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Newsletter-ul este elaborat în baza emisiunii radiofonice din 
27 octombrie 2012, realizate de Asociaţia pentru Politică 
Externă (APE) în comun cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 
Emisiunea este difuzată de postul public Radio Moldova şi de 
Radio Vocea Basarabiei. Emisiunea este parte a proiectului 
FES şi APE „Dialoguri de politică externă”.

TEMELE EMISIUNII:
1. Forumul UE-Republica Moldova de la Berlin, 22-23 octombrie 2012. Vicepremierii Valeriu Lazăr și Eugen 

Carpov; ministrul Justiției, Oleg Efrim; primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă despre efortul de reformare 
depus de Chișinău. 

2. Declarații de susținere a parcursului european al Republica Moldova la Berlin: Comisarul european 
Stefan Fule; șeful Delegației Comisiei Europene la Chișinău, Dirk Schuebel; fostul ambasador al Poloniei, 
Bogumil Luft. 

Asociaţia pentru Politică Externă, împreună cu Friedrich-Ebert-Stiftung, 
vă invită la un ciclu de emisiuni consacrate politicii externe a Republicii 
Moldova și subiectelor de integrare europeană.Ultima perioadă a fost 
marcată de o serie de evenimente importante pentru Republica Moldova: 

- Suedia, unul dintre cei mai mari donatori externi ai Republicii 
Moldova, este dispusă să ofere în continuare asistență pentru 
susținerea democrației și dezvoltarea socială a Republicii 
Moldova, iar investitorii suedezi sunt interesați să dezvolte 
proiecte comune în domenii precum eficiența energetică și 
producerea energiei din surse regenerabile, agricultura, IT și 
telecomunicațiile. Declarații în acest sens a făcut ministrul suedez 
al Comerțului, Ewa Bjorling, care a efectuat o vizită oficială la 
Chișinău la începutul săptămânii. Totodată, ministrul suedez 
al Comerțului a reiterat sprijinul pentru parcursul european al 
Chișinăului, menționând că Republica Moldova are șanse reale de 
a deveni membru al UE, odată cu îndeplinirea tuturor criteriilor 
de aderare. 

- Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit în 
scădere prognozele de creștere economică a Republicii Moldova 
pentru acest an. Într-un raport dat publicat vineri, BERD spune 
că economia moldoveană va înregistra o creștere de doar un 
procent până la sfârșitul anului.

- Delegația Comisiei Europene a deschis joi la Ungheni un Centru 
de informare european. Șeful Delegației, Dirk Schuebel, a spus 
că orașul Ungheni a pus în aplicare cele mai multe proiecte 
europene și a folosit toate oportunitățile oferite de Uniunea 
Europeană, iar deschiderea Centrului de informare va încuraja și 
alte investiții europene în acest oraș.

- Autoritățile de la Chișinău au anunțat că au căzut de acord 
asupra desemnării diplomatului Andrei Galbur pentru funcția 
de ambasador în Federația Rusă. În vârstă de 38 de ani, Andrei 
Galbur lucrează de 17 ani în Ministerul de Externe, activând în 
diferite perioade în cadrul ambasadelor moldovene din Austria 
și SUA. În ultimul timp, a fost responsabil de relațiile cu instituții 
internaționale precum OSCE, NATO, Consiliul Europei, ONU și 
instituțiile sale specializate. Republica Moldova nu are ambasador 
la Moscova din primăvara acestui an, când Andrei Neguța a fost 
rechemat din acest post pentru declarații în susținerea prezenței 
trupelor ruse în Transnistria. 

Comisarul pentru extindere și politică 
europeană de vecinătate, Ștefan Fule, a 
declarat, în cadrul Forumului UE – Republica 
Moldova care s-a desfășurat luni și marți 
la Berlin că ”răspunsul UE la reformele 
întreprinse de Republica Moldova trebuie 
să fie unul adecvat, pe măsura eforturilor 
depuse, și anume acordarea perspectivei 
de aderare la UE”. Șeful Delegației Comisiei 
Europene la Chișinău, Dirk Schuebel, a 

subliniat, în cadrul aceluiași eveniment, că este pentru prima dată când 
un oficial de rang atât de înalt din UE vorbește public despre perspectiva 
europeană clară pentru Republica Moldova.
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Forumul UE-Republica 
Moldova de la Berlin: 
Chișinăul, pe calea 
cea bună, dar în fața 
unor reforme interne 
importante

  Lina Grâu: Săptămâna care s-a încheiat, în zilele de 22 și 23 
octombrie, la Berlin a avut loc cea de a doua ediție a Forumului UE-
Republica Moldova, eveniment co-organizat de Asociația pentru Politică 
Externă a Republicii Moldova, Consiliul German pentru Politică Externă 
de la Berlin, Institutul pentru Studii Estice din Varșovia și Forumul 
Moldo-German de la Chișinău. 
 
