
Ultima perioadă a fost marcată de o serie de 
evenimente importante pentru Republica Moldova. 

Pe 21 decembrie fostul premier și omul de 
afaceri Ion Sturza a fost desemnat pentru funcția 
de prim-ministru de către președintele Nicolae 
Timofti. Nominalizarea vine la aproape două 
luni după ce, pe 29 octombrie, Parlamentul, 
inclusiv formațiuni din coaliția de guvernare, 
au demis cabinetul lui Valeriu Streleț, unul din 
liderii PLDM. Șeful statului a declarat cu câteva 
zile înainte de desemnarea lui Ion Sturza, în 
cadrul unei întrevederi cu ambasadorii statelor 
occidentale acreditați la Chișinău, că asupra sa 
sunt exercitate presiuni pentru a-l desemna la 
funcția de premier pe fostul vicepreședinte al 
Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Mai 
mulți ambasadori au reacționat atunci public 
spunând că orice presiuni asupra șefului statului 
sunt inadmisibile. 

În aceeași zi, pe 21 decembrie, omul de 
Afaceri Vlad Plahotniuc a anunțat că revine în 
Partidul Democrat. „Voi participa în mod direct 
la formarea majorității parlamentare care 
să asigure o guvernare stabilă și care sper să 
reușească să cumuleze inclusiv voturile necesare 
pentru alegerea președintelui țării în luna 
martie, anul viitor”, a scris Plahotniuc.  Potrivit 
lui, acum Republica Moldova are nevoie de 
o terapie de șoc, iar scopul său și al PD este 
să participe la crearea unei majorități care să 
asigure suportul politic pentru realizarea acestei 
terapii de șoc.

Tot pe 21 decembrie un grup din 14 deputați 
comuniști au anunțat că părăsesc fracțiunea 
lui Vladimir Voronin, iar pe 24 decembrie 
deputații Partidului Democrat și cei 14 foști 
deputați comuniști au înființat Platforma Social-
Democrată „Pentru Moldova”. Noua formațiune 
politică intenționează să propună un candidat 
propriu pentru funcția de premier, după ce, 
potrivit membrilor săi, Ion Sturza nu va primi 
votul de încredere al Parlamentului. 

Pe 23 decembrie fosta ministră a Educației, Maia 
Sandu, a anunțat crearea unei platforme civice 
în baza căreia va constitui un partid politic de 
dreapta. În vară, Maia Sandu nu a fost acceptată 
pentru funcția de prim-ministru după ce a 
pus condiția demisiei procurorului general și 
guvernatorului Băncii Naționale.

Premierul desemnat Ion Sturza a anunțat că va 
veni în Parlament pe 4 ianuarie 2016 pentru 
a prezenta lista guvernului și programul de 
guvernare. Acesta a inițiat o serie de consultări 
cu partide, administrația locală, oameni de 
afaceri și societate civilă. Sturza vrea un guvern 
de profesioniști neafiliați politic, iar miniștrii ar 
urma să semneze o declarație de integritate pe 
propria răspundere. În cazul în care învestirea 
eșuează, șeful statului are obligația de a 
desemna o nouă candidatură pentru funcția 
de premier, iar dacă și aceasta va fi respinsă 
președintele are dreptul să dizolve Parlamentul 
și ar urma să aibă loc alegeri parlamentare 
anticipate. 
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TEMELE EDIȚIEI:
1.  Reformatări politice la Chișinău – alternativă pentru clasa politică actuală? 
2.  Veaceslav Negruță: Apar alți lideri politici, apare și optimismul că va fi o alternativă sănătoasă guvernării
3.  Victor Osipov: Separarea dintre regiunea transnistreană și restul Republicii Moldova s-a aprofundat, iar negocierile sunt blocate
4.  Victor Chirilă: Eu sunt convins că vom avea o nouă putere în Republica Moldova

Reformatări politice 
la Chișinău – alternativă 
pentru clasa politică 
actuală?
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Republica Moldova nu doar a reușit 
să obțină contraperformanța 

spectaculoasă de a se transforma în 
doar câteva luni dintr-o poveste de 
succes a Parteneriatului Estic într-
un spațiu cu viitor geopolitic incert, 
dar a regresat și din punct de vedere 
economic. Aceasta a ajuns să devină, 
dintr-o economie care înregistra în 
fiecare an, chiar dacă nu spectaculoase, 
dar totuși creșteri economice, un 
stat în prag de incapacitate de 
onorare a plăților interne, cu scăderi 
spectaculoase a importurilor și 
exporturilor și relații blocate cu cei mai 
importanți parteneri de dezvoltare. 
Fostul ministru de Finanțe, Veaceslav 
Negruță, director de programe la 
Centrul analitic Expert-Grup, spune că 
perpetuarea situației când deciziile 
importante sunt luate în afara 
instituțiilor statului este un model 
inadecvat și non-democratic de 
guvernare a unei societăți. Însă faptul 

că în ultima perioadă au apărut curente 
de alternativă și lideri de talia lui Ion 
Sturza și Maia Sandu inspiră optimism 
că într-un timp relativ scurt va apărea 
o alternativă sănătoasă pentru actuala 
guvernare.

 Lina Grâu: În ultima lună au avut 
loc evoluții spectaculoase în Republica 
Moldova, legate în particular de 
disensiunile dintre componentele 
guvernării, accentuate după demiterea 
cabinetului Streleț. L-am văzut 
revenind în prim-planul scenei politice 
pe liderul din umbră a PD, Vladimir 
Plahotniuc, în același timp am văzut și 
desemnarea lui Ion Sturza în calitate de 
candidat la funcția de prim-ministru, 
un gest considerat temerar din partea 
președintelui Nicolae Timofti. Ce se 
întâmplă de fapt în Republica Moldova? 
Există șanse de revenire din captivitate 
a statului Republica Moldova, sau este și 
acesta un joc?

Veaceslav Negruță: Apar alți lideri politici, apare și optimismul 
că va fi o alternativă sănătoasă guvernării

 Veaceslav Negruță: Există o dorință 
în societate pentru a redobândi 
independența instituțiilor statului 
și, respectiv, ieșirea din captivitatea 
în care s-au pomeni mai multe 
instituții care țin de domeniul justiției, 
financiar, regulatorii – practic toți 
sunt în dependență totală față de 
anumite grupuri politico-oligarhice 
care determină și dictează agenda 
politică, economică, socială în Republica 
Moldova. 

Ceea ce observăm noi acum este o 
luptă între câteva curente în Republica 
Moldova. Un curent tinde să-și mențină 
dominația și controlul asupra situației 
și să mențină status-quo-ul în tot ce a 
construit până acum. Pe de altă parte, 
este o nemulțumire care se manifestă 
prin încercarea de a identifica altfel de 
model politic, o altfel de guvernare, 
care să schimbe lucrurile, care să dea 
coerență în tot ce va urma în Republica 
Moldova. 

