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Introducere
Ediţia de faţă a revistei Guvernare şi Democraţie prezintă o analiză retrospectivă a 
evenimentelor cheie care au marcat viaţa politică şi economică după alegerile par-
lamentare repetate din 29 iulie 2009. Ţinînd cont de evoluţiile politice şi economice 
din a doua jumătate a anului 2009, sunt punctate principalele tendinţe ale anului 
politic şi economic 2010.

În pofida aşteptărilor, alegerile din 29 iulie nu au adus mult dorita stabilitate în 
viaţa politică, iar a doua jumătate a anului 2009 a trecut sub semnul incertitudinii. 
Alcătuirea noii garnituri guvernamentale – Alianţa pentru Integrare Europeană 
(AIE) – din patru formaţiuni, aflate pînă la alegerile din 29 iulie 2009 în opoziţie, a 
generat mai multe supoziţii referitoare la viabilitatea şi eficienţa acesteia, dar mai 
ales privind capacitatea AIE de a depăşi blocajul instituţional, legat de alegerea 
şefului statului. Decizia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) de a 
împiedica transferul legal de putere către noua majoritate parlamentară doar a ali-
mentat aceste supoziţii. Cedarea puterii nu a fost lipsită de multiple piedici de or-
din procedural ridicate de PCRM, care au fost depăşite doar după implicarea Curţii 
Constituţionale. Totodată, caracterul algoritmic al funcţionării AIE a trenat procesul 
de formare a garniturii guvernamentale în eşaloanele inferioare ale puterii centra-
le. În definitiv, boicotarea alegerii şefului statului de către PCRM, în scopul de a se 
revanşa la eventualele alegeri parlamentare anticipate din 2010, a însemnat trans-
ferarea crizei politice şi a incertitudinii din 2009 în 2010. Această intenţie a PCRM 
a motivat decizia preşedintelui interimar de a crea o comisie care să examineze nece-
sitatea revizuirii Constituţiei, pentru a evita, pe viitor, blocajele instituţionale. 

Unica certitudine, pe care ne-au lăsat-o evenimentele politice din 2009, este că 
relaţiile externe ale Republicii Moldova au cunoscut o resuscitare extraordinară 
după accederea la guvernare a AIE. Deblocarea relaţiilor cu Uniunea Europeană de 
după înlăturarea regimului de vize cu România, dinamizarea dialogului cu Ucraina, 
dibuirea unor dimensiuni noi în relaţiile cu Rusia şi organizarea summitului CSI la 
Chişinău în luna octombrie 2009 au servit drept preludiu pentru redimensionarea 
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politicii externe moldoveneşti. De fapt, a devenit evident că simpatia partenerilor 
externi ai Republicii Moldova poate fi convertită în suport politic şi financiar în 
vederea depăşirii crizei economico-financiare şi politice. În acest context, suportul 
promis de SUA pentru modernizarea infrastructurii transportului şi a agriculturii, 
precum şi atitudinea deschisă a organismelor financiare internaţionale, reprezintă 
nişte puncte de referinţă, care indică faptul că instaurarea stabilităţii politice în 
Moldova ar atrage după sine un pachet întreg de proiecte cu impact pozitiv pentru 
ţara noastră. Totuşi, Moldova va putea valorifica la maximum acest suport extern 
doar dacă va dovedi capacitatea de implementare reală a reformelor concrete 
pentru a îmbunătăţi justiţia, infrastructura şi climatul de afaceri.

Din perspectiva tendinţelor menţionate mai sus, anul 2010 va fi marcat de o in-
certitudine care, suprapusă pe criza financiar-economică, va amplifica dificultăţile 
prin care va trebui să treacă societatea moldovenească pentru a depăşi situaţiile 
de criză. În urma evoluţiilor din a doua jumătate a anului 2009, se poate afirma, cu 
un înalt grad de certitudine, că în 2010 Republica Moldova va trebui să organizeze 
un referendum pentru depăşirea blocajelor instituţionale sau alegeri parlamentare 
anticipate. Nu este exclus să se desfăşoare atît referendumul, cît şi alegerile parla-
mentare anticipate, după care să mai fie necesară şi desfăşurarea alegerilor prezi-
denţiale directe. Aceste exemple indică asupra gradului de incertitudine politică 
care va marca anul 2010 şi care ar putea reduce o parte din capitalul politic extern 
pe care l-a obţinut AIE în 2009. 
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7I. VIAŢA POLITICĂ DUPĂ ALEGERILE 
    PARLAMENTARE DIN 2009

Perpetuarea crizei politice după alegerile din 29 iulie

Patimi postelectorale

Rezultatele alegerilor anticipate din 29 iulie 2009 au confirmat faptul că, în linii mari, 
electoratul moldovenesc îşi menţine preferinţele politice chiar şi în prezenţa factorilor 
generatori de clivaje sociale şi politice. În acest sens, se poate afirma că, după cri-
za politică generată de evenimentele din 7 aprilie şi blocarea alegerii şefului statului, 
electoratul moldovenesc, practic, şi-a reiterat opţiunile electorale din 5 aprilie. Schim-
bările în opţiunile electorale au fost generate de părăsirea Partidului Comuniştilor 
din Republica Moldova (PCRM) de către fostul preşedinte al Parlamentului, Marian 
Lupu, şi de faptul că numărul concurenţilor electorali la alegerile din 29 iulie s-a di-
minuat de aproximativ două ori. Astfel, dacă la alegerile din 5 aprilie formaţiunile, 
incapabile să depăşească pragul electoral, acumulaseră ~15%, atunci la alegerile din 
29 iulie ele au acumulat doar 4%. Evident, a avut loc consolidarea segmentelor electo-
rale în urma abţinerii partidelor mici de la participarea la alegeri. Cu alte cuvinte, au 
existat migraţii ale simpatiilor electorale, în special pe segmentul social-democrat şi 
pe cel liberal, ultimul fiind împărţit de trei formaţiuni – Partidul Liberal (PL), Partidul 
Liberal Democrat din Moldova (PLDM) şi Alianţa Moldova Noastră (AMN). Aceste 
modificări au fost suficiente pentru ca PCRM să piardă, în cele din urmă, monopolul 
asupra puterii politice.

În aceste circumstanţe, păstrarea situaţiei politice tensionate şi perpetuarea blo-
cajului instituţional au determinat probabilitatea altor alegeri parlamentare anticipate 
în 2010. În pofida faptului că, în Parlament, sînt reprezentate cinci formaţiuni politice, 
ele constituie, în realitate, două forţe antagoniste cu o pondere comparabilă. Consti-
tuirea Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE) de către PLDM, PL, PDM şi AMN 
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stabileşte următorul raport de forţe: 53 de mandate ale AIE faţă de 48 de mandate 
ale PCRM. În acest context, apar un şir de probleme cu caracter constituţional, legal, 
politic şi administrativ.

Cinci principii ale PCRM vs. cinci principii 
ale AIE pentru depirea crizei

Cu două săptămîni înaintea scrutinului din 29 iulie 1009, în cadrul unei conferinţe de 
presă, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a lansat cinci principii, în conformitate cu 
care s-ar putea ajunge la un consens naţional postelectoral:

• contracararea crizei economice pe baza menţinerii stabilităţii sistemului finan-
ciar, precum şi a actualelor standarde, garanţii şi angajamente; 

• activitatea politică şi legislativă comună pentru modernizarea europeană a 
Mol dovei. În acest sens, Voronin a remarcat „începerea, cu medierea activă a 
partenerilor europeni, a procesului de negocieri privind stabilizarea relaţiilor 
interstatale între Moldova şi România, care să se încheie cu semnarea tratatu-
lui privind frontiera şi a tratatului politic de bază“. Cel de-al doilea principiu 
cuprinde şi reformarea în continuare a audiovizualului public, demilitarizarea 
organelor de forţă şi semnarea unui acord cu Uniunea Europeană, care să-i ofe-
re Moldovei „libertăţi de un nou nivel“; 

• recunoaşterea reintegrării ţării drept principala sarcină a statalităţii moldove-
neşti; 

• dezvoltarea în continuare a politicii naţionale a Moldovei, întemeiată pe conso-
lidarea şi susţinerea identităţii moldoveneşti; 

• menţinerea şi întărirea parteneriatului Republicii Moldova cu Federaţia Rusă, 
precum şi intensificarea eforturilor Moldovei în vederea dezvoltării colaborării 
multilaterale în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI). 

Liderul PCRM a mai subliniat că formaţiunea sa „este gata să creeze o coaliţie 
largă de guvernare cu toate forţele politice care vor accede în Parlament, dacă vor 
accepta aceste principii“. În contrast, Vladimir Voronin i-a atribuit AIE următoarele 
priorităţi: aderarea la NATO, părăsirea CSI şi subminarea parteneriatului strategic 
cu Rusia. În realitate, PCRM şi-ar fi dorit ca partidele din AIE să-şi stabilească aceste 
priorităţi, pentru a le putea eticheta drept „forţe radicale de dreapta“. 

După alegerile anticipate, în urma unor consultări, pe 8 august 2009, PLDM, PL, 
PDM, AMN au declarat constituirea coaliţiei de guvernare Alianţa pentru Integrare Eu-
ropeană (AIE), care s-a angajat în faţa societăţii să realizeze cîteva obiective majore:

• Restabilirea statului de drept, însemnînd garantarea respectării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, asigurarea libertăţii mass-media şi refor-
marea audiovizualului public, eliminarea rapidă a consecinţelor uzurpării pute-
rii în stat prin asigurarea separării efective a puterilor legislativă, executivă şi ju-
decătorească şi a colaborării dintre ele, asigurarea funcţionalităţii democratice 
a instituţiilor statului, garantarea independenţei sistemului judecătoresc şi fina-
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lizarea reformelor în domeniu, reformarea structurilor de forţă în conformitate 
cu standardele europene, investigarea completă şi obiectivă a evenimentelor din 
aprilie 2009 prin instituirea unei comisii de anchetă, credibilă şi depolitizată, 
cu participarea experţilor independenţi şi a reprezentanţilor instituţiilor in-
ternaţionale. 

• Depăşirea crizei social-economice şi asigurarea creşterii economice, însemnînd 
elaborarea şi aplicarea programului de combatere a crizei economice şi finan-
ciare, eradicarea sărăciei, gestionarea corectă, onestă şi transparentă a banului 
public; optimizarea cheltuielilor administrative şi reorientarea banilor econo-
misiţi către sfera socială, liberalizarea economiei, eliminarea monopolurilor şi 
a birocraţiei excesive, optimizarea sistemului fiscal şi financiar, eliminarea im-
plicării abuzive a statului în activitatea de antreprenoriat, restabilirea şi conso-
lidarea relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale. 

• Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale, însemnînd demonta-
rea „verticalei puterii“ şi eliminarea discriminării pe criterii politice în pro-
cesul bugetar şi în cel de alocare a investiţiilor către autorităţile publice locale, 
asigurarea autonomiei autorităţilor publice locale în conformitate cu standar-
dele europene. 

• Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova, însemnînd continuarea procesu-
lui de negocieri pentru soluţionarea problemei transnistrene, asigurarea trans-
parenţei în procesul de soluţionare şi identificarea unui mecanism viabil pentru 
reglementarea complexă a problemei transnistrene. 

• Integrarea europeană a Republicii Moldova şi promovarea unei politici exter-
ne echilibrate, consecvente şi responsabile, însemnînd negocierea şi semnarea 
Acordului de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, pro-
movarea parteneriatelor strategice cu Statele Unite ale Americii şi cu Federa-
ţia Rusă, restabilirea şi consolidarea relaţiilor de bună vecinătate cu România 
şi Ucraina, eliminarea regimului de vize pentru cetăţenii români şi semnarea 
Acordului privind micul trafic de frontieră, refacerea imaginii Republicii Mol-
dova în lume şi restabilirea încrederii pe plan intern şi extern. 

PCRM i AIE i-au lansat „baloanele de încercare“

Pe 21 august 2009, cele patru forţe politice parlamentare care au constituit AIE au 
lan sat „iniţiativa unui dialog dintre partidele parlamentare, pentru a conveni asupra 
soluţiilor de formare a noilor organe ale puterii centrale“, şi au invitat liderul PCRM 
să participe, pe 25 august, la întîlnirea liderilor partidelor parlamentare. AIE sublinia 
că este vorba despre dialog şi nu despre negocieri. Astfel, AIE a dorit să anunţe că are 
argumente pentru a convinge PCRM că e în avantajul acestuia să se resemneze de bu-
năvoie, oferind cele opt voturi pe gratis la votarea candidaturii AIE pentru funcţia de 
şef al statului şi fără a pretinde cea mai mică recompensă politico-administrativă sau 
garanţii privind un comportament anume faţă de PCRM şi liderii acestuia. Procedînd 
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astfel, liderii AIE, de fapt, au pretins că ar putea trezi sentimente de vinovăţie în rîndu-
rile deputaţilor PCRM, urmate de resemnare, pentru moştenirea pe care formaţiunea 
majoritară o lăsa AIE după opt ani de guvernare.

