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SUMMARY
One year since the signing of the Association Agreement, the Republic of Moldova 

woke up in a situation with several shortcomings that seriously affect the implementa-
tion of measures of the EU-Moldova Association Agreement. Some of them are: corrup-
tion; justice; banking sector; external funding; lack of visible positive effects. 

In this article, we present a list of shortcomings and challenges and then draw 
some fundamental conclusions. Finally, in order to boost the process of applying the 
provisions of EU-Moldova Association Agreement, we propose some recommenda-
tions to the Government to be invested. At the same time, we would like to share a 
series of recommendations for the European Union and the development partners in 
Moldova.

La 29 noiembrie 2013, în cadrul Sum-
mitului de la Vilnius, Republica Moldova 
a parafat Acordul de Asociere cu Uniunea 
Europeană, eveniment care a însemnat în-
chiderea negocierilor în vederea semnării 
acestui document.

Puţin mai târziu, la 27 iunie 2014, la 
Bruxelles a fost semnat Acordul de Asociere 
între Republica Moldova, pe de o parte, şi 
Uniunea Europeană şi Comunitatea Euro-
peană a Energiei Atomice şi statele-mem-
bre ale acestora, pe de altă parte.

Ulterior, prin Legea nr. 112, la 2 iulie 
2014, Parlamentul Republicii Moldova a ra-
tificat Acordul de Asociere între Republica 
Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Euro-
peană şi Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice şi statele-membre ale acestora, pe 
de altă parte. [62]

Un rol activ în ceea ce priveşte ratificarea 
Acordului de Asociere a avut-o Curtea Con-
stituţională a Republicii Moldova care, prin 
hotărârea nr. 24 din 9 octombrie 2014 pri-
vind controlul constituţionalităţii Acordului 
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de Asociere RM-UE, a recunoscut constituţi-
onalitatea atât a prevederilor Acordului, cât 
şi a Legii nr. 112 din 2 iulie 2014. [52]

Între timp, întru realizarea prevederi-
lor Acordului de Asociere RM-UE, la 10 oc-
tombrie 2014, a intrat în vigoare hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 808 din 
07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului 
naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016. 
[53]

La 18.02.2015, prin hotărârea Parlamen-
tului Republicii Moldova nr. 11, a fost apro-
bat Programul de activitate al Guvernului 
Republicii Moldova 2015-2018, care conţine 
mai multe măsuri menţionate în Acordul de 
Asociere RM-UE. Chiar dacă respectivul pro-
gram a avut o durată de aplicare scurtă (dat 
fiind demisia Guvernului Gaburici), credem 
că un anumit impact el a avut totuşi (sem-
nale pentru societatea noastră, dar şi pen-
tru partenerii noştri străini). [54]

Un alt act important şi mult aşteptat 
constituie hotărârea Parlamentului Repu-
blicii Moldova din 13.07.2015 cu privire la 
Programul legislativ de transpunere a anga-
jamentelor asumate în cadrul Acordului de 
Asociere între Republica Moldova, pe de o 
parte, şi Uniunea Europeană şi Comunita-
tea Europeană a Energiei Atomice şi statele-
membre ale acestora, pe de altă parte. [63] 

În fine, o poziţie proactivă în domeniul 
implementării prevederilor Acordului de 
Asociere se aşteaptă de la noul guvern, care 
a fost învestit la sfârşitul lunii iulie 2015.

La doar un an de la semnarea şi ratifica-
rea Acordului de Asociere RM-UE, am putea 
face o radiografie a situaţiei privind imple-
mentarea prevederilor Acordului. Chiar 
dacă nu există material factologic consis-
tent, totuşi câteva sublinieri de ordin gene-
ral am putea admite.