Este adevărat, la moment nu avem 
nici politici economice, nici politici 
financiare, nici politici sociale care să 
fie implementate de către guvernanți. 
Respectiv, trebuie să fie regândit tot 
modelul, iar în centrul discuțiilor și 
dezbaterilor să fie cu adevărat interesele 
cetățeanului, prin politicile care vor fi 
promovate ulterior. Pentru aceasta este 
nevoie și de oameni care pot întreține 
astfel de dialoguri – fie pe intern, fie cu 
partenerii noștri pe extern, pentru ca 
să redobândim credibilitatea pe care 
am primit-o sub formă de credit în 2009 
și pe care am epuizat-o pe parcursul 
ultimilor cinci-șase ani. 

E nevoie și de altceva. Perpetuarea 
situației cu centre de decizie în afara 
instituțiilor statului este modelul 
inadecvat și non-democratic de 



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
DECEMBRIE 2015

Buletin lunar, Nr. 12 (117), decembrie 2015
64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel-Fax: +373 22 21 09 86
Website: www.ape.md E-mail: office@ape.md

2 3
guvernare al unei societăți. Respectiv, 
ce vedem este antagonizarea acestor 
poziționări în societate, unde un 
grup cu tot dinadinsul încearcă să se 
mențină, iar alt curent încearcă să se 
afirme și să obțină suportul necesar 
din partea societății, pe undeva și la 
nivelul anumitor instituții – cum ar fi 
Președinția, care, în cele din urmă, 
vedem că a avut totuși o doză de curaj 
într-o încercare de a se impune în fața 
sistemului pe care îl avem acum. 

 Lina Grâu: O analiză a numărului de 
mandate din Parlament pare să sugereze 
că candidatul desemnat pentru funcția 
de prim-ministru, Ion Sturza, pare să 
nu ia mandatul. Ar putea acesta fi un 
început de canalizare a forțelor de 
centru-dreapta din societate, a unei 
alternative reale pentru guvernare?

 Veaceslav Negruță: Cu siguranță, 
matematic vorbind, practic nu poate 
fi acumulat numărul necesar de voturi 
pentru noul guvern. Zic din păcate, 
pentru că lucrurile trebuie să înceapă a fi 
redresate cât mai urgent. 

Ce va urma după ce acest guvern 
nu va fi învestit? Nu exclud să avem 
blocaje politice și mai grave, inclusiv 
poate alegeri anticipate, poate demisii 
ale președintelui printr-un vot de 
neîncredere organizat în Parlament. 

Cert este că situația trebuie privită și 
cu o doză de optimism. Pentru că din 
moment ce în societate apare și alt 
punct de vedere, apar și alți lideri care 
politic încearcă să se impună, respectiv 
apare și o doză de optimism că într-un 
timp relativ scurt va apărea ceva ca 
alternativă a acestei guvernări. Iar în 
anumite situații, inclusiv de anticipate, 
poate că se va schimba la față și 
structura Parlamentului, componența 
celor care urmează să ia decizii mai 
departe. Și poate că atunci vom avea 
oameni care cu adevărat sunt specialiști 
și sunt în măsură să discute politici de 

interes public și nu interese de grup. 
Oricum, chiar și în situația proastă care 
pare a fi acum, totuși o anumită doză de 
optimism există. 

 Lina Grâu: În percepția Dvs, care 
este doza de rezistență a sistemului la 
o eventuală schimbare? Se tot vorbește 
despre faptul că domnul Plahotniuc 
trebuie să plece…

 Veaceslav Negruță: Rezistența acestui 
sistem este mult mai mare decât ne 
putem închipui. Din simplul motiv 
că acest grup politico-oligarhic s-a 
înrădăcinat grație mai multor lucruri. 
Este vorba despre instituțiile statului, 
instituțiile media care deservesc 
interesele acestui grup și sunt și alte 
înrădăcinări care mențin sistemul 
suficient de rezistent. 

Dar este important să se înțeleagă că 
sistemul funcționează ilegal – decizii 
la nivel politic sunt primite în afara 
instituțiilor publice, instituțiile publice 
nu sunt libere să facă justiție, să ia decizii 
economice și financiare în interes public, 
conform legilor. Iar mass media deseori, 
cel puțin o bună parte din aceasta, pur 
și simplu debitează gunoi informațional 
și nu informează societatea. Din punctul 
acesta de vedere rezistența pare a fi una 
consolidată. 

Dar totodată vedem și elemente de 
deranj pentru acest sistem – undeva 
se simte că pământul le pleacă de sub 
picioare. Din acest motiv și vedem 
ieșiri tot mai grabnice și uneori chiar 
neargumentate ale unora, în intenția de 
a menține acest sistem pe picioare. Eu 
sper că asta nu le va reuși. 

 Lina Grâu: În ceea ce privește 
aspectele economice, putem contabiliza 
pierderile și prejudiciile economice 
suferite de Republica Moldova de pe 
urma crizei politice care a început încă 
anul trecut, după alegerile parlamentare 
din 30 noiembrie 2014?

 Veaceslav Negruță: Cu siguranță 
pot fi făcute anumite contabilizări ale 
pierderilor. Și probabil că 2015 la sfârșit 
de an vom vedea și cifre – economia 
în descreștere, retrageri de investiții 
veritabile, mai vin doar investiții așa-
numite directe din zone off-shore și nu 
exclud că o parte din acești bani sunt cei 
care au fost scoși în 2014 din sistemul 
bancar de la noi. Sigur că vom vedea 
descreșteri pe indicatorii de import și 
export, pe ambele componente a câte 
25-30 la sută, ceea ce înseamnă activități 
tot mai puține și mai mici. 

Alt indicator sunt transferurile de peste 
hotare - remitențele au scăzut cu peste 35 
la sută. Până la urmă, acest flux de remiteri 
era acel motor care genera consum, prin 
consum se genera și activitatea economică 
și implicit venituri la buget. În plus, vedem 
că și la buget este o colectare pe filiera TVA 
mai mică decât a fost prevăzută. 

Republica Moldova este în această 
regiune unde este o continuă criză 
economică, peste care s-a suprapus și 
criza instituțională, criza din sectorul 
bancar, care se transpune pe sectorul 
finanțelor publice care, în cele din 
urmă, se așează ca povară și generează 
o criză socială – prin creșteri de prețuri 
și tarife, creșterea prețului vieții și 
reducerea în același timp a capacității 
de cumpărare. Toate aceste cinci crize se 
autoalimentează una pe alta și nefericirea 
este că toate acestea au coincis în timp. 

Sigur că din acest punct de vedere 
perspectiva este tristă și pentru 2016. 
Avem o criză politică de după alegeri, 
o perioadă când am avut mai multe 
guverne, unele cu mandat redus, 
altele cu mandat mai plin, dar, până la 
urmă, nu am avut politici economice și 
financiare coerente din simplul motiv că 
nu am avut acel Memorandum cu FMI 
care să dea coerență acestor politici. 

Or, ne-am ales, ca urmare a acestei 
crize politice, și fără finanțări externe, 



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
DECEMBRIE 2015

Buletin lunar, Nr. 12 (117), decembrie 2015
64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel-Fax: +373 22 21 09 86

Website: www.ape.md E-mail: office@ape.md

4
mai bine zis cu blocarea finanțărilor 
externe, care inițial au fost prevăzute 
în bugetul pentru anul 2015. Noi avem 
UE și Banca Mondială care practic au 
înghețat finanțarea pentru buget. Efectul 
direct și indirect pentru 2015 constă în 
trei miliarde de lei neîncasate la buget 
pe filiera de granturi și credite pentru 
finanțarea deficitului.