O zi mai tîrziu, pe 22 august, PCRM şi-a convocat plenara Comitetului Central 
(CC), în cadrul căreia a dat aprecieri situaţiei politice postelectorale şi a stabilit sarci-
nile formaţiunii pentru viitorul imediat:

• PCRM este învingătorul indiscutabil al alegerilor parlamentare din 29 iulie 
2009 şi de la această stare de fapt pornesc toate celelalte atitudini; 

• PCRM este pregătit, în continuare, pentru cele mai diverse scenarii de luptă 
po litică, inclusiv posibila trecere în opoziţie. „Dacă un partid politic nu este 
capabil în orice moment, din raţionamente ideologice şi principiale, să treacă în 
opoziţie, un astfel de partid, pur şi simplu, nu merită puterea. Dacă un comunist 
se teme de povara vieţii în opoziţie, dacă, în faţa pericolului chiar şi al celor mai 
crunte represiuni, îşi pierde demnitatea şi nobleţea umană, locul său într-ade-
văr este printre clanurile politice care se intitulează drept centriste şi alt soi de 
liberali“; 

• desfăşurarea alegerilor anticipate trebuie evitată. „Aceasta ar fi cea mai nefastă 
cale pentru ţara noastră, care duce doar la destabilizarea în continuare a situa-
ţiei, în urma căreia va pierde întreaga societate moldovenească“; 

• PCRM îşi va concentra eforturile în altă direcţie. „Noi vedem că coaliţia de 
dre apta se află într-un impas cronic – nici încolo, nici încoace. Iar aceasta în-
seamnă că partidul nostru pur şi simplu este obligat să lanseze iniţiativa de a-şi 
constitui propria coaliţie, de stînga, o coaliţie anticriză, întemeiată pe cele cinci 
principii pe care le-a avansat PCRM şi care au fost sonorizate în perioada cam-
paniei electorale. Prioritatea strategică a PCRM rezidă în faptul că fracţiunea 
sa nu a fost formată prin unirea artificială a cîtorva partide cu valori şi progra-
me care se contrazic reciproc. Fracţiunea PCRM a fost formată de alegător! De 
aceea, sarcina PCRM constă în faptul de a intra în dialog cu acele forţe politice 
care sînt dispuse totuşi să depăşească propriul egoism politic şi să se situeze pe 
o poziţie patriotică fermă“; 

• PCRM va face tot ce îi stă în puteri ca dialogul tuturor forţelor politice intere-
sate să conducă la o adevărată coaliţie anticriză stabilă a partidelor politice care 
se situează ferm pe platforma statalităţii moldoveneşti, a echităţii sociale şi a 
democraţiei. 

• PCRM a constatat că „încercarea celor patru partide politice, reprezentate în 
Par lamentul nou-ales, de a forma o aşa-numită coaliţie de guvernare, Alianţa 
pentru Integrare Europeană, a suferit eşec. PL, PLDM, PDM şi AMN, pe par-
cursul unei luni, aşa şi nu au reuşit să ajungă la o înţelegere reciproc acceptabi-
lă nici în privinţa partajării funcţiilor, nici în privinţa organigramei structurii 
respective, nici în privinţa principiilor de baza ale politicii interne şi externe 
a Republicii Moldova. În situaţia creată, PCRM consideră imposibilă purtarea 
unui dialog cu o structură politică, ce există doar în imaginaţia unor mijloace 
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de informare în masă. În cadrul unui atare dialog nu poate exista nici obiect de 
discuţie, nici scop şi nici partener, care să pledeze de pe o poziţie comună“. 

• PCRM va insista pe un dialog separat cu formaţiunile parlamentare în vederea 
creării unei coaliţii de centru-stînga. 

Nici ca Deng Xiaoping şi nici ca Charles de Gaulle – lupta continuă!

După constituirea Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE), Partidul Comuniştilor 
din Republica Moldova (PCRM) a declanşat o campanie furibundă de convingere a sim-
patizanţilor că nu există alternativă pentru blocarea alegerii şefului statului şi provoca-
rea alegerilor parlamentare anticipate. Campania a culminat cu mitingul de protest al 
PCRM, prilejuit de aniversarea Revoluţiei din Octombrie. Astfel, manifestaţia PCRM 
din 7 noiembrie 2009 a avut menirea să elimine cel mai mic dubiu că PCRM este deter-
minat să blocheze alegerea şefului statului, programată pentru ziua de 10 noiembrie.

Iată argumentele PCRM care ar justifica pledoaria pentru blocarea alegerii şefu-
lui statului, provocarea unor noi alegeri parlamentare anticipate şi intrarea într-o nouă 
spirală a confruntărilor politice:

• după alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, componentele coaliţiei 
majoritare AIE au refuzat să negocieze cu PCRM pe marginea formării unei 
coaliţii de guvernare de centru-stînga; 

• o eventuală votare de către deputaţii comunişti a candidaturii AIE, Marian 
Lu  pu, ar echivala cu subminarea şi chiar cu distrugerea PCRM. Acest vot ar 
justifica desprinderea lui Marian Lupu de PCRM şi ar încuraja simpatizanţii 
formaţiunii să voteze pe viitor Partidul Democrat din Moldova (PDM), al cărui 
lider a devenit Marian Lupu; 

• liderii AIE ameninţă constant exponenţii fostei guvernări, lideri şi membri ai 
PCRM, cu deschiderea dosarelor penale şi cu puşcăria, pentru presupuse crime, 
fapt ce aminteşte, mai degrabă, de exercitarea unui şantaj şi nicidecum nu încu-
rajează cooperarea pentru deblocarea alegerii candidaturii AIE în funcţia de şef 
al statului; 

• politica de cadre a AIE este subordonată formulei rigide a aşa-zisului algoritm 
de reprezentare, lucru ce poate conduce la substituirea profesioniştilor din ser-
viciul public cu partinicii algoritmizaţi. Pericolul invocat nu pare a fi exagerat, 
luînd în calcul faptul că, în eventualitatea unei lipse de profesionalism a partini-
cilor, eliminarea şi/ sau substituirea acestora din structurile guvernamentale ar 
putea genera disensiuni în rîndurile AIE şi ar duce la noi blocaje instituţionale; 

• AIE încalcă normele constituţionale (potrivit PCRM, cîte 30 de articole odată) 
şi recroieşte legislaţia după bunul său plac, în scopul realizării unor interese 
imediate şi în detrimentul interesului public; 

• AIE ignoră standardele sociale, stabilite în perioada guvernării PCRM, renun-
ţînd la majorarea periodică a salariilor şi a altor plăţi sociale, iar incapacitatea de 
acumulare a resurselor bugetare conduce la mărirea costului serviciilor publice; 
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• AEI încalcă principiul libertăţii presei, ţintind preponderent eliminarea pre-
sei în limba rusă, lucru ce poate deteriora relaţiile interetnice din Republica 
Moldova; 

• AEI are de gînd să scoată Republica Moldova din CSI, alipind-o la NATO, Ro-
mânia etc. 

Multe dintre argumentele PCRM, invocate mai sus, sînt valabile, dar şi mai multe 
sînt exagerări menite să justifice decizia de blocare a alegerii şefului statului. În acest 
context, au fost formulate şi contraargumentele AIE, după cum urmează:

• PCRM a refuzat în mod deliberat invitaţia la dialog, transmisă imediat după 
constituirea AIE. Motivul invocat de PCRM a fost că acesta nu credea în exis-
tenţa AIE, care a trebuit să se manifeste într-o anumită manieră în procesul de 
preluare a pîrghiilor puterii, pentru ca PCRM să-i perceapă existenţa în mod 
adecvat; 

• Marian Lupu a fost desemnat drept candidat din partea AIE pe motiv că, potri-
vit sondajelor de opinie, se bucură de cea mai înaltă încredere din partea cetăţe-
nilor, inclusiv din partea unui segment de votanţi ai PCRM. Refuzînd alegerea 
lui în funcţia de şef al statului, PCRM contrapune interesul de partid intereselor 
celui mai numeros segment de cetăţeni; 

• invocarea incapacităţii AIE de a menţine standardele sociale stabilite în perioa-
da guvernării PCRM este o ipocrizie, în situaţia în care acesta din urmă i-a lăsat 
AIE drept „moştenire“ o imensă gaură bugetară şi o economie aflată într-o des-
creştere de aproximativ 5-6% în anul 2009. În acelaşi context, PCRM nu trebuie 
să uite că a preluat guvernarea în 2001, cînd economia ţării se afla pe un trend 
ascendent, imediat după primul an de creştere economică de 2%, în 2000; 

• AIE respinge învinuirile de suprimare a independenţei mass-media, argumen-
tînd că doar înlătură blocajele şi rectifică ceea ce a fost făcut, în mod deliberat, 
ca să servească interesele PCRM în perioada guvernării acestuia. Se are în vede-
re discreditarea principiului, consfinţit de articolul 7 al Codului Audiovizualu-
lui, referitor la echilibrul şi pluralismul politico-social, prin propaganda media-
holdingului afiliat PCRM, care continuă şi după venirea AIE la putere; 

• învinuirile că AIE ar limita circulaţia informaţiei în limba rusă, de asemenea, 
sînt respinse, invocîndu-se drept argument că este sancţionată doar încălcarea, 
de către unii radiodifuzori, a prevederilor Codului Audiovizualului, indiferent 
de limba în care emit. În acest context, AIE menţionează că, pe vremea cînd gu-
verna ţara, PCRM a sancţionat şi a nedreptăţit publicaţii în limba rusă, a căror 
politică redacţională nu i-a convenit. În plus, au fost încălcate drepturile orga-
nizaţiei „Prietenii Rusiei în Moldova“, fiind respinsă de mai multe ori tentativa 
înregistrării juridice a organizaţiei respective; 

• în privinţa atitudinii AIE faţă de CSI, NATO şi România, PCRM reflectă lu-
crurile aşa cum i-ar conveni din punctul de vedere al propagandei dezlănţuite 
împotriva AIE şi nu din punctul de vedere al realităţii obiective. Pe plan extern, 
AIE încearcă să înlocuiască mimarea integrării europene cu un proces auten-
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tic de integrare, să normalizeze relaţiile cu România, să deblocheze relaţiile cu 
Ucraina şi să redimensioneze relaţiile cu Rusia, embargoul căreia asupra expor-
tului producţiei vinicole moldoveneşti, impus în 2005 ca urmare a deteriorării 
relaţiilor bilaterale, a distrus practic industria vitivinicolă moldovenească etc. 

Nu încape îndoiala că, după opt ani de guvernare, PCRM poartă răspundere pen tru 
starea de antagonizare profundă a forţelor politice din ţară şi, drept urmare, pentru po-
larizarea societăţii. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a fost cel care, după pierderea ale-
gerilor locale din iunie 2007, a anunţat în mod public stoparea „parteneriatului politic“, 
declanşînd, astfel, un adevărat „război politic“. Consecinţele acestui „război“ se regăsesc 
şi în evenimentele tragice din 7 aprilie 2009. Alegerile parlamentare anticipate din 29 
iulie 2009 au fost un „plebiscit“, pe care liderul PCRM, Vladimir Voronin, l-a pierdut.

Pînă la 7 aprilie 2009, Vladimir Voronin a avut excelenta ocazie să-şi realizeze vi-
sul, despre care a vorbit public, de a deveni un fel de Deng Xiaoping al Republicii Mol-
dova. El nu şi-a realizat însă acel vis. După „plebiscitul“ din 29 iulie 2009, Vladimir 
Voronin a avut excelenta ocazie de a urma exemplul lui Charles de Gaulle, dar nici de 
aceasta nu a fost în stare. În cadrul mitingului din 7 noiembrie, în sunetele cîntecului 
Lupta continuă, liderul PCRM Vladimir Voronin şi-a făcut publice sentimentele ce-l 
copleşesc – obida că formaţiunea pe care o conduce a scăpat din mîini pîrghiile puterii. 
Potrivit lui, în situaţia creată, provocarea alegerilor parlamentare anticipate reprezintă 
singura posibilitate de a recuceri puterea politică în vederea restabilirii standardelor 
democratice şi sociale din anii guvernării PCRM.