Prezintă un adevăr incontestabil faptul 
că negocierile pentru parafarea şi semnarea 
Acordului de Asociere s-au derulat într-un 
mod destul de accelerat. Tocmai din aceste 

considerente, au existat opinii şi suspiciuni 
precum că Republica Moldova, dorind să 
atingă obiectivul strategic – semnarea Acor-
dului, a admis atât conştient, cât şi din neşti-
inţă de cauză, unele omisiuni sau exagerări 
ale potenţialului său reformator. 

Cert este faptul că, la un an de la ratifi-
carea Acordului, este dificil să identificăm 
unele realizări mai mult sau mai puţin im-
presionante cu referire la cadrul legal de 
implementare a prevederilor Acordului de 
Asociere RM-UE. 

Totuşi unele tendinţe în acest sens sunt 
relevante. Este vorba de atare aspecte pre-
cum:

1. Teoretic, procesul de implementare a 
Acordului de Asociere durează de un an de 
zile. Dar în practică este vorba de un termen 
mult mai redus.

2. În fapt, implementarea propriu-zisă a 
prevederilor Acordului de Asociere a dema-
rat abia la 10 octombrie, odată cu intrarea 
în vigoare a hotărârii Guvernului Republicii 
Moldova nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la 
aprobarea Planului naţional de acţiuni pen-
tru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană în 
perioada 2014-2016. [53]

3. Prin urmare, real putem vorbi de o pe-
rioadă de implementare de doar 9 luni de 
zile.

4. Chiar şi în decursul acestor 9 luni de 
zile au existat interferenţe de natură să de-
vieze atenţia guvernării de la procesul de 
implementare a prevederilor Acordului. În 
mod special, putem vorbi de o suprapune-
re nefericită a campaniei electorale pentru 
alegerile parlamentare şi a campaniei elec-
torale pentru alegerile locale cu procesul de 
implementare. Evident că acest lucru nu pu-
tea să nu afecteze bunul mers al procesului 
de implementare a prevederilor Acordului 
de Asociere.

5. Ulterior, după alegerile parlamenta-
re din 27 noiembrie 2014, începând cu 10 
decembrie 2014, imediat ce au fost validate 
alegerile pentru noul Parlament, Guvernul 
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Leancă a demisionat. Un guvern demisionar 
nu avea cum să aducă eficienţă procesului 
de implementare a prevederilor Acordului 
de Asociere RM-UE.

6. Abia începând cu 18 februarie 2015, 
odată cu acordarea votului de încredere Gu-
vernului Gaburici, întreg procesul de imple-
mentare a Acordului de Asociere a cunoscut 
o oarecare relansare. [54]

7. Preocupările Guvernului Gaburici faţă 
de implementarea prevederilor Acordului 
de Asociere RM-UE au durat doar 114 zile, 
aceasta pe motiv că la 12 iunie 2015 Guver-
nul şi-a dat demisia (Parlamentul RM a luat 
act de demisia Guvernului la 18 iunie 2015). 
[56] Considerăm că a fost o perioadă prea 
restrânsă în timp ca să evaluăm performan-
ţele guvernului respectiv, în special în ceea 
ce priveşte implementarea prevederilor 
Acordului de Asociere RM-UE. Deşi ulterior, 
pe parcursul studiului, vom puncta unele 
evenimente cu tentă negativă, ce s-au prefi-
gurat sau au avut loc în intervalul celor 114 
zile de activitate a Guvernului Gaburici.

8. La această instabilitate guvernamen-
tală se mai adaugă şi febra alegerilor locale, 
care a deviat oarecum atenţia Guvernului 
de la realizarea prevederilor Acordului de 
Asociere RM-UE.

9. În consecinţă, prima aniversare de la 
semnarea Acordului de Asociere RM-UE 
(27 iunie 2015) şi de la ratificarea lui (2 iulie 
2015), Republica Moldova a marcat-o fără 
un Guvern funcţional, fără festivităţi şi fără a 
prezenta careva rezultate notabile.