Respectiv, situația se agravează de la zi 
la zi, inclusiv pentru că nu avem măcar 
un plan anticriză pentru a reacționa 
adecvat situației în care am ajuns. Am 
avut situații când misiunea FMI ba 
venea, ba nu venea din cauza acțiunilor 
autorităților de aici. Acestea nu sunt 
gata să discute deschis din simplul 
motiv că autoritățile în mod direct sau 
indirect sunt implicate în acel furt din 
sistemul bancar, dar și din cauza lipsei 
de transparență care domină sectorul 
bancar și povara grea care ulterior va fi 
pusă pe seama contribuabilului. 

Din păcate, avem și investigații pornite, 
dar care nu au fost duse până la bun 
sfârșit, pentru a identifica ce s-a întâmpla 
în sectorul bancar, iar pe de altă parte 
pentru a recupera acele miliarde de lei 
scoase din sistemul bancar. 

 Lina Grâu: Ați menționat un prim 
efect al faptului că a fost sistată 
finanțarea partenerilor de dezvoltare 
pentru Republica Moldova – BM, UE, 
BERD, vedem că și SUA nu mai vin cu un 
nou program Compact pentru Moldova… 
Care sunt efectele de pe planul doi, 
în sensul mai larg, al acestor sistări de 
finanțări și de relații externe?

 Veaceslav Negruță: Este adevărat 
că putem vedea acum doar efectele 
imediate ale acestor sistări. Dar efectele 
de lungă durată sunt incertitudinea, 
sunt lipsa de siguranță în dialogul cu 
autoritățile de aici, iar pentru investitori 
este un semnal foarte clar că Republica 
Moldova este un spațiu foarte riscant 
pentru a investi, pentru că într-o bună zi 
poți rămâne fără investiția făcută. 

Sigur că efectele sunt de lungă durată 
și din considerentul că un sector care 
până nu demult era unul dintre cele 
mai bine dezvoltate și organizate acum 
este cel mai afectat și distrus. Or, noi 
cunoaștem că sistemul financiar-bancar 
în orice țară este cel care de fapt permite 
mișcarea sângelui și asigură viața unui 
organism, iar noi acum avem blocaje 
care duc la anumite crize – inițial în 
sectorul finanțelor publice, iar ulterior 
și în sectorul privat, pentru că agenții 
economici nu mai au posibilitatea să se 
crediteze la dobânzi accesibile ca să se 
dezvolte mai departe. Din acest punct 
de vedere există o incertitudine totală 
pentru oamenii care aveau afaceri aici, 
iar acum îi macină ideea de a pleca – de 
a vinde ce au și de a pleca din țară. 

Acest lucru este cel mai trist și pentru o 
perioadă mai lungă de timp societatea 
din păcate va rămâne fără oameni activi, 
procesele demografice vor îmbătrâni și 
societatea, amplificând povara asupra a 
tot ce înseamnă sector public, asigurări 
sociale etc. Nu exclud în timpul foarte 
apropiat să avem creșteri de povară 
fiscală, pentru că toate aceste lucruri 
trebuie într-o formă sau alta finanțate. 
Cum? Dacă nu este asigurată finanțarea 
fie internă, fie externă, atunci prin 
majorări de povară asupra celor care mai 
sunt și care mai dau semne de viață.

 Lina Grâu: Ați amintit despre Misiunea 
FMI. Înainte de venirea acesteia 
experții spuneau că semnarea unui 
memorandum de finanțare cu FMI este 
vital necesară pentru Republica Moldova 
în condițiile în care situația bugetară este 
extrem de proastă. Din cauza demisiei 
guvernatorului Băncii Naționale a 
Moldovei un nou memorandum cu FMI 
nu va fi semnat în viitorul apropiat. Care 
este situația reală a bugetului Republicii 
Moldova? Unii experți susțin că există 
riscul de a se ajunge în incapacitatea de 
a acoperi pensiile și salariile? 

 Veaceslav Negruță: Este adevărat 
că nu este întâmplătoare nici demisia 

Guvernului Gaburici, nici demisia 
conducerii BNM exact în ajunul venirii 
Misiunii FMI, misiune care a rămas astfel 
doar cu mandat de monitorizare și nu de 
negociere a unui acord. Evident că toate 
aceste lucruri agravează și mai mult 
situația din buget. 

În buget vedem o neîncasare pe partea 
de venituri față de ceea ce era inițial 
prevăzut și în al doilea rând pe partea 
de cheltuieli avem aproximativ șase 
miliarde de lei neexecutate față de ceea 
ce era prevăzut pentru primele nouă luni 
ale anului. Cheltuielile sunt neexecutate 
din simplul motiv că nu există finanțare 
și bani vii pentru a finanța aceste plăți. 
Noi cunoaștem că Ministerul Finanțelor 
a fost nevoit să aplice sechestrul bugetar, 
sau blocarea cheltuielilor, din lipsă de 
finanțare. Acesta este rezultatul acestor 
șase miliarde cheltuieli neefectuate. 

Situația se agravează de la o zi la 
alta, neavând nici măcar o rectificare 
adecvată de buget care trebuie să fie 
ajustat la noile realități pe care le avem – 
lipsă de finanțare, cadru macroeconomic 
altul decât cel stabilit inițial când s-a 
construit acest buget. Să nu uităm că 
bugetul a fost aprobat nici măcar nu de 
Parlament, ci prin asumare de Guvern, 
cunoscându-se deja faptul că lucrurile 
stau grav de tot. 

Este adevărat că Moldova deocamdată 
nu este în zona riscului pentru 
incapacitatea de onorare a plăților 
externe. Plățile externe sunt onorate, 
pentru că conform legii deservirea 
datoriei externe este protejată și 
considerată o prioritate. Iar dacă ne 
uităm pe plățile interne, este foarte 
aproape ziua când putem avea 
incapacitate de plată pe plățile interne. 
Vom constata cel mai probabil în 
ianuarie că avem dificultăți chiar și la 
plățile ce țin de salarii, plăți sociale, 
transferuri către bugetele de alt nivel, 
cum ar fi Fondul Social sau cel de 
asigurare în medicină. 



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
DECEMBRIE 2015

Buletin lunar, Nr. 12 (117), decembrie 2015
64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel-Fax: +373 22 21 09 86
Website: www.ape.md E-mail: office@ape.md

4 5
Este adevărat, memorandumul cu 
FMI rămâne să fie unul vital pentru 
supraviețuirea sistemului finanțelor 
publice a Republicii Moldova. Din 
păcate vedem că nu este prioritate 
pentru așa-numita elită politică sau 
pentru autoritățile de azi ale Republicii 
Moldova. Din păcate, pentru că ei înțeleg 
gravitatea problemei, dar se pare că au 
altă agendă care îi ghidează în tot ce fac. 