În acest context, se pare că AIE intenţionează să trateze PCRM conform prover-
bului: „Ce ai semănat, aceea vei culege“. Nu este cel mai promiţător tratament, însă din 
el s-a putut desprinde avertismentul referitor la provocarea alegerilor anticipate: dacă 
PCRM va continua să „semene vînt, va culege furtună“.

Deznodămîntul: normalitate vs. boicot şi revanşă

Incertitudinea va înlocui instabilitatea

Pe 7 decembrie 2009 a avut loc deznodămîntul. Dacă Partidul Comuniştilor din Re-
publica Moldova (PCRM) ar fi deblocat alegerea şefului statului, atunci competiţia 
politică între putere şi opoziţie ar fi intrat în normalitate. În caz contrar, după boicot 
ar fi urmat o încercare de revanşă a comuniştilor. Lucru care s-a şi întîmplat. În acest 
context, miza alegerilor parlamentare anticipate va fi eliminarea reciprocă la periferia 
vieţii politice. În consecinţă, toate energiile clasei politice vor fi consumate de pregăti-
rile pentru încăierarea amînată, aceasta urmînd să aibă loc peste mai puţin de un an. 
PCRM, practic, nu are şanse să se revanşeze cu un scor categoric, ba chiar riscă să se 
prăbuşească. Strategii lui ştiu însă că probabilitatea scindării AIE nu este de neglijat şi 
aceasta este singura şansă de revenire a PCRM, într-o formulă sau alta, la guvernare; 
cu alte cuvinte, lucrurile doar trebuie împinse în direcţia respectivă.

Calculul şi acţiunile PCRM par a fi simple: organizarea blocajelor, a agresiunilor 
mediatice şi a boicotului, aceasta însemnînd provocarea AIE pe diferite dimensiuni, 
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pentru a face inevitabilă elucidarea caracterului eterogen al componentelor alianţei. 
În mod previzibil, guvernarea algoritmică ar trebui să genereze blocaje tocmai atunci 
cînd va fi nevoie de reacţii coerente, prompte şi descurajatoare pentru agenţii malefici. 
Este un calcul relativ fezabil, întrucît s-a observat că mesajele şi reacţiile de răspuns 
ale liderilor AIE au în vedere, mai degrabă, interesul îngust de partid, grija de propriul 
segment electoral, decît interesul general al alianţei. În acest sens, AIE se aseamănă 
cu un bloc de locuit cu patru apartamente, cei care-l populează avînd în comun doar 
scara, pe care, cum se întîmplă, de obicei, la moldoveni, domină dezordinea.

Bineînţeles că, cel puţin deocamdată, sub presiunea comportamentului intransi-
gent al PCRM, AIE a reuşit să-şi demonstreze capacitatea de a rezista, dînd dovadă şi 
de un anumit grad de disciplină la adoptarea deciziilor şi atragerea suportului inter-
naţional. Despre eficienţa activităţii AIE încă nu se poate spune nimic, deşi, aşa cum 
s-a menţionat, eterogenitatea Guvernului, consacrată algoritmic, nu promite nimic 
încurajator. Anume din aceste considerente, eventuala plonjare a AIE în provizorat 
îi face pe liderii PCRM să creadă că AIE se va scinda inevitabil, componentele sale 
încăierîndu-se şi acuzîndu-se reciproc de multiple păcate.

Lucrul pe care AIE încă nu a reuşit să-l realizeze, deşi mai are timp să o facă, 
este să demonstreze fără putinţă de tăgadă că poate acţiona coerent şi că are strategii 
de comportament chiar după boicotul ce a declanşat alegeri parlamentare anticipate. 
Pînă la normalizarea definitivă a situaţiei politice, intervenţiile în legislaţie trebuie să 
fie legate strict de înlăturarea impedimentelor şi blocajelor, dar modul în care compo-
nentele AIE percep modificările constituţionale este cel mai elocvent indicator al lipsei 
de perspicacitate. Să te apuci să elaborezi o constituţie nouă, într-o societate segmen-
tată antagonist şi cuprinsă de multiple crize, este echivalent cu a te apuca să faci ceva 
ce-i va nemulţumi finalmente pe toţi, întrucît e ştiut că „cine vrea totul şi imediat, va 
obţine nimic în rate“.

În prezent, se poate constata că, în ceea ce priveşte comunicarea publică cu cetă ţe-
nii, dar mai ales cu PCRM, AIE a suferit eşec. Chiar dacă PCRM a ţinut să ridice mi-
zele jocului politic pînă în ultimul moment, AIE nu a reuşit să-i convingă pe comu nişti 
că boicotul şi setea de revanşă îi va reduce la starea de normalitate, în care se află toate 
partidele comuniste din CSI. Miza pe înţepături şi pe ameninţări legate de scoaterea la 
iveală a „scheletelor din dulapurile“ PCRM, nu a avut, practic, niciun impact. În schimb, 
oferta pozitivă a AIE pentru PCRM s-a dovedit a fi necoordonată şi întîrziată.

Oferta vs. expunerea „scheletelor din dulapurile“ PCRM

Obiectiv, Marian Lupu este persoana cea mai indicată pentru a deţine funcţia de şef al 
statului. Cel puţin, aceasta e ceea ce sugerează sondajele de opinie. Prin urmare, deci-
zia AIE de a propune candidatura lui Marian Lupu pentru această funcţie a fost corec-
tă şi aducătoare de profit politic. După boicotarea alegerilor din 7 decembrie, PCRM 
va trebui să suporte consecinţele blocării alegerii unui candidat dorit de majoritatea 
populaţiei – electoratul moldovenesc îi susţine pe cei consideraţi nedreptăţiţi. În plus, 
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în calitate de candidat pentru funcţia prezidenţială, Marian Lupu a dat dovadă de un 
comportament inedit pentru realităţile politice din Republica Moldova. Pe de o parte, 
în relaţiile cu partenerii din AIE, el şi-a achitat conturile politice în avans, votînd, îm-
preună cu fracţiunea Partidului Democrat din Moldova (PDM), pe care îl conduce, 
pentru alegerea partenerilor de alianţă în funcţiile de preşedinte al Parlamentului şi de 
prim-ministru. Totodată, Marian Lupu şi-a rezervat statutul de candidat în expecta-
tivă. Rămîne ca şi partenerii din AIE să-şi achite conturile la cererea PDM-ului, chiar 
dacă au unele nemulţumiri faţă de acesta, pe care le etalează mai cu seamă spre bucu-
ria PCRM, ce poate crede că miza pe eventuala scindare a AIE nu e lipsită de temei.

Pe de altă parte, Marian Lupu, a făcut o ofertă PCRM-ului, pe care acesta să n-o 
poată refuza în principiu. Ea nu conţine, practic, nimic nou. Cu excepţia angajamen-
tului de a promova o lege care să specifice drepturile opoziţiei, toate celelalte lucruri 
sînt consfinţite în Constituţie şi în legile Republicii Moldova: respectarea dreptu-
lui opoziţiei parlamentare de a desemna conducerea Curţii de Conturi şi a Comisiei 
Electorale Cen trale, promovarea unor politici economice social orientate, respectarea 
prevederilor constituţionale şi menţinerea statutului de neutralitate, realizarea poli-
ticii de reintegrare a ţării pe baza respectării suveranităţii şi integrării teritoriale a 
Re publicii Moldova, asigurarea drepturilor tuturor grupurilor etnice, crearea condi-
ţiilor pentru participarea lor activă în viaţa publică a ţării, consolidarea democraţiei 
locale; excluderea practicii persecutării pe criterii de simpatie sau afiliere politică a 
agenţilor economici, organizarea sectorului audiovizual public în spiritul minimiză-
rii influenţei politice, deideologizarea sistemului educaţional şi abordarea echilibrată 
a problemei predării istoriei, promovarea spiritului de dialog şi compromis politic, 
com baterea manifestărilor de intoleranţă, promovarea politicilor îndreptate spre con-
solidarea sta ta lităţii Republicii Moldova, combaterea fenomenelor iredentiste ce pot 
submina suveranitatea ţării.

Totuşi, valenţa acestei oferte este multiplă. În primul rînd, Marian Lupu îşi con-
firmă ataşamentul pentru valorile statului de drept, excluzînd – fapt demn de menţio-
nat – voluntarismul şi aplicarea arbitrară a normelor legale în interesul guvernanţilor, 
practicate anterior de conducerea PCRM. În al doilea rînd, el îşi confirmă ataşamentul 
pentru principiile pe care le-a împărtăşit şi atunci cînd a fost membru al PCRM. În 
sfîrşit, oferta lui Marian Lupu urmăreşte disiparea fobiilor alegătorilor, fobii care au 
fost cultivate şi vehiculate de-a lungul anilor de PCRM, culminînd prin campanii de 
genul „să ne apărăm Patria“ sau „să veghem ca Moldova să nu dispară de pe harta 
lumii“. Acum nu mai contează dacă pericolele invocate sînt reale sau imaginare, con-
tează că ele au avut şi încă mai au drept efect menţinerea divizării societăţii pe criterii 
etnice, lingvistice, politice etc. În acest sens, oferta lui Marian Lupu este una de depă-
şire a clivajelor ce marchează viaţa social-politică din Republica Moldova.

Din altă perspectivă, presiunile exercitate de AIE asupra PCRM pentru a determina 
conducerea acestuia să deblocheze alegerea şefului statului au fost, oarecum, neîndemî-
natice. Nu încape îndoială că investigarea evenimentelor din 7 aprilie, investigarea pre-
supuselor scheme frauduloase de monopolizare a importului de produse alimentare de 
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către fruntaşii PCRM, depistarea aşa-ziselor hotărîri secrete, cu potenţial corupţional, 
ale Guvernului Gre ceanîi ş.a., pot avea impact asupra comportamentului PCRM. Dar 
numai dacă există cu adevărat probe incontestabile, care indică asupra perspectivei de a 
finaliza cu succes aceste investigaţii. Situaţia în care presiunile asupra PCRM seamănă 
cu un banal şantaj la adresa unor fraieri nu poate decît să dăuneze. În acest sens, ame-
ninţările venite din partea unor organizaţii sau persoane susţinătoare ale AIE privind 
eventuala interzicere a simbolurilor comuniste sau scoaterea la iveală a „scheletelor 
din dulapuri“ – secrete groaznice despre implicarea liderilor PCRM în vînzări de arme 
şi privatizări dubioase – sînt pur şi simplu contraproductive. Aceasta fiindcă sînt irea-
lizabile şi nedemonstrabile, creînd doar un fundal negativ şi generînd încrîncenare.

Terenul minat pe care risc s peasc PCRM

În condiţiile descrise mai sus, PCRM urma să adopte o decizie: fie participă la votarea 
din 7 decembrie, fie o boicotează. Decizia de participare mărea semnificativ şansele, 
dar nu garanta alegerea şefului statului, iar decizia boicotării nu garanta, la rîndu-i, 
nealegerea acestuia. Pledoaria în favoarea participării la vot ar fi însemnat că PCRM 
poate propune propriul candidat sau poate permite participarea membrilor fracţiunii 
la votare pe baza liberului consimţămînt, fără a propune vreo candidatură. În defini-
tiv, PCRM ar fi putut desemna un anumit grup de membri care să participe la votare. 
Decizia în favoarea boicotului ar fi putut avea drept efect scindarea fracţiuni, urmată 
de o reacţie în lanţ la nivelul structurilor de partid. Într-adevăr aceasta s-a declanşat la 
scurt timp după boicotul din 7 decembrie, prin părăsirea partidului de către cîţiva de-
putaţi comunişti: V. Stepaniuc, L. Belicencova, V. Ţurcan şi V. Guznac. Boicotul soldat 
cu succes ar fi făcut ca PCRM să suporte consecinţele, pe care, îndeobşte, trebuia să le 
accepte principalul vinovat pentru provocarea alegerilor anticipate, doar dacă AIE ar 
fi rămas consolidată. Prin urmare, „aripa conciliantă“ a PCRM trebuia să ia o decizie 
în privinţa „unităţii rîndurilor“ şi a participării la boicot.