Această ediție a Newsletter-ului va fi consacrată integral lucrărilor 
Forumului UE-Republica Moldova de la Berlin. Vom prezenta câteva 
dintre luările de cuvânt și opiniile participanților la eveniment. 

Una din principalele concluzii ale celor două zile este faptul că Republica 
Moldova este într-adevăr o poveste de succes a Parteneriatului Estic, 
prin reformele pe care le-a lansat, dar și prin relația sa cu Uniunea 
Europeană. Acest lucru nu înseamnă însă că țara nu are un șir de 
probleme care trebuie depășite destul de repede și fără de care 
cetățeanul de rând nu poate avea acces la o viață mai bună și nu poate 
simți beneficiile cursului de integrare europeană. 
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Printre aceste probleme sunt 
corupția aproape generalizată în 
mai multe sfere ale vieții publice, 
justiția ineficientă, climatul de 
afaceri nu foarte prietenos, 
inclusiv pentru investițiile străine, 
politizarea reformelor în funcție de 
agenda internă a partidelor, dar și 
implementarea uneori defectuoasă a 
legilor deja adoptate. 

Mai mulți vorbitori din cadrul UE 
au declarat că partenerii europeni 
vor continua să susțină Republica 
Moldova, dar vor insista în același 
timp pe obținerea unor progrese 
palpabile în aceste domenii. 

Din partea Chișinăului, la eveniment 
au participat vicepremierii Iurie 
Leancă, Eugen Carpov și Valeriu 
Lazăr, ministrul Justiției, Oleg 
Efrim, președintele Comisiei pentru 
politică externă din Parlament, Igor 
Corman, primarul de Chișinău, Dorin 
Chirtoacă, bașcanul autonomiei 
găgăuze, Mihail Formuzal, experți din 
societatea civilă, diplomați, oameni 
de afaceri. 

La forum au participat numeroși 
oficiali, deputați, diplomați și experți 
din Germania, Polonia, România și 
Ucraina. 

Participanții la eveniment au apreciat 
ca fiind un moment istoric declarația 
Comisarului pentru extindere și 
politică europeană de vecinătate, 
Ștefan Fule, care a spus în cadrul 
Forumului de la Berlin că ”răspunsul 
UE la reformele întreprinse de 
Republica Moldova trebuie să fie unul 
adecvat, pe măsura eforturilor depuse, 
și anume acordarea perspectivei de 
aderare la UE”. 

Dirk Schuebel: reformarea justiției, 
lupta cu corupția, depolitizarea 
reformelor ar trebui să fie 
prioritățile Chișinăului 

  Lina Grâu: Șeful Delegației Comisiei Europene 
la Chișinău, Dirk Schuebel, a subliniat că este 
pentru prima dată când un oficial de rang atât 
de înalt vorbește public despre perspectiva 
europeană clară pentru Republica Moldova.

În luarea sa de cuvânt la Forum, Dirk Schuebel 
a salutat pașii întreprinși de guvernare în 
direcția reformării justiții și a instituțiilor de 
forță, dând exemplul pozitiv al reformelor care 
au început în ultimele luni la MAI, în special 
în poliția rutieră. Oficialul a subliniat însă că 
schimbările trebuie continuate prin clarificarea 
statutului poliției și a trupelor de carabinieri. 

Un alt domeniu care trebuie accelerat este 
lupta cu corupția, a spus Dirk Schuebel, 
subliniind în context că disputele politice 
dintre partidele din coaliția de guvernare 
împiedică o mișcare rapidă pe acest segment, 
iar crearea Centrului Național Anticorupție și 
Consiliului Național pentru Integritate sunt 
trenate ”din motive politice”. Un alt aspect 
asupra căruia insistă partenerii europeni este 
reforma Procuraturii. 
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  Lina Grâu: Vicepremierul Valeriu 
Lazăr, ministru al Economiei, a subliniat 
faptul că în ultimii ani Republica Moldova 
încearcă să-și schimbe paradigma de 
dezvoltare, de la o economie bazată pe 
remitențele din străinătate, către una 
bazată pe producție internă și export. 
Reformele nu sunt deloc ușoare, mai 
ales în condițiile crizei economice care 
a lovit UE și care a scăzut cu peste 6 
la sută exporturile moldovenești pe 
piața europeană, spune Valeriu Lazăr. 
Ministrul Economiei a făcut și un apel 
către autoritățile responsabile de a nu 
ceda tentației de a exagera cu presiunile 
fiscale asupra agenților economici, 
presiuni care prejudiciază mediul de 
afaceri din Republica Moldova.