 Lina Grâu: Republica Moldova a 
semnat Acordul de Asociere cu UE 
și partea componentă a acestuia – 
Acordul de liber schimb. În ce măsură 
acest document este funcțional și în ce 
măsură Republica Moldova și-a onorat 
angajamentele pe care le avea pentru 
a se alinia la normele europene? Mai 
mergem pe drumul acesta, european, în 
general?

 Veaceslav Negruță: Bună întrebare – 
oficial parcă mergem și parcă ne merge 
bine. Dar dacă ne uităm la realități 
sigur că lucrurile merg altfel decât 
inițial s-a presupus, atunci când s-a 
semnat Acordul de Asociere. Noi avem 
și un Plan de acțiuni care trebuia să 
fie implementat ca urmare a semnării 
acestui Acord. Or, vedem o distanță 
enorm de mare – practic nimic nu s-a 
făcut. Ba mai mult – vedem că în agenda 
de priorități ale guvernării acest Plan 
de acțiuni nici nu a figurat în ultimul 
an. Ba mai mult, unele momente au 
degradat esențial față de punctul de 
pornire, atunci când s-a semnat Acordul 
de Asociere. Din acest punct de vedere 
este de lucru foarte mult pentru a reveni 
la normalitate în dialogul pe filiera celor 
prevăzute în Acordul de Asociere și în 
Acordul de liber schimb.

Din păcate, mediul de afaceri, sectorul 
privat nu a beneficiat din plin de 
facilitățile oferite de Acord, inclusiv din 
cauza că cei care au negociat și și-au 
pus semnăturile pe Acordul de liber 
schimb, din păcate, nici nu mai sunt în 
instituții, nu există nici măcar o memorie 
instituțională în ministere și în special 

mă refer la Ministerul Agriculturii – nu 
a rămas nimic ca să continue dialogul, 
instruirea, pregătirea mediului de 
afaceri pentru ca acesta să beneficieze 
de facilitățile oferite de Acord. Se vede 
un handicap enorm la acest capitol. În 
plus, acele finanțări care urmau să vină 
în dezvoltarea sectorului rural trebuiau 
cumva să ajute mediul de afaceri ca 
ulterior să beneficieze de facilitățile 
Acordului de liber schimb - și vedem 
finanțări înghețate. Respectiv, nici aici 
nu am profitat și nu am valorificat acele 
posibilități. De ce? Pentru că politicul a 
decis altfel.   

 Lina Grâu: Care este prognoza Dvs. 
pentru perioada următoare? Lucrurile 
par să meargă din prost în mai prost, dar 
se pare că fundul gropii nu a fost încă 
atins…

 Veaceslav Negruță: Eu cred că fundul 
gropii a fost deja atins, doar că noi din 
curiozitate încercăm să săpăm mai adânc 
și să vedem dacă nu cumva mai este și 
un alt fund…

Este adevărat că anul 2016 va fi mult mai 
greu decât 2015 - și politic, și economic, 
și financiar. Nu avem nici politică 
bugetar-fiscală, nu avem nici buget cât-
decât pornit ca discuție în societatea, 
nu avem pachet financiar asigurat pe 
intern, dar nici componenta care de 
regulă era în jur de 10-12 la sută din 
venituri bugetare și venea din exterior, 
avem blocaj în dialogul cu partenerii 
de dezvoltare, vedem mesaje confuze 
din partea conducerii țării, când unii 
declară una și alții declară alta vizavi de 
FMI, vizavi de perspective… Și asta ne 
îngrijorează cel mai mult, pentru că arată 
că nu există nici măcar o comunicare 
între componentele guvernării sau ale 
conducerii politice a țării. Președintele, 
președintele Parlamentului, prim-
ministru au fost și rămân formula „racul, 
lebăda și știuca”, care sunt într-un război 
de declarații, în contradictoriu, și nu este 
clar când au de gând să oprească o astfel 
de comunicare cu societatea. 

 Lina Grâu: Când și cum se poate 
opri această scădere economică? Care 
sunt factorii care ar determina oprirea 
acestei căderi și eventual o redresare a 
Republicii Moldova?

 Veaceslav Negruță: Imediat cum vom 
avea altfel de conducere și guvernare, 
una responsabilă în primul rând față 
de propriii cetățeni. Nu există azi un 
angajament și un atașament față de 
prioritățile de dezvoltare ale societății. 
În privința documentelor strategice la 
care Moldova a subsemnat – Acordul 
de Asociere și alte – vedem un derapaj 
total. Din acest punct de vedere 
pesimismul predomină deocamdată. 

 Lina Grâu: Din punctul de vedere 
al redresării economice a Republicii 
Moldova schimbarea vectorului de 
politică externă, printr-o reformatare a 
coaliției de guvernare în una de centru-
stânga, ar putea fi o soluție?

 Veaceslav Negruță: Nu cred și nu 
sunt adeptul schimbării vectorului de 
dezvoltare – asta scutură și creează 
disconfort pentru întreaga societate 
și poate genera anumite lucruri 
nedorite în societate. Moldova, dacă 
a declarat și s-a angajat strategic să-și 
construiască un drum european și ține 
la valori europene, evident că trebuie să 
continue acest parcurs. Iar autoizolarea 
„promovată” în ultima perioadă este 
contraindicată. 

Costurile, evident, sunt prea mari, 
din simplul motiv că autoritățile și 
guvernarea sunt unele iresponsabile. 
Șansele pe care ni le-au oferit partenerii 
noștri de dezvoltare au fost ratate din 
plin. Și acum trebuie pur și simplu 
regândită formula de guvernare, nu 
vectorul. Clasa politică nu mai este una 
credibilă, iar furtul din sistemul bancar, 
sau jaful secolului, este acea hârtie 
de turnesol care de fapt a arătat fața 
adevărată a celor care conduc Republica 
Moldova. 
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Negocierile cu privire la 
reglementarea transnistreană 

nu au avansat deloc în acest an, pe 
fundalul crizei politice permanente de la 
Chișinău, dar și al alegerilor generale și 
locale care au avut în Transnistria. 

Criza bugetară în enclava separatistă a 
luat proporții fără precedent, bugetul 
regiunii pierzând a cincea parte din 
încasări, iar pensiile și salariile au 
fost achitate din luna martie doar în 
proporție de 70 la sută. În octombrie-
noiembrie în presa de la Tiraspol au 
apărut informații că administrația a 
găsit surse externe de unde a început 
să se împrumute pentru a achita pensii 
și salarii, fără să fie precizate însă sursa, 
mărimea și condițiile acestui împrumut. 
Liderul regiunii separatiste, Evghenii 
Șevciuk a promis că la început de 2016 
va achita toate restanțele acumulate 
la pensii și salarii, promisiune care 
pare să fie făcută în contextul faptului 
că anul viitor vor avea loc alegeri așa-
zise prezidențiale, unde Șevciuk speră 
să ia un nou mandat. Promisiunea ar 
putea fi realizată din contul acelorași 
împrumuturi externe, sursa cărora 

Regiunea transnistreană – 
criză economică, socială, politică

nu se precizează. Este puțin probabil 
ca bugetul să poată acoperi această 
restanță, în condițiile în care proiectul 
bugetului pentru 2016 vorbește despre 
un deficit mai mare decât nivelul 
încasărilor. Astfel, veniturile bugetului 
transnistrean pentru anul viitor sunt 
estimate la 212 milioane dolari, iar 
cheltuielile - la 436 milioane dolari.  