10. Spre deosebire de conducerea sta-
tului din Ucraina şi Georgia, care la 27 iunie 
2015 au venit cu discursuri prin care şi-au 
arătat ataşamentul faţă de reformele pre-
văzute de Acordurile de Asociere şi au făcut 
promisiuni pentru reforme, clasa politică de 
la Chişinău a preferat să nu dea atenţie eve-
nimentului.

În aceste circumstanţe, devine o reali-
tate faptul că unele clauze din Acordul de 
Asociere şi, ulterior, preluate fidel de hotă-
rârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 

2014 [53], par a fi irealizabile în termenele 
asumate de Republica Moldova. Aceasta se 
datorează în mare măsură exagerării poten-
ţialului Republicii Moldova de către nego-
ciatorii Acordului de Asociere şi a evaluării 
inadecvate a posibilităţilor ţării noastre de a 
ţine piept provocărilor şi apariţiei unor fac-
tori regionali cu impact negativ. 

Totodată, pe parcursul anului au avut loc 
mai multe evenimente interne politico-eco-
nomice de impact, în măsură să interfereze 
cu procesul de realizare a măsurilor prevă-
zute în Acordul de Asociere RM-UE.

La un an de la semnarea Acordului de 
Asociere, Republica Moldova s-a trezit în 
situaţia în care există mai multe carenţe 
ce afectează grav realizarea măsurilor din 
Acordul de Asociere RM-UE:

1. Corupţia. Conform Raportului Trans-
parency International „Indicele de percep-
ţie a corupţiei în 2014,” Republica Moldova 
ocupă locul 103. [15] Iar conform Raportu-
lui TRACE Matrix – Global Business Bribery 
Risk Index for the Compliance Community, 
Republica Moldova, după indicele corupti-
bilităţii în domeniul afacerilor, ocupă locul 
130 din 187. [16] Situaţia a devenit atât de 
alarmantă încât Raportul de Progres al Re-
publicii Moldova în cadrul Politicii Europe-
ne de Vecinătate în anul 2014, prezentat 
la 30 martie 2015 de către şeful Delegaţiei 
UE la Chişinău, ambasadorul Pirkka Tapiola, 
arată că dezvoltarea politică şi economică 
a Republicii Moldova este împiedicată de 
corupţia sistemică şi cea la nivel înalt. [14] 
În atare circumstanţe, a constituit un sem-
nal alarmant faptul că Guvernul Republicii 
Moldova, la 16 iunie 2015, a respins pache-
tul legislativ privind reformarea sistemului 
naţional de integritate (pachetul includea: 

a) proiectul de lege privind declararea 
averii şi intereselor personale; 

b) proiectul de lege cu privire la Centrul 
Naţional de Integritate; 

c) proiectul de lege pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative). [9] 

Alarmant în sens că combaterea corup-
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ţiei (în special, a celei politice şi în rândul 
funcţionarilor publici) şi, implicit, reforma 
Comisiei Naţionale de Integritate constitu-
ie o prioritate pentru Uniunea Europeană şi 
este un indiciu de care depinde acordarea 
de mai departe a asistenţei pentru Republi-
ca Moldova.

2. Justiţia. Am putea aduce multiple 
dovezi ale faptului că justiţia Republicii 
Moldova este un domeniu afectat de mul-
tiple probleme. Credem că este suficient să 
facem referire la Raportul competitivităţii 
globale (The Global Competitiveness Report 
2014-2015), conform căruia Republica Mol-
dova s-a clasat pe ultimul loc din cele 144 
de state analizate, într-un clasament global 
privind corupţia din sistemul judecătoresc. 
[12] Tematica corupţiei şi lipsei reformelor 
în justiţie şi, în speţă, în sectorul judecăto-
resc a făcut obiectul diferitelor intervenţii 
ale ambasadorilor acreditaţi în Republica 
Moldova. În perioada analizată cel mai cri-
ticat domeniu de către diplomaţii din Uni-
unea Europeană a fost cel al procuraturii. În 
atare condiţii, adoptarea în primă lectură 
a proiectului legii cu privire la Procuratură 
(mai 2015) [64] este un pas mai mult decât 
aşteptat, dar, totodată, venit cu mare întâr-
ziere şi fără perspective clare de finalizare 
imediată.