  Valeriu Lazăr: Eu sunt adeptul convins 
al unor abordări temeinice. Pentru mine 
este mai important să avem poate trei-
patru ani la rând o creștere modestă de 
3-4 la sută, dar să avem îmbunătățiri de 
structură, ceea ce ne-ar permite de fapt 
să ieșim din cercul vicios al modelului 
economic anterior. Amploarea acestor 
reforme structurale ar trebui în schimb 
să ne creeze baza pentru trecerea la alt 
model, la altă paradigmă de dezvoltare 
economică. 

Actualmente încă suntem prizonierii 
modelului care înseamnă ”exportăm 
oameni-importăm mărfuri și servicii” și 
pe această bază avem iluzia stabilității 
bugetare. Sarcina noastră pe termen 
mediu și viziunea noastră strategică 
este de a realiza reformele structurale 
care ne-ar permite crearea bazei 
pentru schimbarea acestui model. 
Asta ar însemna un mediu de afaceri 
cât mai prietenos, în special din 

perspectiva atragerii investițiilor, mai 
ales a investițiilor străine directe; 
extinderea producerii de mărfuri și 
servicii; axarea pe exportul acestora 
și sustenabilitatea bugetară axată pe 
o bază fiscală proprie extinsă și nu pe 
remitențele din afară. 

Dacă e să ne referim la provocări, la 
zi avem câteva provocări foarte mari. 
Provocarea cea mai mare este că noi 
acum trebuie să achităm într-o perioadă 
foarte scurtă de timp costurile unor 
reforme amânate. Or, pe parcursul a 20 
de ani de independență foarte multe 
reforme au fost amânate. Și acum, 
în câțiva ani de zile noi avem această 
provocare de a face față acestei sarcini 
– de a realiza într-un timp foarte scurt 

niște reforme de o amploare enormă, cu 
un impact structural, sistemic. 

A doua provocare este că aceste reforme 
sunt realizate într-o conjunctură externă 
destul de complicată și cu implicații 
geopolitice. Spre deosebire de alte țări 
care au trecut prin perioade similare, 
cum ar fi România sau Bulgaria, noi 
avem un factor geopolitic căruia la fel 
trebuie să-i facem față și pe care trebuie 
să-l gestionăm foarte inteligent. 

A treia provocare mare este faptul 
că Republica Moldova nu-și poate 
permite să stea prea mult pe punctul 
de creștere economică între 0 și 1 
procent. Această dinamică și pentru 
țările dezvoltate este o provocare, dar 
mai ales pentru Republica Moldova, care 
are un handicap în dezvoltare pe partea 
de infrastructură, pe partea de ofertă 
salarială, pe multe alte domenii. Noi 
avem această ambiție să găsim factorii 
de creștere economică. Noi avem nevoie 
de creștere economică. 

A patra provocare pe care noi o avem se 
mai întâmplă în state cu capacitate încă 
modestă de administrare, atunci când 
pe conjunctura economică nefavorabilă 
există această tentație din partea unor 
structuri statale de a majora presiunea 
administrativă asupra businessului, în 
speranța că așa vor fi asigurate mai 
multe mijloace la buget. Și eu cred că 
noi trebuie să găsim o soluție și într-o 
manieră inteligentă să ieșim din acest 
cerc vicios. Eu nu cred în abordarea că 
prin presiuni administrative vom fi în 
stare să ne extindem spațiul fiscal – de 
regulă, se întâmplă invers.   

Valeriu Lazăr: 
Republica Moldova trebuie să achite acum costurile 
unor reforme amânate timp de 20 de ani
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  Lina Grâu: Vorbind în fața 
participanților la Forumul UE-Republica 
Moldova de la Berlin, ministrul Justiției, 
Oleg Efrim, a declarat că la nivelul 
societății sistemul judecătoresc este 
perceput ca fiind unul corupt cvasitotal, 
iar reformele începute în justiție se 
confruntă cu o rezistență puternică 
din partea celor din sistem. Cu toate 
acestea, Ministerul Justiției mizează 
pe faptul că va putea obține schimbări 
în comportamentul și atitudinile 
judecătorilor, în așa fel încât în justiție 
să se pună accent pe profesionism și 
corectitudine, iar cetățeanul să poată 
avea acces la o justiție corectă și 
echitabilă. 