Condiţiile desfăşurării alegerilor anticipate peste ceva mai puţin de un an sînt 
absolute imprevizibile, dar se poate presupune că ele nu vor fi cele mai favorabile pen-
tru PCRM. Din punct de vedere ideologic, programatic şi al preferinţelor electorale, 
un important segment de populaţie (cetăţenii cu simpatii proruseşti şi pensionarii), 
afiliat tradiţional PCRM-ului, îşi poate schimba preferinţele. În plus, PCRM a pierdut 
instrumentarul de obţinere a „supraprofitului“ electoral: cvasimonopolul asupra au-
diovizualului, resursele administrative, implicit, accesul altădată nelimitat la resursele 
financiare, oferite de businessul autohton sub presiune administrativă sau din consi-
derente de protecţionism. În consecinţă, cîmpul minat, pe care va păşi PCRM în even-
tualitatea alegerilor anticipate din 2010, arată cam în felul următor:

• adoptarea în 2008 a noului program al PCRM a însemnat renunţarea la ideea 
construirii socialismului şi a comunismului, prevăzute în programul precedent, 
şi transformarea PCRM într-un ordinar partid burghez. În prezent, din punctul 
de vedere al ofertelor politice şi electorale, PCRM se deosebeşte puţin de cele-
lalte partide. Din această perspectivă, este foarte puţin probabil ca PCRM să-şi 
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îmbunătăţească ratingul electoral, propunînd edificarea unei societăţi postin-
dustriale în următorii treizeci de ani. Dimpotrivă, în timpul şi după evenimen-
tele din 7 aprilie 2009, a devenit clar că PCRM-ului nu-i este tocmai proprie 
pretenţia de a reprezenta interesele „proletariatului cunoştinţelor“; 

• încercarea recuperării electoratului care migrează spre PDM, prin specularea 
trădării de către Marian Lupu a PCRM-ului, riscă doar să agraveze situaţia for-
maţiunii. Este uşor de demonstrat că, de fapt, conducerea PCRM a fost cea care 
a trădat principiile comuniste la conferinţa de partid din octombrie 2003. Iar 
mai apoi, şi-a reconfirmat trădarea, declarînd revoluţia liberală în aprilie 2007. 
Este memorabilă acţiunea de justificare a conducerii PCRM, care l-a invitat pe 
economistul moscovit, Mihail Deleaghin, să facă improvizaţii publice vis-a-vis 
de miracolul moldovenesc – inventarea comunismului liberal. Dacă măcar o 
parte din electoratul PCRM va considera că e mai onorabil să ai o identitate 
distinctă social-democrată şi să formezi o coaliţie cu liberalii, decît să te conver-
teşti în comunist liberal, atunci cauza PCRM este pierdută. În general, ar fi cool 
ca, în viitorul apropiat, votanţii PCRM să asiste la dezbateri publice pe tema: E 
mai bine să trădezi partidul care şi-a trădat principiile sau să trădezi principiile 
împreună cu liderul partidului?; 

• specularea pericolului românesc, pentru menţinerea scindării în societate, pre-
cum şi specularea pe marginea alianţei nefireşti dintre liberalii unionişti şi soci-
al-democraţii statalişti, nu mai poate avea efectul scontat după ce s-a dovedit că 
plecarea PCRM de la guvernare nu a atras după sine „dispariţia Moldovei de pe 
harta lumii“. Dimpotrivă, alianţa social-democraţilor cu liberalii este o dovadă 
că efectele scindării societăţii, provocate de PCRM, pot fi depăşite şi înlăturate, 
atunci cînd politicienii cu viziuni diferite cooperează şi caută soluţii de compro-
mis, ajungînd la un numitor comun în privinţa aspiraţiilor de viitor; 

• miza PCRM pe suportul masiv al electoratului rusofil din Republica Moldova 
este iluzorie. Semnalele venite din partea establishmentului rusesc sînt mult mai 
favorabile pentru Marian Lupu decît pentru Vladimir Voronin. Acest lucru s-a 
profilat în timpul Summitului CSI la Chişinău, în timpul căruia preşedintele 
rus, Dmitri Medvedev, a preferat să se întîlnească cu potenţialul său omolog, 
Ma rian Lupu, şi nu cu ex-omologul Vladimir Voronin. În plus, Marian Lupu şi 
formaţiunea pe care o conduce, PDM, au intrat în circuitul internaţional, stabi-
lind relaţii de cooperare cu partidul de guvernămînt din Rusia, Edinaia Rossia, 
şi cu socialiştii europeni, reprezentaţi în proporţie de 25% în Parlamentul Euro-
pean. În acelaşi timp, PCRM a rămas cu un singur partener în Rusia, partidul 
comunist al lui Ziuganov, iar în Parlamentul European – cu Stînga Unită care, 
împreună cu Verzii nordici, nu are nici 5% din reprezentare. Este puţin probabil 
ca electoratul rusofil din Republica Moldova să nu fie sensibil la aceste circum-
stanţe noi, apărute în ultima jumătate de an; 

• invocarea pericolului renunţării la neutralitate şi al eventualei aderări a Repu-
blicii Moldova la NATO este lipsită de credibilitate. În ochii electoratului ruso-
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fil, liderul PCRM poate fi prezentat drept cel mai important euroatlantist din 
Republica Moldova. Sub conducerea lui Vladimir Voronin, care se erija, în 2001, 
în luptător împotriva „imperialismului mondial şi al celui american“, ţara noastră 
a semnat, în 2006, Planul Individual de Acţiuni a Parteneriatului (IPAP) şi a or-
ganizat aplicaţii militare pe propriul teritoriu cu participarea NATO. Acest pas 
strategic a fost precedat de trimiterea, în 2004, a geniştilor moldoveni în Irak, 
ca să-i asiste pe militarii americani. Este excelent că s-a procedat aşa şi trebuie 
să arătăm respect militarilor moldoveni pentru serviciul exemplar, dar de unde 
mai are PCRM tupeul de a se reerija în postura de apărător al inte reselor Rusiei, 
ce „nu va admite trecerea tancurilor NATO spre Briansk“? În general, folosind 
retorica PCRM despre trădare, se poate arăta că, în ochii electoratului rusofil, 
liderul PCRM este un trădător multiplu: l-a trădat personal pe Vladimir Putin, 
atunci cînd l-a rugat să elaboreze un proiect pentru reglementarea transnistrea-
nă (Memoradumul Kozak), iar mai apoi, a renunţat să semneze documentul în 
timp ce Putin era deja în drum spre Chişinău, pentru a asista la ceremonie; a 
trădat interesele Rusiei atunci cînd a propus reanimarea GUAM şi a organizat, 
pe 22 aprilie 2005, summitul de relansare a acestei organizaţii, pe care Rusia o 
consideră ostilă intereselor sale. Şi aceste trădări nu au fost gratuite. Remunera-
rea a fost pe măsură: opoziţia „anticomunistă“ moldovenească a fost convinsă de 
euroatlantiştii consacraţi, Traian Băsescu, Mihail Saakaşvili şi Viktor Iuşcenko, 
să voteze candidatura lui Vladimir Voronin pentru funcţia de şef al statului, 
lucru care s-a soldat cu „trădarea din 4 aprilie“. În prezent, liderul PCRM evită 
să-şi afişeze prietenia cu trioul portocaliu din 2005, iar presa afiliată PCRM face 
bulbuci cu referire la scenarii de „revoluţii oranj“, folosite, chipurile, împotriva 
PCRM. Păi, cum să folosească cineva împotriva liderului PCRM ceea ce i-a adus 
acestuia cele mai multe beneficii? Votul din 7 decembrie 2009 ar fi fost un foarte 
bun prilej pentru PCRM de a-şi plăti datoriile pentru „trădarea din 4 aprilie“. 

Din considerentele expuse mai sus, transpare că cea mai bună soluţie pentru 
PCRM, dar şi pentru Republica Moldova, ar fi fost deblocarea alegerilor prezidenţiale 
şi concentrarea asupra reformării profunde a formaţiunii.

Anul politic 2009 

Cine începe cu farse, termin cu „inima zdrobit“?

De obicei, evenimentele tragice reverberează în farse. Privite din această optică, eve-
nimentele din Republica Moldova au avut, în anul 2009, o succesiune inversă. Anul a 
început cu o farsă, dar s-a terminat cu o constatare tragică – ex-preşedintele Vladimir 
Voronin şi aderenţii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), pe care 
îl conduce, au ajuns la sfîrşit de an cu „inima zdrobită“. 

Aşadar, primul eveniment de rezonanţă, dar şi de augur, al anului politic 2009 a 
avut loc pe 15 ianuarie, imediat după terminarea sărbătorilor de iarnă. În acea zi de 
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pomină, Procurorul General, Valeriu Gurbulea, şi vice-ministrul Afacerilor Interne, 
Valentin Zubic, s-au produs în calitate de showmeni, anunţînd opinia publică că ar fi 
în posesia unor probe, potrivit cărora unul dintre liderii opoziţiei, Serafim Urechean, 
ar fi pus la cale asasinarea vice-preşedintelui Parlamentului, Iurie Roşca. Programat 
pentru ajunul demarării oficiale a campaniei electorale pentru alegerea Parlamentu-
lui, evenimentul în cauză trebuia, probabil, să zguduie opinia publică prin prezentarea 
opozanţilor PCRM drept neoameni, dar şi drept netoţi, pe care nici măcar nu-i duce 
capul să angajeze un killer capabil să-şi îndeplinească misiunea. Sub povara crimei pe 
care s-ar fi angajat s-o comită, „inima zdrobită“ a killerului n-a rezistat, determinîn-
du-l să se pocăiască: ucigaşul a trimis pinkertonilor moldoveni o scrisoare de mea 
culpa, în care figurau numele angajatorilor criminali.

Pînă în acel moment, practic toţi liderii partidelor politice cu un rating de peste 
2% aveau deschise cauze penale pentru tot felul de crime presupuse: Serafim Ure-
chean – patru cauze penale; Vlad Filat – trei; Dorin Chirtoacă – trei etc., dar nicio cau-
ză nu era, ca să spunem aşa, şocantă. De aceea, guvernanţii au avut, probabil, nevoie 
de o abordare novatoare, care să dea o lovitură zdrobitoare opoziţiei. Aşa a demarat 
o campanie electorală ce trebuia să asigure cu orice preţ triumful PCRM, pentru ca 
acesta să nu mai aibă nevoie de suportul opoziţiei la formarea noii puteri. 

Ironia sorţii a vrut însă ca, la alegerile din 5 aprilie, PCRM-ului să nu-i ajungă 
doar aproximativ două sutimi de procent pentru a obţine cel de-al 61-lea mandat din 
cele 101, necesar pentru a continua să guverneze ţara de unul singur. Hărţuirea şi 
prezentarea de către propaganda PCRM a liderilor din opoziţie drept neoameni şi 
criminali i-a determinat pe aceştia să decline orice aranjamente politice cu PCRM în 
vederea alegerii şefului statului. În consecinţă, au fost provocate alegeri parlamentare 
anticipate, pe care PCRM le-a pierdut, iar formaţiunile din fosta opoziţie au constituit 
Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE), de guvernămînt. 

Este important că cele două campanii electorale parlamentare au contribuit în 
mod decisiv la redimensionarea spectrului politic. Noua configuraţie politică nu este 
nici pe departe stabilă, însă are doi piloni de rezistenţă noi – Partidul Liberal Demo-
crat din Moldova (PLDM) şi Partidul Democrat din Moldova (PDM). Ambele forma-
ţiuni sînt plasate foarte convenabil – pe centru-dreapta şi pe centru-stînga –, de aceea, 
nu este de mirare că sondajele de opinie din toamna anului 2009 au arătat că ele îşi fac 
rapid plinul electoral pe contul partidelor învecinate pe eşichierul politic. 

Una dintre cele mai importante concluzii ale anului politic 2009, valabilă şi pen-
tru confruntările politice din 2010, este că cea mai bună strategie pentru a învinge 
este să fii onest, să urmezi regulile bunului-simţ şi normele legale. Doar atunci poţi 
conta atît pe victoriile tactice, cît şi pe cele strategice. Exemplul PCRM trebuie să fie de 
învăţătură pentru toţi. Formaţiunea a obţinut la cele două alegeri din 2009 cîte ~50% 
şi ~45%, dar niciun partid, nici măcar un deputat din altă formaţiune, nu au dorit să 
accepte cooperarea cu PCRM. La ce bun să obţii astfel de victorii zdrobitoare, dacă 
rămîi, în cele din urmă, cu „inima zdrobită“? 
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Provocrile mileniului?

În primul an al mileniului III, Republica Moldova a stabilit un record absolut: pentru 
prima oară în istoria omenirii, un partid comunist a acces la putere prin intermediul 
unor alegeri libere şi corecte şi nu prin lovitură de stat. Şi anul 2009 va fi, probabil, 
remarcat în analele mileniului III pentru faptul că Republica Moldova a devenit prima 
ţară din lume, cetăţenii căreia au dat foc Parlamentului şi Preşedinţiei chiar în ziua 
cînd s-au împlinit opt ani de guvernare a liderului partidului de guvernămînt, Vladi-
mir Voronin. Sinistru de simbolic. 