3. Sectorul bancar. Situaţia în sectorul 
bancar este atât de complicată încât nece-
sită un studiu aparte. În cercetarea analitică 
de faţă vom puncta doar reperele crizei din 
sectorul bancar, criză care afectează grav 
aplicarea de mai departe a prevederilor 
Acordului de Asociere RM-UE: 

3.1. Atât experţii internaţionali, cât şi cei 
naţionali sunt unanimi în opinia precum 
că din 3 bănci comerciale („Banca de Eco-
nomii” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A. şi B.C. 
„Unibank” S.A.) au dispărut fără urme peste 
1 mlrd. USD (circa 15-20% din PIB-ul Repu-
blicii Moldova). [17]

3.2. Întru a clarifica lucrurile, a fost con-
stituită o Comisie de anchetă a Parlamen-
tului Republicii Moldova pentru elucidarea 

situaţiei pe piaţa financiară şi valutară a 
Republicii Moldova, a măsurilor întreprinse 
privind stabilizarea cursului de schimb al 
leului moldovenesc în raport cu monedele 
internaţionale şi a situaţiei de la „Banca de 
Economii” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A. şi 
B.C. „Unibank” S.A. Prin Raportul Comisiei 
de anchetă s-a relevat o situaţie deplorabilă 
în sectorul bancar, situaţie care nu va putea 
fi remediată atât de simplu şi, cu atât mai 
mult, în viitorul apropiat. [55]

3.3. Se atestă o lipsă de acţiuni concre-
te şi vizibile privind efortul autorităţilor din 
Republica Moldova de a investiga dispariţia 
miliardului. Este adevărat că a existat acel 
raport de audit realizat de Compania inter-
naţională de audit Kroll Associates UK Limi-
ted. [13] Însă, în luna mai 2015, urma să aibă 
loc cea de-a doua licitaţie pentru selectarea 
unei companii internaţionale ce ar fi efec-
tuat investigaţiile necesare stabilirii locului 
aflării sumelor financiare dispărute, lucru 
care aşa şi nu a mai avut loc.

3.4. Mai multe investigaţii independen-
te au stabilit că, în ultimii ani de zile (2010, 
2011, 2013 şi 2014), auditul băncilor comer-
ciale „Banca de Economii” S.A., B.C. „Banca 
Socială” S.A. şi B.C. „Unibank” S.A. a fost efec-
tuat de Compania Î.M. Societatea de Audit 
„Grant Thornton Audit” S.R.L., [11] adminis-
tratorul căreia (reprezentanţa din Republica 
Moldova) a fost până recent actualul mi-
nistru al economiei al Republicii Moldova – 
Stephane Bride. Respectiv, există motive de 
a ridica semne de întrebare privind calitatea 
serviciilor prestate de către compania re-
spectivă, sau dacă au şi existat semnale de 
alertă din partea Companiei „Grant Thorn-
ton Audit”, nu a existat o reacţie vizibilă din 
partea autorităţilor competente ale statului.

3.5. Situaţia a devenit şi mai dramati-
că începând cu 12 iunie 2015, atunci când 
Banca Naţională a Moldovei a instituit su-
pravegherea specială la cele mai mari trei 
bănci comerciale din ţară – „Moldova Agro-
indbank” S.A., „Victoriabank” S.A. şi „Mol-
dindconbank” S.A. [3]
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3.6. O agitaţie suplimentară a spiritelor, 
atât din Republica Moldova, cât şi din afara 
ei, a stârnit-o intenţia declarată a unor re-
prezentanţi ai alianţei de guvernare de a na-
ţionaliza „Banca de Economii” S.A. Respecti-
va intenţie este privită cu multă suspiciune, 
avându-se în vedere existenţa precedentu-
lui cu miliardul dispărut. [5]