  Oleg Efrim: Este prematur pentru 
afirmații ferme că avem deja o justiție 
funcțională și un serviciu public calitativ 
nou prestat cetățenilor. Încă nu le avem, 
dar vă rog să mă credeți că s-au făcut 
pași considerabili spre schimbare. 

În general, dacă să rezumăm tot ce se 
întâmplă în sistemul judecătoresc, aceste 
probleme pot fi reduse la două. Este 
vorba despre modul în care magistrații 
înțeleg să fie responsabili pentru 
actul justiției pe care îl înfăptuiesc și a 
doua problemă sunt condițiile în care 
activează. 

Sigur, nu pot să nu menționez 
aici acțiunile de responsabilizare 
a judecătorilor care le atribuim 
la categoria măsuri anticorupție. 
Important este să constat că în toată 
istoria Republicii Moldova am avut doi 
magistrați care au fost condamnați penal 
pentru fapte de corupție și aceasta s-a 
întâmplat până în anul 1996. În același 
timp, există în societate o percepție 

de corupție cvasitotală în sistemul 
judecătoresc. 

Am ridicat imunitatea judecătorilor 
pentru faptele de corupție. Astăzi, 
structurile anticorupție pot urmări penal 
inclusiv un judecător fără a solicita 
acorduri prealabile. Legea respectivă a 
intrat în vigoare la 31 august anul curent. 
Sigur, nu este schimbarea pentru care 
aș fi lăudat de corpul de magistrați, mai 
mult ca atât, au făcut tot posibilul pentru 
a o contesta la Curtea Constituțională. 
Suntem în așteptarea deciziei acestei 
înalte instanțe. 

Ministerul Justiției, fiind o parte a 
Executivului, intervine cu măsuri privind 
reformarea sistemului judecătoresc 
până la limita imixtiunii în puterea 

judecătorească. Am așteptat dacă nu ca 
inițiativa schimbării să vină din interiorul 
sistemului, cel puțin să fie susținută din 
interior. Din păcate, nu numai că nu 
avem așa-numiți agenți ai schimbării în 
sistemul judecătoresc, dar, invers, ne 
confruntăm cu o rezistență enormă din 
partea actorilor din justiție. Înțelegem 
că urmează să asigurăm schimbării în 
comportament și în atitudine, să dăm 
o nouă înțelegere la tot ce înseamnă 
profesionalism și etică profesională. 
Urmează să găsim acei catalizatori 
care să ne asigure aceste rezultate în 
perioade mult mai scurte de timp decât 
le-au realizat democrațiile avansate. 

Îmi manifest speranța că vom obține un 
compromis maxim posibil care să asigure 
echilibrul dintre interesul cetățeanului 
pe de o parte și nevoile magistraților, pe 
de altă parte, astfel încât cei din urmă 
să poată acționa eficient în folosul celor 
dintâi. 

La moment, muncim la un important 
pachet anticorupție care urmează să 
fie prezentat Guvernului la începutul 
lunii decembrie. În linii mari, acesta se 
referă la confiscarea extinsă a averilor 
dobândite ilicit; utilizarea testelor de 
integritate pentru actorii din sistemul 
justiției; utilizarea poligrafului la 
accederea în profesie pentru ofițeri de 
urmărire penală, procurori, judecători; 
înăsprirea sancțiunilor pentru fapte de 
corupție și excluderea posibilității ca o 
persoană care a fost condamnată pentru 
corupție să se regăsească în oricare altă 
profesie juridică și, mai mult ca atât, nici 
în serviciul public. 

Sigur, aceste acțiuni ale noastre nu sunt 
susținute, ci, invers, sunt vehement 
criticate din interior, dar în afara faptului 
că vor duce la responsabilizare eu sunt 
sigur că ele vor determina și apariția 
agenților de schimbare în cadrul 
profesiilor juridice. Or, acei oameni 
onești care lucrează în sistem cred că 
deja s-au săturat fie asociați cu cei 
corupți.

Oleg Efrim: Reformele în justiție se 
confruntă cu o rezistență puternică 
a celor din sistem 
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În cadrul panelului consacrat felului în care 
sunt influențate reciproc reglementarea 
transnistreană și integrarea europeană, 
vicepremierul pentru Reintegrare, Eugen 
Carpov, a menționat că aceste două procese 
sunt interconectate.