Rezultatele alegerilor din 5 aprilie i-au surprins pe mulţi dintre cei care aşteptau 
schimbarea. Pentru ei, era inimaginabil ca PCRM să poată învinge cu un scor catego-
ric după înfrîngerea de la alegerile locale din 2007. Modul în care s-a desfăşurat cam-
pania electorală şi înclinaţia guvernanţilor spre fabricarea dosarelor şi planificarea 
far selor politice i-au determinat pe liderii politici din opoziţie, dar şi pe mulţi tineri, să 
protesteze împotriva presupusei fraudări a alegerilor. 

Către sfîrşitul anului 2009, nimeni nu putea indica asupra unor documente oficia-
le, care ar conţine dovada fraudării alegerilor în ziua votării. Cu toate acestea, miile şi 
zecile de mii de protestatari, care au improvizat după alegeri funerariile democraţiei 
moldoveneşti, au fost îndreptăţiţi să se revolte împotriva abuzurilor administrative şi 
a farselor politice puse la cale de guvernanţi în scopul discreditării opoziţiei şi al men-
ţinerii la putere cu orice preţ. 

Enigma revoltei din 7 aprilie a rămas nedescifrată şi va rămîne, probabil, aşa încă 
pentru mult timp. A rămas neclar cine a deturnat o parte din protestatarii paşnici spre 
atacuri violente asupra edificiilor Preşedinţiei şi Parlamentului, cine au fost instiga-
torii, de ce poliţia nu a fost în stare să riposteze adecvat, exclusiv pentru a-i descuraja 
pe instigatori, cine şi din ce cauză a dispus vînătoarea de tineri după ce se încheiase 
devastarea edificiilor Preşedinţiei şi Parlamentului, de ce Comisia de Stat pentru in-
vestigarea evenimentelor din 7 aprilie nu şi-a îndeplinit misiunea etc. 

Lipsa răspunsurilor la aceste întrebări şi înclinaţia vădită a guvernaţilor spre fabri-
carea farselor politice i-a determinat pe mulţi cetăţeni moldoveni să creadă că detur-
narea protestelor paşnice din 7 aprilie a fost încercarea unor cercuri aflate la guvernare 
de a discredita opoziţia şi de a o nimici în cadrul unei campanii de genul: „Să ne apărăm 
Patria!“ Numai că farsa s-a terminat cu o tragedie autentică. Au fost zdrobite sediile 
Parlamentului şi Preşedinţiei, realmente şi nu metaforic, precum şi inimile celor care 
aveau sarcina să asigure buna guvernare şi neadmiterea distrugerii bunurilor publice. 

„Planeta Moldova“ a rmas pe harta lumii 

Creatorii proiectului „Planeta Moldova“ nici nu bănuiau cît de reuşit reflectă această 
sintagmă inspirată realităţile autohtone. Din păcate, anul 2009 a făcut, practic, inutil 
proiectul respectiv, devenind cu neputinţă să discerni între evenimentele reale şi cele 
imaginare, inventate. Cît face numai programul-manifest al Guvernului Greceanîi, 
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care şi-a stabilit drept sarcină primordială neadmiterea dispariţiei Moldovei de pe har-
ta lumii?! Şi iată că, la începutul lui 2010, PCRM nu mai e la guvernare de aproape o 
jumătate de an, iar Moldova e prezentă pe harta lumii! În acest caz, orice cetăţean 
moldovean este îndreptăţit să se întrebe: la ce mai poate servi o eventuală revanşă a 
PCRM, dacă Moldova rămîne pe harta lumii şi fără ocrotirea acestuia? Totuşi, liderii 
PCRM îşi mai legau speranţele de faptul că fobiile, pe care le-au cultivat cu multă 
sîrguinţă în societate, ar trebui să le provoace cetăţenilor nevroze sau chiar psihoze 
în noaptea de Revelion 2010, cînd poporului i se va adresa, cu un mesaj de felicitare, 
preşedintele interimar, Mihai Ghimpu, declarat român şi unionist! 

Pînă atunci, ticurile nervoase ale PCRM s-au manifestat prin cererea permanentă 
a demiterii lui Mihai Ghimpu din funcţia de preşedinte al Parlamentului, deci şi din 
cea de preşedinte interimar al Republicii Moldova. Numai că Mihai Ghimpu este po-
liticianul cu aşi în mînecă. Primul as cu care a bătut cartea PCRM este că, declarîndu-
se român şi unionist, a afirmat că partidul pe care îl conduce nu este unionist şi nu 
are sarcini statutare în acest sens. Mişcarea e foarte inteligentă, fiindcă şi electoratul 
unionist este mulţumit, avînd propriul exponent în două funcţii supreme în stat, şi 
Republica Moldova rămîne pe harta lumii, în calitate de stat suveran şi independent. 
Nu e nimic uimitor în aceasta, întrucît chiar PCRM a demonstrat că românii unionişti 
nu prezintă niciun pericol pentru suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova. 
Dacă ar fi fost altfel, atunci liderul Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD), for-
maţiune succesoare a Frontului Popular din Moldova, nu ar fi fost numit de Vladimir 
Voronin în funcţia de viceprim-ministru, responsabil pentru coordonarea activităţii 
structurilor de forţă.

În general, nu are Moldova atîtea probleme cîţi aşi în mînecă are preşedintele in-
terimar, Mihai Ghimpu, pentru depăşirea lor. În acest sens, degeaba a încercat maşina 
propagandistică revanşardă a PCRM să-l prezinte pe preşedintele interimar într-o lumi-
nă nefavorabilă. Chipurile, Mihai Ghimpu nu ar fi fost luat în serios de şefii statelor 
CSI, deoarece aceştia i-au declinat invitaţia de a merge la beciurile din Cricova, sau 
că ar fi pus soarta Moldovei în pericol pe motiv că nici măcar nu a auzit de existenţa 
Agenţiei de rating Fitch etc. Desigur, cel puţin în momentul de faţă, Mihai Ghimpu ar 
pierde o competiţie de imagine cu ex-preşedintele Vladimir Voronin. De exemplu, este 
puţin probabil ca lui Mihai Ghimpu să-i ajungă curaj să-l invite pe Vladimir Putin la 
Chişinău, iar apoi să-l telefoneze şi să-i spună să stea acasă, căci s-a răzgîndit să-l pri-
mească. Şi în privinţa radicalismului deciziilor, Ghimpu ar pierde în faţa lui Voronin. 
Totodată, Voronin, fiind lider al unui partid comunist, a avut curajul să declare revo-
luţie liberală, dar cine ar crede că liberalul Ghimpu este capabil să declare revoluţie 
comunistă? Un alt exemplu: Voronin s-a arătat dispus să verse vinul moldovenesc în 
Nistru după impunerea embargoului rusesc, iar Ghimpu n-a avut abilitatea să toarne 
acelaşi vin în paharele liderilor din CSI. Probabil, şefii de state CSI au refuzat invitaţia 
preşedintelui interimar, gîndindu-se că n-a mai rămas vin în Moldova după amenin-
ţarea ex-preşedintelui Voronin de a-l vărsa în Nistru sau că vinul ar fi de proastă cali-
tate, căci cine ar vărsa unul bun? 
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Ghimpu ar putea concura cu Voronin de la egal la egal în sferele înalte ale artei, 
culturii, în evaluarea meritelor producătorilor de valori morale şi spirituale. În acest 
domeniu, ei chiar se completează reciproc sau, cum zic ruşii, два сапога – пара! Doar 
că unul e de dreapta, iar altul e de stînga. Maşina propagandistică a PCRM-ului şi unii 
comentatori maliţioşi i-au imputat lui Ghimpu lipsa de fineţe în abordarea unor pro-
bleme delicate, cum ar fi punerea în evidenţă a meritelor cetăţenilor, şi aceasta pentru 
că ar fi „oferit ordine şi medalii cu găleata“. Dar generozitatea este o manifestate a 
virtuţii. Şi ex-preşedintele Voronin, în 2008, a făcut cadou omologului său rus două 
tablouri, dintr-un impuls de generozitate. Ceva mai tîrziu, s-a stabilit că tablourile sînt 
false, dar asta nu mai contează, contează că a dorit să fie generos. Este adevărat că, 
după acel gest, moldovenii i-au devansat pe ciukoţi în topurile bancurilor ruseşti, iar 
preşedintele ucrainean chiar a început să-i numească „moldoveni“ pe unii colabora-
tori cu capacităţi intelectuale reduse. 

Orice s-ar spune, dar după venirea lui Mihai Ghimpu la cîrma ţării, în 2009, viaţa 
a devenit mai veselă. Chiar şi visele neprihănitului preşedinte interimar sînt pe mă-
sură să ne smulgă un zîmbet – cît de înduioşător le împărtăşea el jurnaliştilor visul ca 
Moş Crăciun să-i aducă o singură ţigară, pe care să o savureze şi, imediat după aceasta, 
să renunţe la fumat. Ştiindu-l glumeţ din fire, am putea presupune că se gîndea la vre-
un kosiaciok, după care ar fi putut să-i mulţumească Moşului prin decorarea Pomului 
de Crăciun cu Ordinul Republicii, evident, pentru contribuţie deosebită la debarcarea 
regimului comunist şi instaurarea liberalilor la guvernare. Şi ar fi avut dreptate, de-
oarece rolul Pomului de Crăciun nu a fost de ignorat. Din păcate, epoca populismului 
conifer s-a epuizat odată cu schimbarea din 2009, dar, oricum, e vesel să vieţuieşti pe 
„Planeta Moldova“, deşi e mult mai dificil să supravieţuieşti. 

„Gaponizarea“ vieii publice 

În 2009, au avut loc un şir de provocaţii cu caracter de incitare la ură etnică şi religi-
oasă. Provocarea cu cea mai mare rezonanţă a avut loc pe 13 decembrie, cînd un grup 
de enoriaşi ai unei biserici aparţinînd Mitropoliei Moldovei a doborît şi înlăturat din-
tr-un spaţiu public Menora mozaică, instalată de comunitatea evreiască din Moldova 
cu ocazia sărbătorii Hanukka. 

Acest incident stîrneşte o dublă îngrijorare. Pe de o parte, e îngrijorător faptul că, 
într-un stat laic, o acţiune încuviinţată de administraţia publică locală şi salutată de 
administraţia centrală, prin participarea unui viceministru de Externe, a fost contes-
tată într-o manieră sfidătoare şi incalificabilă de un grup de creştini ortodocşi, adepţi 
declaraţi ai ocrotirii religiei creştine ortodoxe strămoşeşti de „jidovii mîrşavi care în-
cearcă să ne spurce pe noi...“. 

Reacţia autorităţilor a fost promptă. Ministrul Justiţiei a dat o calificare adecvată 
acestei provocări, iar prim-ministrul, Vlad Filat, a declarat, ceva mai tîrziu, că „pro-
testul a fost o provocare ordinară din partea unui partid politic, care va răspunde în 
faţa legii... Cît despre extremism, vom reveni cu probe şi acţiuni foarte concrete spre 
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finele acestui an“. Se poate presupune că este vorba despre partidul care şi-a des făşurat 
activitatea pe parcursul anului 2009 sub lozinca „Să ne apărăm Patria“, întrucît sloga-
nul creştinilor ortodocşi îi semăna întru totul – „Să ne apărăm ţara“... de tot soiul de 
„duşmani“. Cu certitudine, provocarea a ţintit mai multe obiective, grupul protestata-
rilor purtînd drapele imperiale ruseşti din secolul al XIX-lea, dar şi lozinca „Biserica 
Ortodoxă – mama poporului român“, o parafrază după Mihai Eminescu. E uimitor 
cît de selectivi au fost protestatarii, Mihai Eminescu fiind şi autorul poeziilor Împărat 
şi proletar, Viaţa, în care îşi exprimase atitudinea cetăţenească tocmai faţă de acest tip 
de oameni, care acum îl citează.

În al doilea rînd, protestatarii, autodeclaraţi creştini ortodocşi, şi-au justificat 
acţiunile de pîngărire a Menorei prin faptul că aceasta ar reprezenta un simbol ne-
cunoscut şi de aceea, inacceptabil într-un spaţiu public. Şi aici lucrurile par a fi mai 
mult decît curioase, întrucît Menora evreiască este, în realitate, simbolul sfeşnicului 
pe care Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să-l facă. Dar iată ce spune despre evrei cel 
mai mare dintre apostoli, Pavel, în epistola adresată romanilor: „A lepădat Dumnezeu 
pe poporul Său? Nicidecum! Căci şi eu sînt Israelit, din sămînţa lui Avraam, din se-
minţia lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a cunoscut mai 
dinainte“. Şi dacă afirmaţia lui Pavel nu este adevărată, atunci cine şi ce are autoritate 
în ochii creştinilor ortodocşi moldoveni? Apropo, apostolul Pavel a dezvoltat, în con-
tinuare, ideea relaţiei israeliţilor cu alte neamuri prin metafora altoirii crenguţelor de 
măslin sălbatic pe tulpina cu rădăcini dumnezeieşti şi i-a prevenit pe cei „altoiţi“ să nu 
fie îngîmfaţi. Cine le va explica creştinilor ortodocşi protestatari tîlcul vorbei despre 
rădăcină şi despre crenguţa altoită?