4. Finanţarea externă. Condiţionarea de 
către donatorii externi a acordării asistenţei 
financiare Republicii Moldova de realizarea 
unor reforme concrete. Prima aniversare de 
la semnarea Acordului de Asociere RM-UE 
s-a suprapus cu noutăţi-semnale proaste 
pentru ţara noastră. Doar câteva exemple: 

4.1. În luna mai 2015, Fondul Monetar 
Internaţional a condiţionat reluarea credită-
rii Republicii Moldova de lichidarea celor 3 
bănci implicate în dispariţia miliardului de 
dolari şi menţionate în Raportul Kroll: „Ban-
ca de Economii” S.A., B.C. „Banca Socială” 
S.A. şi B.C. „Unibank” S.A. [4]

4.2. În luna iunie 2015, Banca Mondi-
ală a declarat blocarea relaţiilor cu Repu-
blica Moldova, ceea ce pe termen imediat 
înseamnă că ţara noastră nu va primi un 
suport bugetar în valoare de 45 milioane 
dolari. În acest sens, este semnificativ lim-
bajul mai puţin diplomatic utilizat de Alex 
Kremer – directorul Băncii Mondiale pentru 
Moldova: „[...] Relaţia BM cu RM va rămâne 
îngheţată până când autorităţile moldovene 
vor întreprinde acţiuni decisive pentru soluţi-
onarea problemelor din sectorul bancar [...]”; 
„[...] Nelichidarea celor 3 bănci („Banca de 
Economii” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A. şi B.C. 
„Unibank” S.A.) ar crea un risc ca banii con-
tribuabililor să fie utilizaţi pentru a acoperi 
pierderile ascunse şi pierderile potenţiale pe 
viitor[...]”; „[...] Revitalizarea „Băncii de Econo-
mii” ar permite să se extragă şi mai mulţi bani 
din contul contribuabililor [...]”. [4]

4.3. În luna iulie 2015, Uniunea Europea-
nă, prin vocea şefului Delegaţiei UE în Repu-
blica Moldova (Pirkka Tapiola) a declarat că 
a decis să îngheţe finanţarea pentru Repu-
blica Moldova. Condiţiile principale de relu-

are a finanţării sunt: negocierea unui acord 
de finanţare cu Fondul Monetar Internaţio-
nal şi soluţionarea crizei bancare. În limba-
jul cifrelor, această decizie ne costă 40,7 mi-
lioane de euro, bani ce urmau să ajungă în 
calitate de suport bugetar, inclusiv pentru 
reforma justiţiei. [10]

4.4. În luna iunie 2015, Ambasada Suedi-
ei la Chişinău a decis suspendarea unei fi-
nanţări în valoare de 2,4 milioane euro des-
tinată continuării procesului de reformare 
a Ministerului Afacerilor Interne. În opinia 
M.A.I.-ului, motivul ar fi nefinalizarea schim-
bărilor de personal în conducerea ministe-
rului. [2]

5. Lipsa efectelor pozitive vizibile pri-
vind implementarea Acordului de Asocie-
re RM-UE. Paradoxul constă în faptul că, în 
pofida derulării diverselor proiecte şi pro-
grame, în pofida asistenţei generoase din 
partea Uniunii Europene, în pofida aplicării 
de un an de zile a prevederilor Acordului de 
Asociere, percepţia publicului este că situa-
ţia social-politică şi, mai ales, cea economi-
că, se deteriorează vertiginos, iar efectele 
pozitive ale Acordului de Asociere nu sunt 
vizibile şi nici simţite de cetăţeni. Atât RM, 
cât şi UE nu au mediatizat (sau nu au avut ce 
mediatiza) realizările majore la un an de la 
semnarea Acordului de Asociere RM-UE. De 
fapt, pe unele pagini web oficiale ale Uniu-
nii Europene, cu prilejul primei aniversări de 
la semnarea Acordului, au fost menţionate 
doar următoarele efecte pozitive pentru ce-
tăţenii Republicii Moldova „[...] În anul 2014 
exporturile spre Uniunea Europeană au cres-
cut cu 20% [...]”; „[...] Uniunea Europeană a 
ajutat agricultorii din Republica Moldova să-
şi vândă 80 tone de mere instituţiilor publice 
naţionale [...]”. Evident că un bilanţ atât de 
modest nu putea impresiona şi nici calma 
frustrarea cetăţenilor noştri. [1]