Evghenii Șevciuk, a încercat să pună 
responsabilitatea pentru criză pe seama 
agenților economici care ar fi evitat să-
și onoreze obligațiile față de societate. 
Însă aceste argumente nu au contat 
prea mult la alegerile generale pentru 
Sovietul suprem. Adepții lui Evghenii 
Șevciuk au luat cam o treime din cele 43 
de fotolii de deputat, restul fiind ocupate 
de membri și simpatizanți ai partidului 
Obnovlenie, afiliat mediului de business, 
în particular holdingului Sheriff. Adepții lui 
Șevciuk au încercat să organizeze o serie 
de proteste, anunțate inițial ca fiind pe 
termen nelimitat, împotriva rezultatelor 
alegerilor, însă acestea nu au durat decât 
câteva ore. Șevciuk a convocat prima 
ședință a Sovietului Suprem pentru data 
de 23 decembrie, o săptămâna înainte de 

Revelion, în condițiile în care alegerile au 
avut loc pe 29 noiembrie. 

Întâlnirea tradițională din Bavaria, 
găzduită anual de Germania și care 
în acest an a avut loc la sfârșitul lunii 
octombrie, a adus se pare un rezultat 
care nu a fost deocamdată foarte 
mult mediatizat. UE pare să accepte 
prelungirea Preferințelor Comerciale 
Autonome pentru agenții economici din 
stânga Nistrului, pentru încă un an. Acest 
lucru înseamnă că intrarea în vigoare a 
Acordului de liber schimb pentru regiunea 
transnistreană este din nou amânată, în 
schimb Tiraspolul s-a angajat în fața UE să 
adopte un șir de schimbări în economia 
regiunii, inclusiv s-a angajat ca în 2016 să 
înceapă trecerea la aplicarea TVA. 

Administrația de la Tiraspol, condusă 
de Evghenii Șevciuk, a anunțat acest 
lucru după alegerile în Sovietul Suprem, 
adică la mai bine de o lună de la 
adoptarea deciziei. Chișinăul, deși a 
confirmat că agenții economici din stânga 
Nistrului vor continua să exporte fără 
taxe suplimentare în UE și anul viitor, 
păstrează totuși deocamdată tăcerea 
asupra detaliilor acestei înțelegeri. 
Experții spun că ar fi vorba despre o 
înțelegere care nu a luat forma unui 
document, deci ar fi vorba despre un 
acord verbal între reprezentanții UE, ai 
Tiraspolului și ai Chișinăului. 

Potrivit datelor statistice, în primele 
zece luni ale anului, doar 7 la sută din 
exporturile transnistrene au mers pe 
piața Federației Ruse. Tot 7 la sută au 
fost orientate către Ucraina, în timp ce 
comerțul cu România a fost dublu. În 
total, piața UE absoarbe peste 40 la sută 
din exporturile transnistrene. 

Lina Grâu
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de această regiune transnistreană, de 
raporturile dintre Chișinău și Tiraspol 
în procesul de negocieri… Nu există un 
status-quo, există o dinamică, un anumit 
fel în care lucrurile se dezvoltă, ele nu 
stau pe loc. 

Nu voi face o analiză amănunțită, dar 
concluzia mea este că lucrurile se 
înrăutățesc. Separarea dintre regiunea 
transnistreană și restul Republicii 
Moldova s-a aprofundat în toți acești 
ani, procesul de negocieri la relansarea 
căruia am lucrat în anii 2009-2010 
împreună cu echipa de la Reintegrare 
a Guvernului și cu toate celelalte 
structuri ale statului, proces care a 
fost repornit la finalul anului 2011, 
din luna iunie, practic din momentul 
în care a început implementarea 
Acordul de Asociere cu UE - și eu fac 
o legătură directă dintre cele două 
fenomene – deci procesul de negocieri 
a fost oprit, este practic suspendat. 
Nimeni nu vrea să recunoască faptul 
că noi nu avem negocieri, dar întruniri 
în formatul 5+2 nu au mai avut loc de 
atunci. Toate elementele pseudo-statale 
ale administrației de la Tiraspol s-au 
multiplicat și s-au dezvoltat în toți acești 
ani. 

De altfel, trebuie să recunoaștem că de 
atunci de când negocierile s-au reînceput 
la sfârșitul anului 2012 acestea nici nu 
s-au apropiat măcar de subiectul de 
bază – soluționarea politică a problemei 
transnistrene, obiectiv pentru care și 
avem aceste discuții cu cei de la Tiraspol. 
Există un interes național al Republicii 
Moldova să rezolvăm din punct de 
vedere politic această problemă, să o 
depășim, să o eliminăm, să readucem 
acest spațiu sub imperiul legii 
moldovenești și să salvăm oamenii de 
acolo. Oameni care sunt în mare parte 
cetățeni ai Republicii Moldova cu acte în 
regulă – în jur de 300 mii dintre ei și-au 
obținut cetățenia, iar aproape 100 mii 
și-au obținut și pașapoarte biometrice 
ale Republicii Moldova care le permit 
să beneficieze de oferta generoasă de 
călătorii liberalizate în spațiul Uniunii 
Europene. Și este de sarcina noastră să-i 
eliberăm din această calitate de ostatici 
ai conflictului transnistrean pe care ei o 
trăiesc în fiecare zi. 

Reevaluarea politicilor
Dacă lucrurile nu progresează în felul 
în care au fost gestionate până acum, 

Victor Osipov: Separarea dintre regiunea transnistreană și restul 
Republicii Moldova s-a aprofundat, iar negocierile sunt blocate

Vicepremierul în exercițiu pentru 
Reintegrare, Victor Osipov, 

spune că negocierile pe dimensiunea 
transnistreană nu au avansat în acest 
an, domeniul fiind afectat de criza 
politică de la Chișinău. Negocierile în 
formatul 5+2, dar și dialogul dintre 
Chișinău și Tiraspol, sunt practic 
blocate, spune Victor Osipov. În 
cadrul unui eveniment organizat de 
IDIS Viitorul, Victor Osipov a făcut o 
evaluare a etapei actuale a procesului 
de reglementare a conflictului 
transnistrean. 

Viziunea Chișinăului 
în procesul de 
reglementare
Dacă îmi cereți să vorbesc acum despre 
ce politici guvernamentale vor fi 
promovate pe dimensiunea reintegrării 
în următorii zece ani, atunci mă flatați 
– nu am abilități extrasenzoriale. 
De s-ar isprăvi Guvernul pe care îi 
reprezint și coaliția de guvernare cu 
provocările de moment și provocările 
pentru următoarele luni și ani, până la 
finalul mandatului care este prescris în 
programul de activitate al Guvernului. 

Sunt de acord însă cu faptul că este 
necesar să avem viziune, dar și realism 
pe această dimensiune. Realism – în 
sensul că nu ar trebui să ne blocăm în 
vechile tipare și proiecte, nu ar trebui să 
ne limităm la modul în care lucrurile au 
fost privite și procesele au fost conduse 
ani la rând. Pentru că, iată, în multe zone 
constatăm lipsă de progres. 