  Eugen Carpov: Uneori apare întrebarea, 
ce trebuie promovat mai întâi? Să avem 
progrese în primul rând pe domeniul 
integrării europene, astfel ca Republica 
Moldova să progreseze, să fie mai atractivă, 
după care reglementarea transnistreană 
va fi mai simplă. Pe de altă parte, un alt 
curent sau școală convențională de gândire 
spune că am putea totuși să ne axăm 
pe reglementarea conflictului, pentru 
că atingerea fazei finale, când Republica 
Moldova va putea deveni membră a Uniunii 
Europene, nu va fi posibilă fără teritoriul 
din stânga Nistrului integrat plenar ca parte 
componentă a Republicii Moldova. Și aici 
deseori se abordează exemplul Ciprului. 

Personal însă consider că adevărul este 
cam pe la mijloc și cred că ambele procese 
sunt totalmente interconectate. Un progres 
pe integrarea europeană ne-ar facilita, ar 
mări atractivitatea malului drept al Nistrului 
pentru malul stâng. Pe de altă parte, la fel 
de adevărat este și faptul că o avansare pe 
problema reintegrării ar facilita anumite 
elemente care le avem pe agenda de 
integrare europeană. 

Care sunt aceste elemente? În primul 
rând, discuțiile pe care le purtăm astăzi cu 
Uniunea Europeană pe problematica noului 
Acord de liber schimb. Astăzi, regiunea 
transnistreană practic nu participă în aceste 
negocieri pe care le purtăm cu partenerii din 
Uniunea Europeană. Invitația le-a fost făcută 
experților din stânga Nistrului ca să participe 
împreună cu noi, în cadrul delegației 
moldovene. Dar vizitele sunt sporadice, 
formale, o singură persoană vine uneori la 
negocieri, fără niciun fel de acțiuni concrete. 

Riscurile acestei situații sunt mari. Pentru că 
anul viitor, când în Republica Moldova va fi 
în situația să semneze acest Acord de liber 
schimb cu UE, facilitățile de care beneficiază 
astăzi companiile din stânga Nistrului în 
mod evident vor dispărea. Mă refer la 
facilitățile care sunt astăzi în vigoare în baza 
preferințelor comerciale autonome oferite 
de UE Republicii Moldova. 

O altă situație pe care un bun dialog cu 
Tiraspolul l-ar putea facilita este dialogul 
nostru pe marginea introducerii regimului 
fără de vize în relația cu Uniunea Europeană. 
Astăzi apare pe agendă și subiectul 
controlului de către Republica Moldova a 
fluxurilor migraționale care trec prin teritoriul 
regiunii transnistrene, la fel ca și controlul 
actelor de identitate și multe alte aspecte. 
Dacă noi am avansa în reglementarea politică 
a conflictului transnistrean, evident că 
asemenea aspecte ar putea fi depășite și s-ar 
găsi soluții mult mai ușor. 

Noi vedem o posibilitate pentru a avansa 
în procesul de negocieri cu abordarea 
subiectelor din toate trei coșuri. Dacă 
discutăm problemele economice sau sociale 
dacă discutăm problemele umanitare 
sau juridice este absolut evident că fără 
o platformă politică ușor ajungem într-o 
situație de impas. Nu putem să avem soluții 
care ar fi valabile pentru orice situație de 
reglementare politică. Noi trebuie să vedem 
mai întâi cadrul juridic pentru reglementarea 
politică, după care în acest cadru să 
formulăm soluții pentru problemele de ordin 
tehnic. 

O altă dificultate ar fi modalitatea pe care 
o vede Tiraspolul ca formă de lucru. Când 
se condiționează anumite procese unul de 
altul. Ca exemplu, mult discutatul pod de la 
Gura Bâcului, deschiderea circulației pe acest 
pod. Chișinăul vede podul ca un element de 
infrastructură de alternativă pentru circulația 
populației din zonele adiacente. Pe când 
cei de la Tiraspol leagă deschiderea podului 
cu deschiderea tronsonului internațional 
N14; cu posibilitatea circulației unităților 
de transport, acestea fiind recunoscute de 
autoritățile Republicii Moldova cu numerele 
de înmatriculare care există astăzi; cu 
eliberarea unor autorizații de transport 
internațional pentru aceste unități de 
transport. Acestea sunt cerințe care evident 
prezintă elemente cu un anumit grad de 
dificultate. 

La fel, am avut discuții pe domeniul bancar. 
Noi vedem foarte salutabilă dorința unităților 
bancare din regiunea transnistreană să 
intre într-un circuit legal de activitate. 
Dar, este evident că pentru asta aceste 
unități bancare trebuie să respecte niște 
norme și să fie conștiente de faptul că în 
domenii precum cel bancar poate să existe 
o singură autoritate – cea națională – care 
reglementează activitatea acestor unități.