Reacţia Mitropoliei Moldovei la manifestările de intoleranţă şi de ură faţă de evrei 
s-a rezumat doar la exprimarea unor regrete şi la dojenirea autorităţilor, lăsînd să se 
întrevadă şi o anumită îngăduinţă faţă de protestatari: „Considerăm că acest neplă-
cut incident din centrul capitalei putea fi evitat, dacă Menora iudaică ar fi fost insta-
lată în preajma memorialului victimelor holocaustului. Apelăm pe această cale şi la 
autorităţile municipale care, în momentul sancţionării şi coordonării manifestaţiilor 
cu caracter confesional, să ia în consideraţie părerea majorităţii covîrşitoare, care îm-
părtăşeşte credinţa ortodoxă. Mitropolia Moldovei are o atitudine respectuoasă faţă 
de sentimentele şi convingerile religioase ale membrilor cultelor înregistrate legal pe 
teritoriul Republicii Moldova şi se aşteaptă la acelaşi tratament din partea acestora“.

Incidentul relatat mai sus ne aminteşte de faptul că, în iulie 2007, la mănăstirea 
din Condriţa, în prezenţa arhiereilor şi a preoţilor, ex-preşedintele Voronin afirma că 
„Iisus a fost primul comunist“. Este puţin probabil ca părerea majorităţii covîrşitoare, 
care împărtăşeşte credinţa ortodoxă, să coincidă cu opinia domnului Voronin, însă 
nimeni dintre evlavioşii creştini ortodocşi nu a protestat şi nu l-a corectat pe „fiul 
rătăcitor“. 

În astfel de circumstanţe, dar ţînînd cont şi de reacţiile extrem de negative ale 
ambasadei şi ale ministerului Afacerilor Externe al Israelului faţă de incidentul din 
13 decembrie, la ce fel de tratament s-ar putea aştepta reprezentanţii Mitropoliei Mol-
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dovei atunci cînd, de exemplu, vor dori să organizeze un pelerinaj în locurile sfinte, 
biblice, de pe teritoriul Israelului? Sau ce fel de tratament ar putea aştepta o eventuală 
delegaţie a Mitropoliei, care va pleca după Focul Haric din Ierusalim? Vor fi oare în-
găduitoare autorităţile israeliene cu perfectarea documentelor pentru delegaţiile Mi-
tropoliei Moldovei, care a fost, oarecum, reticentă în condamnarea actelor de barbarie 
şi de intoleranţă? Nu cumva li se va explica enoriaşilor că eventualele complicaţii pri-
vind aducerea Focului Haric de la Ierusalim se datorează noilor autorităţi din AIE? 
În această ordine de idei, este legitimă întrebarea: „atacul asupra Moldovei“ şi „atacul 
asupra credinţei ortodoxe strămoşeşti“, nu fac cumva parte din acelaşi proiect politic? 

Reglementarea transnistrean 

În 2009, reglementarea transnistreană a stagnat, lucru previzibil, de altfel, într-un an 
electoral. Mai mult, s-au adeverit presupunerile că, pentru a obţine un suport electoral 
din partea Rusiei, autorităţile moldoveneşti vor face unele cedări, cedări care s-au ma-
terializat prin semnarea, pe 18 martie 2009, a Declaraţiei de la Barviha, potrivit căreia 
autorităţile moldovene nu mai insistă, practic, asupra îndeplinirii deciziilor Summitu-
lui OSCE de la Istanbul din 1999 privind retragerea forţelor militare ruse din raioanele 
de est ale Republicii Moldova. 

Merită menţionat faptul că, în 2009, la încheierea celui de-al doilea mandat  PCRM, 
procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană era blocat al treilea an 
consecutiv. În 2001, cînd PCRM a preluat guvernarea, cel puţin exista şi se derula un 
proces de negocieri, iar promisiunea electorală a formaţiunii a fost soluţionarea defi-
nitivă a conflictului. Este adevărat că formatul „5+2“, stabilit în 2005, dar îngheţat în 
martie 2006, comportă un imens potenţial pentru soluţionarea conflictului, însă acest 
potenţial se datorează extinderii UE pînă la hotarele Republicii Moldova. 

După preluarea guvernării, pe 25 septembrie 2009, guvernarea AIE a decis lichi-
darea Ministerului Reintegrării, fapt ce nu a trezit nemulţumirea, dar nici aprobarea 
autorităţilor transnistrene. Şeful diplomaţiei de la Tiraspol, Vladimir Yastrebceak, a 
menţionat că lichidarea Ministerului Reintegrării nu comportă nicio semnificaţie, în-
trucît autorităţile de la Tiraspol nu au colaborat vreodată cu acest minister. Contactele 
dintre cele două părţi implicate în conflict au avut loc întotdeauna la nivel de repre-
zentanţi ai Republicii Moldova şi ai Transnistriei. În 2009, a fost eliminat cel puţin un 
obstacol esenţial în calea reglementării conflictului: animozitatea personală dintre ex-
preşedintele moldovean, Vladimir Voronin, şi liderul transnistrean, Igor Smirnov. În 
continuare, urmează ca noua guvernare să încerce relansarea procesului de negocieri 
în format „5+2“, în cadrul căruia să fie dibuite soluţii pentru apropierea poziţiilor, iar 
ulterior, şi variante de soluţionare definitivă. 

Cel mai probabil, conflictul va rămîne îngheţat pentru o perioadă semnificativă 
de timp. În primul rînd, soluţiile de avansare rapidă sînt practic imposibile în situa ţia 
de criză şi de incertitudine pe care o traversează Republica Moldova şi care va mai dura 
încă cel puţin unu-doi ani, perioadă în care vor trebui păstrate şi dezvoltate contactele 
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şi consultările în format „5+2“. În al doilea rînd, trebuie să se ia în considerare că cel 
mai important fenomen, care s-a produs în 2009, este că intensitatea animozităţilor 
interne dintre grupările politice din stînga Nistrului a depăşit, pentru prima oară de 
cînd există regimul lui Smirnov, intensitatea animozităţilor externe dintre Chişinău 
şi Tiraspol. Acest fapt comportă un mare potenţial pentru autorităţile de la Chişinău, 
dacă acestea vor şti să convingă, prin măsuri de consolidare a încrederii simplilor ce-
tăţeni din stîngă Nistrului, că unificarea ţării este cea mai oportună cale de depăşire 
a problemelor existente. 

Procesul de stabilizare şi de relansare a economiei Republicii Moldova ar trebui 
să fie însoţit de o activitate externă susţinută, pentru a încerca, eventual, inserarea 
dosarului transnistrean în procesul de resetare a relaţiilor dintre Rusia şi SUA, precum 
şi a celor dintre Rusia şi UE. Probabil, aceasta este cea mai importantă şansă pentru 
soluţionarea conflictului transnistrean, evitînd antagonizarea inutilă a Rusiei. 

Politica extern 

Relaţiile externe ale Republicii Moldova au avut, în 2009, un impact crucial asupra 
evoluţiilor interne. Este vorba, în primul rînd, de contribuţia structurilor şi emisarilor 
europeni la menţinerea unui calm relativ în viaţa politică internă după evenimentele 
din 7 aprilie. La o lună de la revolta tinerilor, Parlamentul European (PE) a adoptat o 
rezoluţie privind situaţia din Moldova, în care a dat o apreciere adecvată evenimen-
telor, condamnînd campania de hărţuiri, gravele încălcări ale drepturilor omului şi 
toate celelalte acţiuni ilegale ale guvernului moldovean în perioada postelectorală. PE 
a îndemnat autorităţile moldoveneşti să înceteze orice arestări ilegale şi să onoreze 
angajamentele şi obligaţiile internaţionale asumate privind democraţia, statul de drept 
şi drepturile omului. Este interesant de menţionat acum că preşedintele de atunci al 
Comisiei de cooperare parlamentară UE-Moldova, Grigore Petrenco, calificase Rezo-
luţia PE drept o insultă la adresa poporului moldovean, deoarece aducea acuzaţii gra-
ve şi nefondate autorităţilor constituţionale din Republica Moldova. În acelaşi timp, 
un alt membru al fracţiunii PCRM de atunci, prim-vicepreşedintele Parlamentului, 
Vladimir Ţurcan, declarase că Rezoluţia Consiliului Europei şi cea a Parlamentului 
European privind situaţia din Republica Moldova sînt documente de bază pentru ne-
gocierile autorităţilor cu opoziţia. 

În general, după evenimentele din 7 aprilie, cînd autorităţile moldoveneşti au în-
călcat brutal drepturile omului, lansînd vînătoarea de tineri, relaţiile Republicii Mol-
dova cu UE au intrat în impas şi pe motiv că autorităţile de la Chişinău, în primul 
rînd, preşedintele Vladimir Voronin, dezaprobaseră public noua strategie a UE, Par-
teneriatul Estic, calificînd această iniţiativă drept tentativă de creare a unui alt CSI. 
În plus, pe 9 aprilie, printr-o hotărîre de guvern, fusese introdus regimul de vize între 
Republica Moldova şi România. Hotărîrea era ilegală, fiindcă nu fusese adoptat niciun 
alt act, politic sau juridic, care să stabilească şi să probeze pericolul pe care îl aducea 
libera intrare în Republica Moldova a cetăţenilor unui stat al Uniunii Europene, cum 
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este România, şi care să anuleze legea specială, conform căreia, începînd din 1 ianu-
arie 2007, este abolit regimul de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii 
Europene etc. 

Totuşi, pe 15 iunie, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale şi 
Re laţii Externe al UE (CAGRE), fuseseră adoptate concluziile privind Republica Mol-
dova, care confirmau angajamentul UE pentru consolidarea relaţiilor, inclusiv prin 
ado ptarea mandatului de negociere a noului acord UE-RM în schimbul Acordului 
de Parteneriat şi Cooperare (PCA). Negocierile urmau să înceapă după ce Republica 
Moldova ar fi acceptat să asigure un tratament egal tuturor cetăţenilor UE, inclusiv ai 
României, şi să respecte principiul relaţiilor de bună vecinătate. 

Abia după preluarea guvernării de către AIE şi eliminarea regimului de vize pen-
tru cetăţenii României, a fost posibilă relansarea relaţiilor cu UE. Către sfîrşitul lui 
2009, relaţiile Republicii Moldova cu UE au început să revină rapid la normalitate. 
Este, fără îndoială, meritul premierului Vlad Filat, al ministrului Iurie Leancă, al altor 
membri ai Guvernului AIE, care, după un şir de turnee peste hotare şi primirea la Chi-
şinău a unor oficiali străini, au reuşit să atragă multă simpatie din partea partenerilor 
externi ai Republicii Moldova. Astfel, a fost obţinută promisiunea FMI de finanţare 
a Republicii Moldova, SUA a susţinut financiar Programul „Compact“, a fost semnat 
Acordul privind micul trafic de frontieră cu România, s-au normalizat relaţiile co-
merciale cu Rusia, s-au dinamizat contactele cu Ucraina etc. Totuşi, cel mai important 
succes îl constituie decizia UE, confirmată în cadrul Consiliului de Cooperare de la 
sfîrşitul lunii decembrie, de a începe, pe 12 ianuarie 2010, negocierile privind Acordul 
de Asociere cu UE, care să prevadă o cooperare politică şi o integrare economică mai 
strînsă cu Republica Moldova. 

În general, caracterul eterogen al componentelor AIE are un apreciabil potenţial 
pentru promovarea unei politici externe echilibrate, astfel încît Republica Moldova să 
evite unele acţiuni inutile de frondă politică, precum declaraţiile de ieşire din CSI ş.a. 
În relaţiile cu NATO, Republica Moldova are de realizat un şir foarte important de 
sarcini prevăzute de IPAP, semnat cu NATO încă de guvernarea PCRM. Valorificarea 
plenară pe plan extern a obiectivelor strategice în limitele documentelor semnate de 
guvernarea comunistă ar lipsi PCRM de posibilităţi propagandistice împotriva com-
ponentelor AIE. 