Eu aș spune chiar mai mult decât atât. 
Eu sunt unul dintre acei care nu sunt 
de acord cu aprecierea că ar exista un 
status-quo în ceea ce ține de situația din 
raioanele din estul Republicii Moldova, 
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înseamnă că ceva nu funcționează, 
înseamnă că trebuie să căutăm motive 
și să găsim noi soluții și idei care ar 
permite ca negocierile politice cu privire 
la reintegrarea Republicii Moldova să fie 
totuși productive. Eu voi face trimitere 
la ultima ședință a Comisiei pentru 
reintegrarea țării, care a trasat astfel de 
obiective. 

Pot să vă spun că suntem acum într-o 
fază de reevaluare a politicilor, anume 
pornind de la constatarea lipsei de 
rezultate în ultimii 23 de ani sau, așa 
cum spuneam mai sus, chiar a unor 
contra-rezultate pe care le putem 
observa cu toții. Și fără să anticipez îmi 
exprim doar speranța că efortul comun 
conjugat al autorităților statului, dar 
și al experților din comunitatea de 

experți inclusiv din societatea civilă, 
ar trebui să ne ajute să calibrăm altfel, 
să inventăm noi tactici, să ne precizăm 
strategia și să avem în sfârșit strategie 
și viziune clare. 

Să recunoaștem că acum Republica 
Moldova încă nu are o strategie pentru 
reintegrare, Republica Moldova încă 
are un buget infim pe care îl alocă din 
resursele statului pentru politicile în 
această direcție, Republica Moldova încă 
lucrează cu o structura guvernamentală 
subdimensionată și lipsită de un statut 
de autoritate publică centrală. Biroul 
pentru Reintegrare este acum un fel 
de subdiviziune în Cancelaria de stat, 
cancelarie care nici măcar nu face 
parte din Guvern, ci este o structură de 
asistență pentru activitatea Guvernului. 

Asta descrie pe scurt lipsa de consistență 
a instrumentelor cu care noi lucrăm 
pentru a rezolva o problemă ce necesită 
și eforturi, și capacități mult mai 
dezvoltate și mai bine coordonate. Este o 
sarcină deloc ușoară, dar nu putem să ne 
prefacem că nu există aceste probleme 
și că putem continua acest „ritual”, 
acest „dans ritualic” care se numește 
„reintegrarea” – cu negocieri 1+1, 5+2, 
alte formate, dar care nu este o politică 
reală axată pe rezultate. 

Sper foarte mult că împreună cu 
experții din societatea civilă vom reuși 
să articulăm ceea ce este necesar 
ca să ne apărăm interesele pe acest 
domeniu într-un mod eficient și să ne 
apărăm inclusiv și oamenii din regiunea 
transnistreană. 

Directorul executiv al Asociației 
pentru Politică Externă, Victor 

Chirilă, este convins că în Republica 
Moldova este pe cale de a se constitui o 
nouă putere politică. 

 Lina Grâu: Suntem pe final de an 
2015. La sfârșitul anului trecut se discuta 
că acesta ar putea fi anul de încununare 
a efortului de integrare europeană a 
Republicii Moldova, de conferire a unui 
caracter ireversibil acestui proces. Care 
este realitatea acum, pe final de 2015? 

 Victor Chirilă: Așa ar fi trebuit să fie, 
pentru că la 30 noiembrie 2014, când am 
ales noua guvernare, toți am mizat pe 
faptul că partidele pro-europene se vor 
mobiliza, vor relansa agenda europeană, 
Acordul de Asociere va fi implementat 
într-un ritm mult mai accelerat și 
Republica Moldova se va mișca activ 
spre UE. 

Victor Chirilă: Eu sunt convins că vom avea 
o nouă putere în Republica Moldova

Din păcate nu a fost să fie. A doua zi 
după alegeri de fapt am înțeles că am 

făcut o alegere foarte proastă, că aceste 
partide de fapt ne-au mințit și au ascuns 
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furtul miliardului, care de fapt a aruncat 
sistemul bancar în aer. Economia noastră 
se află într-o continua degradare de 
atunci, se observă deja elemente ale 
unei crize sociale, protestele continuă 
permanent și sfârșitul lor nu se vede. 
Am avut două guverne care au eșuat, în 
prezent partidele politice pretins pro-
europene încearcă să formeze o nouă 
coaliție și un nou guvern de mai bine de 
o lună și jumătate și nu reușesc să facă 
acest lucru. 

Populația este dezamăgită de starea 
lucrurilor din țară – practic 90 la sută din 
cetățeni nu sunt mulțumiți de direcția 
în care se îndreaptă Republica Moldova, 
sunt nemulțumiți de calitatea clasei 
politice, nu au încrederea în instituțiile 
care trebuie să le rezolve problemele, 
care trebuie să-i protejeze de riscurile 
interne și externe… 
Mai mult decât atât, guvernarea actuală, 
partidele pretins pro-europene au 
pierdut legitimitatea necesară pentru 
a guverna Republica Moldova și au 
pierdut chiar și mandatul pe care noi 
l-am dat în noiembrie 2014 pentru ca 
ei să guverneze și să implementeze 
acele reforme pe care le-au convenit cu 
partenerii europeni. 

 Lina Grâu: Partidele din opoziție, cele 
de stânga, sunt într-o ofensivă puternică, 
inclusiv de imagine. Am văzut ultimul 
sondaj de opinie publică care le-ar da 
preferință aproape majoritară la niște 
eventuale alegeri anticipate. Ce soluții 
vedeți de ieșire din acest nod, care pare 
să ducă lucrurile din rău în mai rău? 
Orice decizie pare să fie una proastă în 
acest moment. 

 Victor Chirilă: Din punctul meu 
de vedere, care nu coincide cu cea a 
multor experți și politicieni de la noi, 
democrația trebuie să fie acea care să 
găsească soluția firească la criza în care 
ne-am pomenit. Cetățenii trebuie să 
folosească instrumentele democratice și 
să aleagă viitorul acestei țări. În ultimii 

ani am ales prea des răul cel mai mic 
care s-a transformat de fiecare dată 
într-un rău și mai mare. Și acest rău mai 
mare se numesc partidele pretins pro-
europene, care nu au propria identitate, 
sunt capturate de interese obscure, 
oligarhice, nu membrii partidului decid 
politica formațiunii, ci decide un grup 
limitat de persoane care nu reprezintă 
interesele și opțiunile alegătorilor care 
au votat pentru aceste partide. 

Or, această stare de fapt se numește 
lipsa de democrație în Republica 
Moldova sau încălcarea principiilor 
democratice de guvernare a țării. Și 
cetățenii trebuie să revină la principiile 
de bază de guvernare a țării, așa cum 
au fost acestea convenite în momentul 
în care Republica Moldova a fost 
declarată independentă și așa cum a fost 
consfințită în Constituție. 

Dacă clasa politică nu are legitimitate, 
dacă partidele nu reprezintă populația 
care le-a ales, atunci ele trebuie să plece 
și să vină alții. Cetățenii trebuie să fie 
cei care să decidă cine să guverneze 
Republica Moldova. 