Eugen Carpov: Există o conexiune directă 
între procesul de integrare europeană și cel de 
reglementare transnistreană 
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  Lina Grâu: Fostul 
ambasador al Poloniei la 
Chișinău, Bogumil Luft, 
a declarat că reformarea 
justiției, la fel ca și lupta 
anticorupție merge greu 
pentru că la Chișinău există 
o opoziție pe interior din 
partea cercurilor mafiote. 
Diplomatul a îndemnat 
autoritățile moldovene 
să comunice mai mult cu 
societatea, pentru ca oamenii 
să înțeleagă că reformele 
se fac pentru interesul 
cetățeanului și nu pentru 
demnitarii de la Bruxelles și 
să susțină autoritățile în aceste reforme.

  Bogumil Luft: Guvernul Republicii 
Moldova realizează un efort foarte mare, 
unul credibil, în direcția reformelor în 
mai multe domenii, inclusiv în domeniul 
sistemului judecătoresc și în Ministerul 
de Interne. Respectul meu este cu 
atât mai mare, cu cât înțeleg bine în 
ce măsură aceasta este o sarcină grea, 
foarte grea. Mai ales în aceste domenii 
reformele sunt foarte grele. De ce? Este 
banal. Din cauza faptului că reformele 
sunt realizate împotriva intereselor 
mafiote și împotriva fenomenelor 
patologice în funcționarea societății în 
general. Și în centrul problemelor este 
lupta anticorupție, într-o societate în 
care corupția a devenit modul de viață 
la multe nivele, la mai toate nivelele. Din 
când în când, am și impresia că o mare 
parte a societății nu susține Guvernul în 
acest efort. 

Baza juridică, legislativă, este destul 
de ușor de realizat. Problema este cu 
implementarea. Pentru acest lucru este 
nevoie de susținerea societății. Foarte 
important este mesajul care ajunge la 
cetățeni prin mass media și prin toate 
mijloacele pe care le are la dispoziție 
Guvernul. Majoritatea societății privește 
această reformă ca pe o obligație care 
a fost impusă de UE și foarte puțin se 
vorbește despre faptul că de aceste 
reforme are nevoie Republica Moldova 
ca atare, pentru a îmbunătăți lucrurile pe 
interior, nu numai pentru ca să fie bine 
văzută de UE. 

A doua problemă, probabil și mai 
profundă, este o anumită lipsă de 
identificare a cetățeanului cu statul, 
lipsa respectului față de stat, lipsa 
de unitate a societății în jurul ideilor 
celor mai importante, a unei orientări 
a țării către o viziune comună. Și aici 
trebuie un mare dialog, o dezbatere 

în societate, dezbatere animată de 
societatea civilă și de mass media. Și 
este și responsabilitatea celor care 
sunt la guvernare, cea de a uni întreaga 
societate în jurul efortului, care ar trebui 
să fie cel mai intens și cel mai rapid, 
pentru implementarea cadrului legislativ 
reformator. 

Și pentru asta trebuie o bună colaborare 
în cadrul coaliției de guvernare, 
în cadrul clasei politice. Din când 
în când asta lipsește. Problema 
este că tot procesul reformelor va 
fi lung – aceasta este experiența 
țărilor care au procedat la această 
reformă – de exemplu, a țării 
mele, a Poloniei, sau a altor 
țări care au ieșit din sistemul 
comunist. Și această experiență 
spune că acest proces de reforme 
durează. Acest lucru înseamnă un 
lucru foarte important – nevoia de 
consens în clasa politică și nevoia 
de o opoziție care va continua în 
mare măsură direcția principală a 
reformelor. 

Noi, Polonia, am avut mare noroc – 
toate forțele politice și toate guvernele 
care s-au schimbat au continuat această 
reformă. Se pare că la Chișinău există o 
problemă în ceea ce privește efortul de 
dialog. În Republica Moldova trebuie să 
fie creată, să apară opoziția capabilă de 
a continua reformele. Este absolut sigur 
că această coaliție de la guvernare nu vă 
rămâne la putere veșnic, iar reformele 
nu pot fi realizate în timpul unui singur 
mandat al Parlamentului sau chiar a 
două mandate. 

Rămân optimist că acest efort de 
reformă foarte clar îndreptat spre 
principiile democratice și spre cele mai 
bune standarde elaborate în Europa 
în ultimele decenii. Acest efort de 
reformă durează deja de trei ani. Și mi 
se pare că și societatea vede că acesta 
este un proces care trebuie și care va fi 
continuat. 