Din lista provocărilor şi problemelor 
menţionate tragem mai multe concluzii 
fundamentale:

1. După ce a cules cele mai atractive roa-
de ale Parteneriatului Estic (de exemplu, 
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regimul liberalizat de vize), Republica Mol-
dova a redus din intensitatea reformelor 
prevăzute de Acordul de Asociere RM-UE.

2. Implementarea Acordului de Asociere 
RM-UE este compromisă în mare parte de 
situaţia din sectorul bancar din Republica 
Moldova.

3. Donatorii internaţionali şi cei din UE 
au adoptat strategia „wait and see,” proiec-
tând finanţarea ţării noastre în regim de 
stand by până la momentul când va fi o vo-
inţă fermă pentru realizarea reformelor de 
către Republica Moldova.

4. Pentru mulţi dintre cetăţenii Republicii 
Moldova, faptul că Fondul Monetar Interna-
ţional, Banca Mondială şi Uniunea Europea-
nă au sistat finanţarea Republicii Moldova, a 
constituit o surpriză. Admitem că o anumită 
doză de surpriză au avut-o şi mulţi dintre cei 
responsabili de implementarea reformelor 
dictate de Acordul de Asociere RM-UE. În 
realitate însă nu există absolut nicio surpri-
ză. Încă în luna martie 2015, Republica Mol-
dova a primit un avertisment-ultimatum 
de genul „reforme sau sancţiuni.” Este vorba 
de Note informative din partea Parteneri-
lor de dezvoltare ai Moldovei, un Raport 
pe 83 de pagini, elaborat sub egida Orga-
nizaţiilor Naţiunilor Unite şi alţi parteneri 
de dezvoltare din Moldova. [6] Respectivul 
Raport, fiind prezentat Primului-Ministru al  
Republicii Moldova la 4 martie 2015, conţi-
ne informaţii privind provocările-cheie de 
dezvoltare cu recomandări pentru soluţio-
narea acestora. În cuprinsul Raportului sunt 
incluse 30 de note cu referire la domeniile 
strategice precum: drepturile omului, re-
formele în justiţie şi administrarea publică, 
egalitatea de gen etc. În fine, Raportul stabi-
leşte lista reformelor imediate ce urmează a 
fi întreprinse de Guvern în următoarele 100 
de zile. Respectiv, la 12 iunie 2015, odată cu 
scurgerea celor 100 de zile, Guvernul urma 
să-şi dea o dare de seamă privind imple-
mentarea reformelor. Or, 12 iunie este ziua 
când Guvernul a decis că e mai simplu să 
capituleze, dându-şi demisia.

5. Implementarea Acordului de Asoci-
ere RM-UE poate constitui un succes doar 
în cazul în care, cumulativ, sunt prezente 
mai multe variabile, esenţiale fiind încre-
derea partenerilor străini şi existenţa unei 
finanţări. În atare condiţii, este complicat să 
identificăm pe ce mizează clasa politică din 
Republica Moldova şi cum intenţionează 
să aplice prevederile Acordului de Asocie-
re RM-UE, realizând reformele asumate, în 
condiţiile în care:

5.1. exporturile spre Rusia şi Ucraina s-au 
redus cu 31% şi 20%, respectiv, în perioada 
ianuarie-noiembrie 2014;

5.2. în primul trimestru 2015 exporturile 
s-au prăbuşit dramatic cu 67% spre Ucraina 
şi cu circa 50% spre Rusia;

5.3. remitenţele s-au redus cu 20%, în ul-
timul trimestru al anului 2014;

5.4. în perioada ianuarie-aprilie 2015, re-
mitenţele s-au redus cu 30%;

5.5. leul moldovenesc s-a depreciat cu 
circa 20%.