Cel mai important capital obţinut pe plan extern – simpatia şi suportul principa-
lilor parteneri externi ai Republicii Moldova –, ar trebui convertit, în 2010, într-un 
suport politic, economic şi financiar necesar depăşirii efectelor crizei economico-
financiare şi politice. 
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27II. ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA 
      ŞI EFECTELE CRIZEI ECONOMICE

Investiţii vs. justiţie

În ultima perioadă, presa de specialitate, şi nu numai, a pus frecvent în dezbatere su-
biectul creditelor potenţiale care urmează a fi acordate de Federaţia Rusă şi de China. 
Puţin s-a vorbit şi publicat, totuşi, despre condiţiile de contractate a acestor două cre-
dite şi despre faptul dacă formalităţile de acordare vor fi aplicate cu stricteţe şi vor fi 
ajustate la standardele financiare internaţionale. Autorităţile au mai declarat că banii 
vor fi di recţionaţi doar spre reparaţia unor porţiuni de drumuri, reabilitarea sisteme-
lor de aprovizionare cu apă etc.

Se cunoaşte bine că, pe parcursul ultimilor ani, au fost elaborate un şir întreg de 
strategii şi programe. Au fost implementate proiecte-pilot în diferite domenii, inclusiv 
în infrastructură. Dacă e să ne referim la drumuri, există o strategie a infrastructurii 
transportului terestru care specifică segmentele concrete de drum ce necesită renova-
re sau modernizare; totodată, s-au calculat costurile estimative ale acestor lucrări, iar 
pentru unele trasee s-au făcut chiar studii de fezabilitate. O situaţie similară se atestă şi 
în domeniul construcţiei sistemelor de aprovizionare cu apă şi de canalizare, în parti-
cular în mediul rural. Bineînţeles că investiţiile în infrastructură reprezintă una dintre 
sarcinile principale ale autorităţilor în scopul îmbunătăţirii standardelor de viaţă ale 
populaţiei şi apropierii lor de cele europene. Asupra acestui aspect se concentrează în 
prezent strategiile de conlucrare a organizaţiilor financiare internaţionale (BM, FMI 
ş.a.) cu ţara noastră. Necesitatea de a conlucra a existat întotdeauna, dar n-a existat 
suficientă voinţă din partea autorităţilor şi, evident, bani. La prima vedere, pare a fi 
simplu – vin banii, iar problema este cunoscută –, dar în practică e altfel.

În tot cazul, să admitem că, în cele din urmă, banii vor fi acordaţi. Ce trebuie să 
facă un guvern responsabil pentru ca aceşti bani să ajungă la destinaţie? În primul 
rînd, trebuie să-şi dorească acest lucru. Există un cadru juridic mai mult sau mai puţin 
suficient (concepţii, strategii, programe, proiecte). De asemenea, avem şi experienţa de 
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implementare a proiectelor de acest gen. Populaţia cunoaşte exemple concrete, inclusiv 
pozitive, dar acestea sunt, totuşi, puţine. Cele mai cunoscute ar fi, probabil, proiectele 
de infrastructură şi investiţiile sociale. Cît priveşte cetăţenii, ei susţin aceste procese 
şi, de multe ori, chiar contribuie financiar la realizarea lor. Alta e că aceiaşi cetăţeni 
deplîng cronic lipsa de transparenţă la nivelul procedurilor de implementare.

După cum am menţionat, baza legală pentru realizarea acestor proiecte este, în 
general, adecvată, totuşi, „piatra de poticnire“ sînt achiziţiile publice. Experţii afirmă 
că, deşi partenerii internaţionali ai Republica Moldova au insistat de multe ori asupra 
perfecţionării şi aplicării Legii privind achiziţiile publice, anume aici se poate vor-
bi cel mai mult despre lipsa sau insuficienţa transparenţei. De aici pornesc cele mai 
multe probleme. În cazul în care demarează un proiect anume, antreprenorul poate 
să „umfle“ preţurile, să folosească materiale necalitative sau insuficiente, să se abată 
de la standarde şi tehnologii. În consecinţă, atît populaţia, cît şi statul sînt în pierdere. 
Un exemplu arhicunoscut ar fi construcţia drumului Orhei-Bălţi. Şi în acest caz, au 
fost favorizaţi antreprenorii care au prezentat oferte foarte avantajoase financiar, dar 
irealizabile din start. În acest fel, banii au fost cheltuiţi, iar obiectele date în exploatare 
sînt de o calitate necorespunzătoare sau chiar nu sînt duse pînă la capăt.

Aparent, autorităţile încearcă să soluţioneze această situaţie, însă, vorba aceea, 
„băţul are întotdeauna doua capete“. Dacă n-ar exista prevederea, conform căreia 
cîştigă doar ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere financiar, s-ar putea 
ajunge la situaţia în care antreprenorii protejaţi de înalţi demnitari de stat să ofere pre-
ţuri exagerate, dar să cîştige concursurile sub pretextul calităţii înalte. Aceasta chiar 
ar exclude concurenţa şi ar zădărnici implementarea mai multor proiecte din cauza 
cheltuielilor mari. Probabil că cea mai bună soluţie ar fi tragerea la răspundere a antre-
prenorilor, inclusiv prin sancţiuni financiare sau chiar prin cauze penale. Deocamdată 
însă, în actualele condiţii, acest lucru pare imposibil de realizat.

Un impediment ar fi formularea ambiguă a prevederilor legislative în ceea ce pri-
veşte conflictul de interese, or presa locală a dezvăluit numeroase cazuri cînd anumiţi 
demnitari aveau interese directe sau indirecte în favorizarea anumitor firme în proce-
sul de achiziţii publice. Prin urmare, e de vină şi funcţionalitatea scăzută a sistemului 
judiciar, care nu este capabil să tragă la răspundere funcţionarii de rang înalt. Or, într-
un stat european, demnitarii vizaţi ar fi demişi şi puşi sub urmărire penală. La noi, 
dimpotrivă, aceştia pot fi promovaţi sau chiar ridicaţi în rang.

De fapt, în Moldova nu se simte deficitul de legi, ba, mai mult, putem vorbi chiar 
despre o adevărată inflaţie legislativă. Se simte, mai curînd, un deficit de interpretare 
corectă a acestora în cadrul sistemului de justiţie care, de multe ori, este caracterizat ca 
fiind corupt şi birocratic, precum şi un deficit cronic de executare a deciziilor judecă-
toreşti. Spre exemplu, rapoartele Băncii Mondiale declară că aproape 70% dintre între-
prinzătorii chestionaţi din Republica Moldova califică sistemul judiciar drept „injust, 
costisitor, corupt şi incapabil de a impune respectarea legii“. În altă ordine de idei, mai 
mulţi investitori consideră că justiţia din Republica Moldova este nesigură pentru ei, dat 
fiind faptul că instanţele de judecată protejează doar instituţiile statale şi statul ca atare.
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Dacă oamenii de afaceri din ţară, cît şi cei din afară, nu vor fi siguri că judecătorii 
din Republica Moldova fac efectiv dreptate şi nu o vînd celui care plăteşte mai mult, 
legile, oricît de inspirate, nu ne vor ajuta să obţinem mai multe investiţii.

Guvernul, FMI şi finanţele publice ale statului

În octombrie 2009, o nouă misiune a FMI şi noul guvern al Republicii Moldova au 
ajuns la un acord preliminar cu privire la programul economic pentru următorii trei 
ani, care prevede acordarea unui suport financiar de circa 590 de milioane de do-
lari SUA pentru ţara noastră. Acordul urmează a fi aprobat de Consiliul de Directori 
Executivi ai FMI, care este planificat pentru ianuarie 2010. De asemenea, în urma 
negocierilor s-a convenit că, pe lîngă această sumă, FMI va pune la dispoziţia Republi-
cii Moldova 180 de milioane de dolari, care pot fi utilizaţi imediat de Guvernul ţării 
noastre pentru acoperirea golurilor bugetare. Potenţiala asistenţă din partea Fondului 
ar putea fi un „colac de salvare“. Totodată, avantajul semnării unui acord de finanţare 
externă cu FMI este tocmai acel „import de credibilitate“ de care are atîta nevoie noul 
Guvern, pe cînd absenţa unui asemenea acord reprezintă un risc major pentru modul 
în care este percepută Republica Moldova de investitorii străini, mai ales în actuala 
conjunctura economică, dar şi politică.

În general, FMI oferă mijloace financiare mai mult pentru stabilitate macroeco-
nomică, responsabile de gestionarea acestora fiind băncile centrale ale ţărilor credi-
tate. Trebuie menţionat că, în cazul în care Banca Mondială îşi oferă disponibilitatea 
de a acorda finanţare unei ţări, aceasta se consultă cu Fondul, şi invers. Prin urmare, 
avizele pozitive din partea ambelor structuri sînt reciproc valabile. Mai mult, existenţa 
unui acord cu FMI „dă undă verde“ celorlalte instituţii financiare internaţionale, de 
exemplu, BERD, CE, precum şi altor investitori instituţionali.

Principala provocare pentru Guvern, în următoarele luni, va fi revizuirea sau 
chiar reducerea cheltuielilor publice şi a datoriei statului într-un moment în care po-
pulaţia este supărată din cauza disparităţilor sociale, fiind stresată şi de efectele crizei 
economice. Practic toţi indicatorii economici s-au înrăutăţit dramatic. Şomajul este în 
plină ascensiune, apariţia unor semnale negative din sectorul bancar a generat retra-
geri importante ale economiilor populaţiei, deficitul extern este în creştere, iar finan-
ţarea acestuia, după cum se ştie, este foarte scumpă, Moldova fiind printre „suspecţii 
de serviciu“ privind sustenabilitatea deficitelor. 

Prevederile acordului preliminar semnat între Guvernul Republicii Moldova şi 
FMI nu au fost încă făcute publice. Putem presupune, totuşi, că, fiind un creditor 
de ultimă instanţă, Fondul ar putea insista asupra optimizării cheltuielilor bugetare, 
ba chiar asupra reducerii acestora. S-a vorbit chiar şi despre reducerea numărului de 
angajaţi din sectorul bugetar. Nu este exclus ca FMI să insiste asupra introducerii im-
pozitului pe profit pentru persoanele juridice şi, eventual, asupra aplicării cotei unice 
de impozitare. Cu toate acestea, am putea asista la acţiuni imprevizibile din partea 
mediului de afaceri. De menţionat că însuşi premierul Filat a reiterat disponibilitatea 
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de a reintroduce impozitul pe profit pentru persoanele juridice, deoarece intervenţi-
ile şi „sugestiile“, care vor parveni de la FMI, ar putea duce, după cum am specificat 
anterior, la implementarea unor măsuri impopulare ce ar putea resuscita riscul unor 
revolte sociale în masă.

În plus, un aspect foarte important, care va intra în atenţia Fondului Monetar 
Internaţional, este Legea bugetului de stat pentru 2010, în care se vor opera intervenţii 
majore. Cu toate acestea, Moldova va reuşi, nu fără dificultate, să îndeplinească cerin-
ţele FMI, astfel încît să poată accesa tranşele de împrumut. Acordarea acestora va de-
pinde şi de flexibilitatea FMI, de care acesta poate da dovadă dacă acceptă finanţarea 
directă a deficitului bugetar. Iar acest lucru încalcă flagrant regulamentele „clasice“ 
ale instituţiei. Nu se poate vorbi de o catastrofă economică, ci de o recesiune care ca-
pătă alura de depresiune.

Probabil că Moldova a ajuns în această situaţie, întrucît a avut o politică bugetară 
şi fiscală imprudentă în anii în care s-a înregistrat o creştere economică înaltă (impozi-
tele indirecte constituie, în ultimii ani, cca 70% din veniturile bugetului). Prea puţin s-a 
investit în procesul de producţie şi în infrastructură. Mai mult, au crescut excesiv chel-
tuielile de personal în sectorul bugetar. Finanţele publice sînt destul de precare, mai 
ales că avem un raport cu totul dezechilibrat dintre populaţia aptă de muncă (activă) şi 
pensionari. Dacă nu se iau măsurile necesare, situaţia poate deveni şi mai gravă.

Bineînţeles că restructurarea cheltuielilor bugetare nu se poate face peste noapte, 
dar s-ar putea opera o diminuare imediată a unor cheltuieli, precum achiziţiile publi-
ce, cheltuielile pentru deplasările funcţionarilor. S-ar putea recurge, în acelaşi timp, 
şi la scurtarea programului de lucru pentru unele departamente sau structuri. Nu se 
pune problema de a disponibiliza 20% dintre bugetari în cîteva luni, dar se poate în-
cerca diminuarea, în următorii ani, a numărului de angajaţi.