Bogumil Luft: Autoritățile trebuie 
să comunice mai mult cu societatea, 
pentru a o convinge să susțină 
reformele
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  Lina Grâu: La Forumul UE-Republica 
Moldova de la Berlin a participat și 
primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă. 
L-am întrebat dacă, în opinia sa, coaliția 
de guvernare va fi în stare să elimine 
acele handicapuri pe care i le-au 
semnalat partenerii europeni și dacă va 
putea fi eficientă în eliminarea corupției, 
îmbunătățirea justiției și a mediului de 
afaceri și în implementarea legislației 
reformatoare adoptate.

  Dorin Chirtoacă: Republica Moldova 
nu reprezintă nici pe de parte primul și 
nici ultimul caz de integrare europeană 
în cadrul Europei de Est. Au fost situații 
și mai complicate cu țări mai mari, au 
fost situații și mai simple – cu Țările 
Baltice, de exemplu. Unele probleme 
nu sunt rezolvate nici până în ziua de 
astăzi la o parte din țările care deja sunt 
membre ale Uniunii Europene. Mă refer 
la problemele legate de justiție, corupție, 
buna guvernare și așa mai departe. Și 
Republica Moldova nu este o excepție, 
se încadrează în acest șir de probleme, 
doar că anumite lucruri ar fi putut fi 
evitate. 

Pe de o parte, Uniunea Europeană 
ne încurajează, ne sprijină și asta mai 
degrabă grație faptului că în cadrul 
Parteneriatului Estic în afară de 
Republica Moldova altcineva practic 
nu are la ora actuală cum să obțină 
mai multe rezultate concrete. Ucraina 
și Belarus au probleme mai mari, în 
Azerbaidjan și Armenia este și mai 
complicat, Georgia era într-o situație 
mai bună decât Republica Moldova, dar 
ultimele revoluții au cam întors lucrurile. 
Republica Moldova rămâne ca fiind 
singura în prezent care înregistrează 
progrese. Aceasta este o oportunitate, 
este un noroc practic al nostru, de aici 
vine și toată susținerea. 

Dorin Chirtoacă: UE trebuie să ofere beneficii palpabile 
pentru cetățenii Republicii Moldova 

Pe interior, deși s-au aprobat o serie 
de acte normative, deși sunt semnate 
o serie de angajamente, lucrurile sunt 
departe de acea schimbare pe care au 
așteptat-o locuitorii și pe care o aștept 
și eu personal. Și aceste lucruri sunt mai 
curând tolerate, trecute cu vederea de 
partenerii europeni, sunt acceptate în 
ideea că se vor rezolva odată apropierea 
cu Europa, odată cu procesul de 
integrare europeană, treptat. Riscul 
este ca nu cumva neregulile care au loc 
și restanțele pe care le simțim cu toții 
la capitolul justiție, luptă cu corupția, 
descentralizare și altele, ca nu cumva 
aceste restanțe să compromită la un 
moment dat procesul de integrare. 

Astea vor fi subiectele în anii următori. 
Pe de o parte, din punct de vedere 
social, guvernarea nu prea are ce oferi, 
pentru că prețurile și criza apasă tot mai 
mult asupra oamenilor. Pe de altă parte 
rezultate la buna guvernare sunt, dar nu 
în măsura în care ar trebui. Și avem doar 
susținerea totală a Uniunii Europene, 
inclusiv, iată, s-a spus aici, la Berlin, 
despre perspectiva aderării Republicii 
Moldova la UE. Să dea Dumnezeu, dar 

fără reforme interne 
lucrurile vor fi ca pe 
muchie de cuțit. 

  Lina Grâu: Vorbind 
despre aceste reforme, 
percepția la Chișinău, cel 
puțin ultima perioadă 
am auzit acest lucru 
destul de des, este că ”ce 
folos că suntem într-o 
poveste de succes pentru 
Uniunea Europeană, 
dacă pentru cetățenii 
de rând această poveste 

de succes nu se simte?”. Nu se simte în 
modul de viață, în buzunar, în asistența 
juridică, socială și așa mai departe. 
Care sunt pârghiile guvernării pentru a 
transpune această poveste de succes de 
pe extern în viața curentă a oamenilor?