6. Considerăm că suspendarea finanţării 
este doar una din sancţiunile pe care Uniu-
nea Europeană şi creditorii internaţionali le 
pot aplica Republicii Moldova, existând un 
pericol real ca, într-o bună zi, să fie anulat şi 
regimul liberalizat de vize.

7. Guvernul recent învestit a moştenit o 
situaţie complicată ce necesită eforturi ime-
diate cu acţiuni şi rezultate concrete.

În această ordine de idei, în sensul im-
pulsionării aplicării prevederilor Acordului 
de Asociere RM-UE, venim cu unele reco-
mandări adresate Guvernului recent în-
vestit: 

1. A demara procesul de reconsiderare a 
Planului naţional de acţiuni pentru imple-
mentarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană în perioada 
2014-2016, prin efectuarea unei radiografii 
şi identificarea unor domenii problematice 
care necesită o atenţie sporită.

2. A notifica instituţiile Uniunii Europene 
relevante şi reprezentanţii săi în Republica 
Moldova despre faptul că Guvernul inten-
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ţionează să revizuiască Planul naţional de 
acţiuni pentru implementarea Acordului 
de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană în perioada 2014-2016, prin ex-
tinderea perioadei de până la 2018 şi prin 
includerea şi/sau reformularea unor obiec-
tive şi măsuri noi (sau, eventual, excluderea 
motivată a unor activităţi).

3. A convoca un for ştiinţifico-practic na-
ţional şi reprezentativ, în cadrul căruia să fie 
abordată problematica implementării Acor-
dului de Asociere, identificându-se lacunele 
şi nevoile de ajustare.

4. A include în Programul de activitate 
al noului Guvern un compartiment „Conso-
lidarea sectorului bancar”, care ar conţine 
prevederi precum:

4.1. Acordarea asistenţei şi contribuirea 
activă la desfăşurarea expertizei şi a inves-
tigaţiilor internaţionale privind situaţia la 
băncile comerciale: Banca Comercială „Ban-
ca Socială” S.A.; Banca Comercială „Unibank” 
S.A.; Societatea pe Acţiuni „Banca de Econo-
mii.”

4.2. Lichidarea celor trei bănci comerci-
ale: Banca Comercială „Banca Socială” S.A.; 
Banca Comercială „Unibank” S.A.; Societatea 
pe Acţiuni „Banca de Economii.”

4.3. Implementarea unui plan de măsuri 
privind capitalizarea şi restructurarea bănci-
lor comerciale.

4.4. Realizarea unui plan de măsuri cu 
privire la diminuarea impactului scăderii 
remitenţelor din Federaţia Rusă şi Uniunea 
Europeană asupra economiei Republicii 
Moldova.

4.5. Eliminarea off-shore-izării sectorului 
bancar din Republica Moldova. Instituţia 
responsabilă: Banca Naţională a Moldovei, 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Mi-
nisterul Justiţiei. Argumente: atâta timp cât 
în spatele întreprinderilor înregistrate în 
zone off-shore se vor ascunde acţionarii re-
ali ai băncilor comerciale, există un pericol 
permanent de preluări abuzive.