Eu nu mai cred în poveștile că trebuie 
să alegem răul mai mic pentru a face 
față răului mai mare care se numește 
Federația Rusă și partidele pro-ruse. 
Partidele pretins pro-europene, care 
sunt corupte, care au închis ochii la 
imensa spălare de bani de 20 miliarde 
de dolari care au trecut din Federația 
Rusă prin băncile din Republica 
Moldova cu implicarea sistemului 
judecătoresc din Republica Moldova, 
sunt ele în măsură, au dreptul, au 
capacitatea de a face față presiunilor 
ruse? Din contra, ele sunt complice la 
creșterea presiunilor ruse în Republica 
Moldova și a prezenței Federației Ruse, 
a intereselor obscure din Federația 
Rusă în Republica Moldova. Cum aceste 
partide pot să mă apere de riscurile 
externe, când ele singure nu se pot 
apăra de ele însele? 

 Lina Grâu: Opoziția de stânga este 
recunoscută ca fiind adeptă a Federației 
Ruse și portavoce a intereselor acesteia. 
Ceea ce spuneți Dvs. înseamnă că și 
partidele de dreapta reprezintă de facto 
aceleași interese în Republica Moldova… 

 Victor Chirilă: Nu trebuie să 
generalizăm, atunci când spunem 
partide de dreapta – eu vorbesc 
despre cele care s-au compromis 
fiind la guvernare. Pentru că acum se 
observă o tendință de apariție a unor 
noi partide de dreapta. Fie că vorbim 
despre partidul lui Iurie Leancă, chiar 
dacă și dl Leancă este blamat pentru 
ceea ce s-a întâmplat – nu putem 
arunca blamarea pe întreg partidul, 
care se înfiripează acum, se creează, și 
trebuie să recunoaștem că se bucură 
de a o anumită popularitate. Apoi, 
este Platforma DA, care se bucură 
de o susținere tot mai mare. Și nu 
exclud că aceste două partide, poate 
că vor apărea și altele, să înlocuiască 
actuala dreaptă coruptă, compromisă, 
incapabilă să promoveze mai departe 
agenda de integrare europeană. 

 Lina Grâu: La modul realist, formarea 
unor partide politice necesită timp, 
deci este puțin probabil ca în cazul unor 
anticipate în primăvară aceste partide 
să poată lua majoritatea, așa cum au 
avut-o partidele pe care le-am numit o 
vreme pro-europene. Care este totuși 
perspectiva Republicii Moldova? 

 Victor Chirilă: Revin un pic la riscul 
de a vedea la guvernare partide pro-
ruse. Eu cred că societatea trebuie 
să fie cea care să facă față unor 
eventuale încercări de a revedea 
agenda de politică internă și externă 
a țării noastre, de a revedea vectorul 
de dezvoltare și principiile. Pentru 
că atunci când vorbim despre vector, 
vorbim și despre principiile și modelele 
de dezvoltare a țării, a economiei, a 
instituțiilor, a sistemului judecătoresc 
etc. 
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Deci, societatea trebuie să fie în măsură 
să facă față unor astfel de presiuni. 
Și cred că societatea noastră este în 
măsură să facă acest lucru. Nu vorbesc 
doar despre sondaje, care arată totuși 
că opțiunea pro-europeană este mare. 
Chiar și cei care sunt deocamdată 
indeciși sau nemulțumiți de ceea ce 
se întâmplă, în realitate caută o nouă 
alternativă pentru a vedea în Republica 
Moldova o țară modernă, aproape de 
Europa și de standardele europene. 

De aceea nu trebuie să punem miza 
pe niște partide care nicidecum nu ne 
reprezintă, nicidecum nu pot face față 
presiunilor externe. Nu mai spun și de 
provocările interne care sunt tot mai 
mari și mai mari. 

Care sunt perspectivele? Bine, nu ne 
așteaptă timpuri ușoare. Trebuie să ne 
pregătim, într-adevăr, pentru încercări 
de a revedea anumite reforme, de a 
revedea anumite opțiuni de dezvoltare 
a țării noastre. Dar eu sunt convins că 
societatea este destul de conștientă și 
are destule resurse ca să facă față unor 
astfel de încercări. Eu sunt convins că 
societatea se poate mobiliza în fața 
unor astfel de încercări. Și cred că este 
destulă lume activă care să se angajeze 
într-un astfel de efort de reconsiderare 
a dreptei, de re-evaluare a dreptei, a 
obiectivelor sale, a metodelor de a face 
politică, a mentalității și a metodelor de 
implicare în politică în general, atunci 
când vorbim despre societate. 

Deci, eu cred că societatea va trece peste 
aceste timpuri grele și acele încercări 
grele care ne așteaptă în viitorul cel mai 
apropiat. Dar nu cred că societatea își 
poate permite încă o dată să mizeze pe 
niște actori politici care ne-au dezamăgit 
nu o singură dată și au demonstrat că ei 
nu merită încrederea noastră, nu merită 
încă o șansă. 

Și mă miră faptul că partenerii europeni 
încearcă să mai dea o șansă unor partide 

pe care le critică și le blamează pentru 
toate relele din Republica Moldova. 
Și în același timp le mai dau o șansă 
acestor oameni ca să reprezinte agenda 
de integrare europeană. Acești oameni 
vor compromite ireversibil agenda 
de integrare europeană și partidele 
europene și democratice în general, dacă 
mai conduc încă un an de zile.  

 Lina Grâu: Pe parcursul anului 2014 
am tot vorbit despre Republica Moldova 
– poveste de succes. Cum s-a văzut în 
anul 2015 din afară Republica Moldova, 
de către partenerii noștri europeni?

 Victor Chirilă: Un an pierdut pentru 
Republica Moldova, un an fără reforme, 
un an cu o mulțime de legi neaprobate 
de Parlamentul Republicii Moldova. 
Putem spune că Parlamentul Republicii 
Moldova nu a lucrat în acest an, nu a 
funcționat. Am plătit niște oameni care 
nu și-au făcut treaba, nu au muncit, nu 
și-au meritat salariul pe care l-au primit. 

Un an pierdut în termeni de reforme, 
un an de degradare economică, de 
degradare socială, un an de degradare 
în general a sentimentului civic și a 
moralității în Republica Moldova. Nu-mi 
aduc aminte în recenta noastră istorie 
astfel de momente critice pentru țara 
noastră. Am coborât prea jos și mă tem 
că mai este loc de a coborî și mai jos. Dar 
cu siguranță ne vom reveni, și sper cât 
mai curând posibil. 

Dar, repet, din exterior acest an se vede 
ca unul pierdut de Republica Moldova. 
Țara noastră a pierdut susținerea 
necondiționată a Uniunii Europene 
pentru reforme, pentru apropierea de 
UE în general. Și cred că aceasta este 
cea mai mare pierdere pe care nici 
diplomația noastră, care a fost eficientă 
în trecut, nu a putut să-i facă față. 