  Dorin Chirtoacă: Bun, ce înseamnă 
”poveste de succes”? S-au adunat 
oficialii europeni cu oficialii din Moldova, 
au gândit câteva proiecte: „Rethink 
Moldova”, „More for More” și care au 
mai fost, au atribuit întregului proces 
denumirea de „Povestea de succes 
Republica Moldova” și la nivelul acesta 
s-au c-am epuizat lucrurile. La nivelul 
omul de rând situația este percepută 
altfel deocamdată. El simte prețuri 
mari, salarii care sunt înghețate, pensii 
la fel, dorința de a trăi mai bine și, 
evident, de a merge înspre Europa în 
mare parte. Dar omul încă nu simte și 
avantajele acestui parcurs. De aceea 
va fi și complicat să fie convinsă marea 
majoritate a societății în baza doar a 
afirmațiilor pe care le auzim aici. Este 
nevoie de ceva mai mult. Este nevoie 
de ceva mai mult și la dispoziția actualei 
guvernări mai sunt doar doi ani.
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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. 
În Republica Moldova, Friedrich-Ebert-Stiftung şi-a început colaborarea în anul 1994 prin intermediul Biroului regional de la Kiev, iar din 
octombrie 2002 la Chişinău activează un Birou permanent al Fundaţiei. 

  Lina Grâu: Și, după mine, anul de 
grație va fi într-adevăr 2014, atunci 
când vor avea loc următoarele alegeri 
parlamentare. Cred că atunci se va 
decide – sau continuăm cu acest parcurs 
european și partidele de orientare 
democratică pro-europeană câștigă 
alegerile, sau se întâmplă marea 
revanșă. Asta, pentru că reformele în 
mare parte merg destul de greu.

  Dorin Chirtoacă: Alegerile vor 
spune dacă vom merge înainte, spre 
Europa, sau vom da înapoi, spre spațiul 
eurasiatic, unde am fost în perioada 
sovietică. Europa ce mai poate face 
pentru noi, chiar dacă am fost pregătiți, 
cum n-au fost pregătite pentru integrare 
nici România și nici Bulgaria în 2007, 
este să-i dea în alb Republicii Moldova 
o liberă circulație și alte facilități: 
asociere, liber schimb economic, în așa 
fel încât cel puțin prin libera circulație 
oamenii să simtă că au făcut un pas spre 
Europa. Acesta ar fi un argument forte 
pentru alianță în vederea alegerilor 
parlamentare, pentru a încerca să le 
câștige din nou. Fără asemenea lucruri 

din partea Uniunii Europene va fi destul 
de complicat.

  Lina Grâu: Oamenii sunt tentați să 
creadă unor promisiuni care nu sunt nici 
măcar formalizate. Există această Uniune 
Eurasiatică care este doar o promisiune 
și demagogii despre cât de ieftin va fi 
prețul la gaze, pe de altă parte, există 
Uniunea Europeană – cu reguli clare, 
care este funcțională, palpabilă, unde 
ne place să călătorim. De unde vine 
dilema aceasta din societatea Republicii 
Moldova, de ce nu ne putem decide 
încotro să mergem? Mie mi se pare o 
alegere simplă.

  Dorin Chirtoacă: Pentru a alege 
trebuie să cunoști, iar noi nu am avut 
posibilitatea să cunoaștem. Timp de 
200 de ani s-a întâmplat tot ce putea fi 
mai rău cu populația din spațiul dintre 
Prut și Nistru, și din Transnistria inclusiv 
– propaganda sovietică, colonizarea, 
deportările în masă, decimarea 
populației, refugiul care a avut loc, 
sărăcia din prezent… Toate acestea își 
spun cuvântul. Pentru a putea alege una 

din două trebuie să percepi în totalitate 
ce înseamnă o ofertă și ce înseamnă 
cealaltă. 

Deocamdată, tranziția este mai 
dureroasă decât ce am avut în perioada 
sovietică. Acestea sunt singurele lucruri 
pe care le pot compara oamenii: tranziția 
prelungită din ultimii 20 de ani și sărăcie, 
respectiv, în perioada sovietică o situație 
aparent mai bună din punct de vedere 
social. Repet, doar aparent. Din păcate, 
termenul de comparație – ce înseamnă 
Europa cu 2000 de ani de dezvoltare și 
civilizație – mare majoritate a populației 
noastre nu îl are deocamdată și de aici 
vine și situația complicată în ceea ce 
privește alegerea. 

Depinde acum foarte mult de cum vor 
evolua lucrurile la nivelul politic. În 
cazul în care se va reuși acumularea mai 
multor rezultate vizibile și câteva lucruri 
palpabile pentru omul de rând și din 
partea Uniunii Europene, șansele cresc.