4.6. Deschiderea sectorului bancar din 
Republica Moldova către investitorii din 

Uniunea Europeană, în special către con-
glomerate bancare mari. Instituţia respon-
sabilă: Banca Naţională a Moldovei, Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare şi Ministerul 
Justiţiei. Argumente: deşi sectorul bancar al 
RM este în mare parte concentrat în mâinile 
investitorilor străini, totuşi calitatea acţiona-
rilor este una proastă pe motiv că pe piaţa 
bancară a RM nu sunt prezenţi mari actori 
bancari din Uniunea Europeană. Respectiv, 
aceasta duce la faptul că sectorul bancar al 
RM rămâne a fi unul neperformant, volatil 
şi lipsit de încredere din partea populaţiei, 
lucru care în ultimă instanţă afectează secu-
ritatea financiar-bancară a ţării.

4.7. Majorarea plafonului de garantare a 
depozitelor bancare, prin atingerea gradua-
lă a standardelor din statele Uniunii Europe-
ne (actualmente, în RM plafonul maxim este 
de 6.000 lei versus 100.000 euro în majorita-
tea statelor UE). Instituţia responsabilă: Ban-
ca Naţională a Moldovei. Argumente: Repu-
blica Moldova are cel mai mic plafon maxim 
de garantare din Europa, fapt care duce la o 
lipsă de încredere a cetăţenilor în sistemul 
bancar autohton, cu impact negativ asupra 
economiei.

4.8. Reglementarea suplimentară a cre-
ditelor valutare. Instituţia responsabilă: 
Banca Naţională a Moldovei şi Ministerul 
Justiţiei. Argumente: în situaţia în care în 
Republica Moldova se atestă existenţa unui 
procent relativ mare de credite eliberate în 
valută străină, atât credite de consum, cât şi 
credite ipotecare, există pericolul ca în cazul 
deprecierii valutei naţionale, debitorii să se 
trezească brusc în condiţii inechitabile, fiind 
nevoiţi să suporte consecinţe grave. Prin 
urmare, se cere elaborarea unui memoran-
dum privind restructurarea creditelor valu-
tare pentru situaţiile în care valuta naţională 
se depreciază cu anumite puncte.

4.9. Completarea Strategiei securităţii 
naţionale Republicii Moldova cu un com-
partiment aparte privind „Securitatea fi-
nanciar-bancară”. Instituţia responsabilă: 
Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministe-
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rul Justiţiei. Argumente: în situaţia în care 
există ameninţări reale în adresa sectorului 
financiar şi al celui bancar, se simte o nevo-
ie de consfinţire legală a modalităţilor de 
prevenire şi anihilare a acestor ameninţări.

Totodată, venim cu un şir de recoman-
dări adresate partenerilor noştri de dez-
voltare din Uniunea Europeană: 

1. În cazul în care Uniunea Europeană 
posedă dovezi precum că fondurile aloca-
te Republicii Moldova pentru implemen-
tarea Acordului de Asociere RM-UE sunt 
utilizate iraţional, să reconsidere meca-
nismul de acordare a fondurilor, după 
cum urmează:

1.1. Redirecţionarea fondurilor spre alte 
sectoare, care pentru moment constituie 
un succes.

1.2. Alocarea de fonduri în baza tende-
relor.

1.3. Alocarea de fonduri sub formă de 
granturi.

2. Aşa cum principala cauză a eşecului 
de implementare a prevederilor Acordului 
de Asociere RM-UE o constituie criza din 
sectorul bancar, sugerăm Uniunii Europe-
ne să vină cu iniţiativa creării în Moldova a 
Serviciului de Informaţii Financiare – agen-
ţie specializată în investigarea fraudelor 
din sectorul bancar. În acest sens, Uniunea 
Europeană ar putea oferi suport financiar şi 
logistic.

3. Uniunea Europeană urmează să-şi 
extindă aplicarea programului EUHLPAM 
– Misiunea Uniunii Europene de Consiliere 
în Politici Publice (European Union High 
Level Policy Advice Mission to the Republic 
of Moldova) pentru tot anul 2015 şi, posibil, 
pentru anul 2016 (pentru moment, terme-
nul limită al programului este iunie 2015 ).
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