Moldova-UE) privind
accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul
mediului figura pe agenda legislativă a Ministerului Mediului pentru anul 2012,
planificându-se examinarea acestuia de către Guvern în trimestrul patru al anului trecut.
Proiectul dat încă nu a fost examinat de Guvern.
O altă obligaţie „dificilă” asumată de Republica Moldova este crearea Consiliului
Economico-Social. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei (MMPSF) a iniţiat
încă în 2011 un grup de lucru cu participarea partenerilor de dezvoltare (patronate, sindicate)
cu scopul de a crea o platformă pentru reprezentarea tuturor intereselor în procesul de luare
a deciziilor publice, dar constatăm din nou că nu au fost întreprinse măsuri efective în acest
sens. Deşi membrii grupului de lucru tripartit au convenit la începutul anului 2012 asupra
necesităţii creării Consiliului Economico-Social, nu a fost iniţiat nici un proiect de act
normativ sau legislativ care ar reglementa activitatea Consiliului, structura şi statutul
acestuia.

PROBLEME MAJORE


După cum am constatat şi în precedentele ediţii ale Euromonitorului, domeniile de
dezvoltare durabilă şi promovarea dialogului social sunt victimele miopiei politice şi a
intereselor înguste ale decidenţilor de politici care nu întotdeauna sunt pregătiţi să extindă
sfera celor implicaţi în procesul de luare a deciziilor. În domeniul dezvoltării durabile,
existenţa unor ONG-uri foarte active face posibil un anumit dialog de politici, însă în
trimestrul 4, 2012 am constat că autorităţile de politici din domeniu sunt vulnerabile atunci
când este vorba de alocarea transparentă a resurselor financiare pe proiecte şi prevenirea
oricăror conflicte de interese.
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CONCLUZII


Nu putem să invocăm nici un progres cât de cât important în implementarea obligaţiilor
prevăzute de Planul de Acţiuni nici în domeniul dialogului social, nici în cel al dezvoltării
durabile. Dialogul social se produce în anumite formate care presupun, de multe ori, mai
degrabă informarea unilaterală, decât dialogul substanţial şi luarea în consideraţie a opiniilor
partenerilor sociali. Domeniul dezvoltării durabile în continuare a fost victima unor abordări
foarte înguste de politici, în cadrul cărora dezvoltarea durabilă este atribuită politicilor de
mediu şi nu este văzută ca un principiu fundamental al politicilor.

PROGNOZE PENTRU 2013




Este destul de probabil ca Consiliul Economico-Social să fie formal creat în 2013, ţinând
cont de obiectivul Guvernului de a-şi respecta, în ajunul eventualei semnări a Acordului de
Asociere în noiembrie 2013, a cât mai multe obligaţii din cele asumate faţă de UE. Totuşi,
există riscul ca structura şi statutul să fie modelate astfel încât rolul consultativ al acestuia să
nu reducă din beneficiile celor care deja sunt parte a procesului de decizii de politici
(Guvern, sindicate, patronate).
Ne aşteptăm şi în continuare ca deficienţele coordonări inter-ministeriale în domeniul
dezvoltării durabile să reducă impactul aplicării Convenţiei de la Aarhus. Dezvoltarea
durabilă continuă să fie văzută ca un domeniu îngust de politici, atribuit Ministerului
Mediului, şi nu ca un aspect orizontal care trebuie să fie reflectat în toate politicile
sectoriale. În mod special, este necesară îmbunătăţirea dialogului de politici între Ministerul
Mediului, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Economiei.
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DESPRE ORGANIZAŢII
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT este o organizaţie
Asactivitatea în Republica Moldova. ADEPT a fost înregistrată în ianuarie 2000 şi
a obţinut statutul de organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru analitic
şi practic care oferă expertiză asupra proceselor electorale şi democratice din
Republica Moldova. Misiunea ADEPT este de a promova şi susţine participarea
cetăţenească la toate aspectele vieţii publice.
EXPERT-GRUP este un centru analitic independent care îşi desfăşoară
activitatea în Republica Moldova. Fiind o organizaţie neguvernamentală,
EXPERT-GRUP nu este afiliat politic şi decide în mod independent asupra
strategiei sale instituţionale. Misiunea EXPERT-GRUP este de a contribui la
dezvoltarea economică şi democratică a Republicii Moldova şi la consolidarea
competitivităţii sale internaţionale. Instrumentele practice prin care EXPERTGRUP urmăreşte misiunea sa sînt analizele şi cercetările efectuate la standarde
internaţionale de calitate. Domeniile principale de expertiză ale organizaţiei sînt
politicile economice, de integrare europeană, managementul privat şi public.