Am pierdut legătura strategică pe care 
am avut-o cu Berlinul, construită cu 
migală pe parcursul a câtorva ani. Nu 

mai este încrederea pentru actuala clasă 
politică și pentru guvernare în general. 
Am pierdut și încrederea în majoritatea 
capitalelor europene. Niciun european 
nu se mai încumetă să vină în Republica 
Moldova pentru a media o eventuală 
înțelegere, un eventual compromis între 
partidele politice. Și asta, pentru că nu 
mai au încredere. 

De aceea zic că suntem într-o situație 
critică, într-o situație foarte proastă și 
cred că pentru a ieși din acest impas 
este nevoie de o nouă guvernare - și ca 
formă, și ca substanță.  

 Lina Grâu: Ași spus că suportul 
partenerilor occidentali nu va mai fi 
niciodată același. Va continua susținerea 
din partea Occidentului? În ce măsură va 
fi ea condiționată?

 Victor Chirilă: Susținerea de acum 
încolo este strict condiționată de 
reforme. Nu în zadar a fost suspendată 
pe parcursul acestui an asistența UE 
pentru sistemul judecătoresc, nu în 
zadar a fost suspendată asistența 
Băncii Mondiale, nu în zadar Fondul 
Monetar Internațional nu vine în 
Republica Moldova să negocieze un alt 
acord de asistență atâta timp cât nu 
este siguranța că la Chișinău este un 
guvern stabil, un guvern mandatat să 
facă reforme dure, radicale, în special 
dure pentru interesele oligarhice, nu 
pentru populație. Să facă reforme care 
să dea certitudinea că banii care vin în 
Republica Moldova sunt utilizați conform 
angajamentelor convenite și nu vor 
dispărea. 

Acum , atâta timp cât nu este investigată 
frauda de un miliard de dolari, nimeni 
nu se încumetă să ne dea asistență, 
nimeni nu se încumetă să investească 
în Republica Moldova. De aceea și 
investigarea acestei fraude este una 
dintre condiționalități. Stabilizarea 
sistemului bancar este una din 
condiționalități, la fel ca și curățarea 
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Asociaţia pentru Politică Externă (APE) este o organizaţie neguvernamentală angajată în susţinerea procesului 
de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi facilitarea procesului de soluţionare a problemei 
transnistrene în contextul europenizării ţării.  APE a fost constituită în toamna anului 2003 de un grup proeminent 
de experţi locali, personalităţi publice, de foşti oficiali guvernamentali şi diplomaţi de rang înalt, toţi fiind animaţi 
de dorinţa de a contribui cu bogata lor experienţă şi expertiză la formularea şi promovarea de către Republica 
Moldova a unei politici externe coerente, credibile şi eficiente. 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) este o fundaţie politică social-democrată germană, scopurile căreia sunt 
promovarea principiilor şi fundamentelor democraţiei, a păcii, înţelegerii şi cooperării internaţionale. FES îşi 
îndeplineşte mandatul în spiritul democraţiei sociale, dedicându-se dezbaterii publice şi găsirii, într-un mod 
transparent, de soluţii social-democrate la problemele actuale şi viitoare ale societăţii. Friedrich-Ebert-Stiftung 
activează în Republica Moldova din octombrie 2002. 

Opiniile exprimate de experți în cadrul editorialelor nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
și al Asociației pentru Politică Externă (APE).

sistemului bancar de elementele 
obscure. Și aceste lucruri nu s-au făcut 
pe parcursul anului 2015. 

Sistemul judecătoresc nu este reformat, 
Procuratura la fel. Reforma Procuraturii 
stagnează pentru că Parlamentul nu 
a reușit nici până în ziua de azi să 
aprobe legea cu privire la reformarea 
Procuraturii. 

Și, de asemenea, din păcate nu avem 
funcționari nu doar profesioniști – de 
aceștia sunt mulți – dar care să aibă 
demnitatea necesară, curajul necesar 
pentru a-și îndeplini atribuțiile care le 
revin conform legii. Mă refer în special 
la diferite instituții chemate să combată 
corupția sau să monitorizeze stabilitatea 
sistemului bancar. Aceste persoane 
nu-și îndeplinesc atribuțiile. În schimb, 
primesc indicații de la persoane care 
s-au poziționat mai sus decât sistemul 
instituțional din Republica Moldova. 
Ceea ce este un non-sens, ceea ce este 
periculos pentru funcționarea acestui 
stat.

 Lina Grâu: Situația din Republica 
Moldova este una destul de pesimistă 
pentru cei care au crezut sincer în 
procesul de integrare europeană a 
Republicii Moldova. Lucrurile par să 
fie de așa natură încât nici următorul 
Parlament nu cred că va fi capabil să 

ducă la modul eficient această linie de 
politică externă. Mă gândesc în situații 
din astea la soluții individuale pentru 
societate și pentru fiecare om în parte. 
Care sunt soluțiile pe care le vedeți 
pentru ca această speranță, această 
perspectiva europeană, să nu se piardă 
în societatea moldovenească în acești 
ani destul de dificili care vor urma?

 Victor Chirilă: În primul rând cred 
că trebuie să măturăm această clasă 
politică care încearcă să se mențină 
în continuare cu orice preț la putere. 
Această curățenie trebuie să se 
întâmple democratic. Din păcate, 
ei, amânând soluția democratică, ar 
putea să se trezească cu izbucnirea 
unor demonstrații violente. Pentru că 
frustrarea în societate este foarte-foarte 
mare, nemulțumirea crește în fiecare zi, 
orice scânteie poate aprinde un incendiu 
mare în țara noastră și, din păcate, dânșii 
evită să înțeleagă acest lucru. 

Recenta decizie a Serviciului de 
Informații și Securitate de a detașa 
reprezentanții săi în fiecare instituție, 
din punctul meu de vedere, nu este 
nicidecum o încercare de a face față 
unor eventuali spioni externi, unor 
riscuri externe, ci este pentru a intimida 
oamenii din aceste instituții și de a 
menține controlul cu orice preț asupra 
acestor instituții. Aceasta este esența 

acestei decizii aberante, din punctul meu 
de vedere. Ceea ce demonstrează că 
acești politicieni, pretins pro-europeni, 
pierd orice simț al rațiunii. 

Societatea în general trebuie să ceară 
alegeri, să facem alegeri corecte. 
Contează foarte mult ce vom alege. 
Nu cred că ne putem permite să fim 
absenți la viitoarele alegeri. Nu ne 
putem permite acest lucru. Dar trebuie 
să alegem noi oameni, oameni deciși să 
facă schimbarea, oameni integri, oameni 
care pot fi monitorizați de societate. 
Este important ca societatea să rămână 
angajată și după alegeri pentru a 
monitoriza viitoarea putere. Și eu sunt 
convins că vom avea o nouă putere în 
Republica Moldova. 

De aceea va trebuie să fim activi toți și 
fiecare în parte. Să nu lăsăm garda jos – 
acest lucru este extrem de important. Și, 
desigur, acolo unde suntem să muncim și 
să ne îndeplinim conștient atribuțiile. Mă 
refer în primul rând la funcționarii din 
instituții și mai ales funcționarii de rang 
înalt care nu ar trebui să aștepte indicații 
de la partide sau de la alte persoane, 
iar apoi să se plângă că nu există voință 
politică.  

11