Pe termen mediu, este primordială reformarea sistemului de salarizare şi de pen-
sii, aceasta fiind una dintre cele mai stringente probleme. Ar trebui să avem un plan 
de urgenţă privind atragerea de fonduri nerambursabile, poate chiar de la UE. Trebuie 
să folosim cu inteligenţă simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor, în par-
ticular, a celor transfrontaliere, care înseamnă bani mulţi, evitîndu-se, astfel, unele 
cofinanţări din bugetul public. Fără îndoială, există unele incertitudini legate de in-
dicatorii macroeconomici care vor sta la baza elaborării bugetului, dar acestea pot fi 
depăşite cu multă muncă, abilitate şi clarviziune.

Economia Moldovei: retrospective 2009 vs. pronosticuri 2010 

Efectele crizei economice

Este cert că, în 2009, criza economică a avut efecte mai mult sau mai puţin devas-
tatoare pentru Republica Moldova. În linii mari, nu putem vorbi despre un specific 
aparte al crizei moldoveneşti. Aceasta este, de fapt, o criză specifică pentru o econo-
mie cvasidependentă de factori externi şi bazată preponderent pe consum, deoarece 
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creşterea economică din ultima perioadă s-a datorat, în mare parte, banilor aduşi în 
ţară de migranţii moldoveni care muncesc peste hotare. Fără îndoială, evenimentele 
politice au afectat întru cîtva şi ritmul proceselor economice din ţară, în particular, pe 
durata celor două campanii electorale, dar, totuşi, într-o măsură mai mi că decît criza 
mondială. Pe de altă parte, nerecunoaşterea oficială şi nedorinţa guvernului precedent 
de a recurge la acţiuni concrete pentru înlăturarea, fie şi parţială, a problemelor, ne-a 
făcut „captivii“ unei recesiuni de amploare. Astfel, în primele nouă luni ale anului 
2009, PIB-ul a înregistrat o scădere de 7,7%, pentru ca, spre sfîrşitul anului, aceasta să 
fie de aproximativ 8-9%. 

Totuşi, dacă privim din punct de vedere evolutiv, Republica Moldova se află, de 
fapt, într-o criză economică prelungită. Chiar dacă sectorul productiv a avut parte şi de 
urcuşuri şi de coborîşuri, el nu a fost în stare să menţină economia pe linia de plutire. 
Sectoarele care au fost afectate de criză nu sînt în măsură să ofere durabilitate econo-
miei moldoveneşti, din moment ce aceasta este una de consum. Un exemplu eloc vent 
poate fi sectorul agricol. Situaţia din acest sector nu diferă mult de situaţia de pînă la 
criză. Am rămas cu aceeaşi agricultură extensivă, înapoiată şi prost tehnologizată. Nu 
avem o industrie în înţelesul bun al cuvîntului, precum în România sau în Ucraina, 
perturbarea activităţii căreia ar crea probleme mari economiei. Nu avem, de asemenea, 
o piaţă de capital suficient de dezvoltată, aidoma celor din Vest sau comparabilă cu cea 
din România, prăbuşirea căreia ar periclita puternic sistemul financiar-bancar. 

Pe de altă parte, nici nu putea fi altfel, din moment ce aşa a fost gîndită structu-
ra economiei. Pînă la urmă, aceasta este realitatea. Spre exemplu, în sectorul agricol, 
forţa de muncă economic activă este antrenată în proporţie de cca 35%, pe cînd pon-
derea agriculturii la formarea PIB-ului variază între 18-20%. În plus, rentabilitatea în 
agricultură este dependentă într-o măsură mai mare de condiţiile climaterice, decît de 
politicile statului în acest sector. Totodată, cel mai afectat de criză a fost sectorul con-
strucţiilor, care a cunoscut o perioadă înfloritoare în ultima vreme, dar a cărui finan-
ţare nu a fost de durată şi programatică, ci sporadică, depinzînd de piaţa internaţională 
a muncii, adică de banii moldovenilor plecaţi la muncă în străinătate. Un alt sector 
destul de grav afectat este sectorul transporturilor, care a înregistrat o scădere de peste 
50%, cauzată de prăbuşirea atît a exporturilor, cît şi a importurilor. Buna funcţionare a 
celor cîteva sute de companii care efectuau operaţiuni de import-export a fost pericli-
tată de restrîngerea cererii şi ofertei atît pe plan intern, cît şi pe cel extern. Toţi aceşti 
factori au contribuit la creşterea şomajului, deoarece o bună parte din întreprinderi şi 
firme şi-au disponibilizat personalul. Datele oficiale arată că, în 2009, rata şomajului 
ar putea fi de peste 7%1. 

Prin urmare, anul economic 2009 a generat o perspectivă sumbră asupra mai mul-
tor sectoare de activitate. 2009 poate fi caracterizat drept un an al contrastelor, al şo-
curilor politice, drept anul în care s-a declanşat criza. Datele preliminare pentru 2009 
indică deja un deficit bugetar de aproape 9%, în condiţiile unei recesiuni economice 

1 Biroul Naţional de Statistică: www.statistica.md   

guvernare_revista 1(5).indd   31guvernare_revista 1(5).indd   31 1/27/2010   5:13:49 PM1/27/2010   5:13:49 PM
Process BlackProcess Black



32

de 8-9%, şi venituri de 14 miliarde de lei, cu cca 4,5 miliarde mai puţin decît prognoza 
bugetară. Pentru 2010, s-a propus un deficit bugetar de 6,4% din PIB, prin reducerea 
drastică a cheltuielilor. Totuşi, unii economişti prognozează un deficit chiar de 7%, 
urmat de o criza fiscală, ceea ce constituie o mare provocare pentru Guvern. Criza fis-
cală implică ajustări dureroase, mai ales acolo unde potenţialul de creştere economică 
este redus.

Programul Guvernului i prioritile enunate

Totuşi, instaurarea noului Guvern, în care populaţia şi-a pus speranţele şi care deja a 
luat măsuri destul de revoluţionare, pare să remedieze situaţia, însă efectele acestor ac-
ţiuni nu vor fi imediate. Programul acestuia, intitulat Stabilizare şi relansare economi-
că pentru 2009-2011, ţinteşte, în primul rînd, relansarea sectorului real al economiei, 
optimizarea finanţelor publice şi acordă o mare importanţă aspectelor sociale – trei 
provocări majore pentru Guvern. Deja au fost întreprinse mai multe acţiuni menite să 
sprijine agenţii economici în aceste vremuri grele. Au fost anulate mai multe restricţii 
la export impuse producătorilor locali, precum şi unele formalităţi de înregistrare a 
întreprinderilor, de obţinere a licenţelor de activitate etc., măsuri ce ar putea oferi un 
respiro companiilor, ca acestea să-şi revină cît mai uşor după efectele crizei economice. 

Pe de altă parte, persistă problema calităţii, a productivităţii şi a conformităţii pro-
duselor moldoveneşti cu standardele europene. Deocamdată, calitatea încă redusă a unor 
grupuri de produse moldoveneşti nu permite reorientarea masivă a exporturilor spre 
pieţele occidentale. Probabil că managerii locali investesc prea puţin pe segmentul de 
marketing şi promovare a mărfurilor, ceea ce este foarte important. Spre exemplu, în 
România, marea majoritate a companiilor alocă pentru promovarea produselor între 
5-10% din cifra de afaceri (CA). La noi însă, potrivit unor sondaje, pentru aceleaşi mă-
suri, se direcţionează 1%, cel mult 3%, din CA. Incompatibilitatea standardelor de calita-
te, de certificare, de standardizare şi de conformitate cu cele din ţările UE, sînt bariere ce 
îngreunează mai mult sau mai puţin pătrunderea mărfurilor moldoveneşti în Vest. 

Putem presupune, în acest sens, că, în cazul în care întreprinderile moldoveneşti 
nu se vor preocupa, de acum înainte, de creşterea productivităţii şi a calităţii (lucru ce 
cade în sarcina managerilor de întreprinderi şi mai puţin în cea a structurilor de stat), 
ele se vor confrunta cu probleme serioase. Creşterea productivităţii şi calităţii trebuie 
să fie una dintre priorităţile strategice ale Republicii Moldova în perioada imediat ur-
mătoare, pentru că, atunci cînd se va negocia cu Uniunea Europeană acordarea, pen-
tru ţara noastră, a unor oportunităţi comerciale mai avantajoase decît cele existente, 
oficialii de la Chişinău vor trebui să prezinte realizări concrete.

Finanele publice i bugetul pentru 

Proiectul bugetului pentru anul 2010 este unul auster, ceea ce înseamnă reducerea 
cheltuielilor în paralel cu majorarea unor categorii de venituri, scopul final fiind re-
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ducerea deficitului bugetar. Un buget auster ar mai însemna că vom avea un deficit 
bugetar mare, ţinînd cont de angajamentul ferm asumat în cadrul relaţiilor cu Fondul 
Monetar Internaţional. De fapt, criza economică şi miopia celor care au avut grijă de 
bugetul public în ultimii ani ne-a adus în impas bugetar, după ce, în perioada de creş-
tere economică, s-au promovat fervent investiţiile în sectorul imobiliar, sistîndu-se 
practic producţia de bunuri. Probabil că, la nivel de Guvern, s-a conturat deja o voinţă 
politică clară privind readucerea finanţelor publice în albia normalităţii. 

Cît priveşte politica fiscală, în situaţie de criză, autorităţile încearcă orice posi-
bilitate de a majora veniturile fiscale, acestea contribuind şi la majorarea veniturilor 
bugetare. De mai mult timp, în Moldova se vorbeşte despre greaua „povară“ fiscală 
(veniturile bugetare anuale raportate la PIB). În realitate, Moldova are una dintre cele 
mai relaxate fiscalităţi din Europa. Spre exemplu, pe ansamblul Uniunii Europene 
(27 de ţări), „aportul“ fiscal constituia, în 2008, peste 43% din PIB, în Moldova acesta 
fiind sub 30%. „Rata fiscalităţii“ se calculează ţinîndu-se cont de totalul impozitelor şi 
cotizaţiilor sociale obligatorii.

Prin urmare, aplicarea unor taxe şi accize mai mari, mai ales că majorările se vor 
răsfrînge asupra unor produse de lux şi pentru care cererea este una elastică – ţigări, 
băuturi alcoolice etc. –, nu va afecta grav populaţia. Aplicarea unor taxe şi accize mai 
mari nu va genera neapărat efecte negative (în realitate, aceasta va îndemna companiile 
să nu-şi risipească resursele şi să-şi mărească productivitatea), cel puţin pe termen lung. 
Bineînţeles că scumpirea gazelor naturale, de exemplu, va influenţa şi preţul unor ser-
vicii şi mărfuri, deoarece, în costul lor de producţie, hidrocarburile au o pondere des-
tul de semnificativă, iar preţul carburanţilor este întotdeauna reflectat de multe dintre 
preţurile de consum. Totuşi, scumpirea acestora nu ar trebui privită, per ansamblu, ca 
o ameninţare serioasă. Pentru bugetul de stat, preţul mai mare al carburanţilor nu este 
neapărat o veste proastă – acesta poate, la rîndul său, să aducă încasări, venituri mai 
mari din accize, ceea ce poate ajuta autorităţile să facă faţă unor provocări sociale. 

Finanarea sectorului social

Programul economic de guvernare conţine o serie de măsuri de protecţie socială orien-
tate spre categoriile cu adevărat vulnerabile: majorarea unor indemnizaţii sociale pen-
tru copii, bătrîni etc. O prioritate fixată în premieră în acest program este stipularea 
angajării în cîmpul muncii a şomerilor şi a emigranţilor reveniţi în ţară. Realizarea 
acestor obiective va depinde, în primul rînd, de stabilizarea şi optimizarea finanţelor 
publice. De asemenea, vor fi importante capacitatea, perseverenţa şi inteligenţa Gu-
vernului în aplicarea programului economic şi, nu în ultimul rînd, modalitatea în care 
guvernanţii vor explica populaţiei necesitatea acestui program.

Autorităţile ar trebui să chibzuiască ce să facă cu cei care îşi vor pierde locul de 
muncă, şi vor fi mulţi dintre aceştia. Bineînţeles că nu poţi concedia forţa de muncă 
cu ochii închişi, mai ales cînd sectorul privat nu creează locuri de muncă alternative. 
Ar fi firesc, spre exemplu, să se meargă pe scurtarea timpului de lucru, ca formulă de 
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solidaritate socială. În prezent, această măsură e aplicată în mai multe ţări europene. 
Ar trebui să se înţeleagă că rate de creştere economică de 6-8%, care au existat în anii 
precedenţi, nu vom mai avea, că situaţia internaţională este alta, mult mai dificilă. Este 
cert că aceste constatări nu pot fi agreate de cetăţeni, însă semnificaţia lor merită să 
consolideze mesajele de politică economică promovate de autorităţi.

Totuşi, cred că, în cazul în care vom avea o creştere economică în anii 2010-2011, 
va fi mult mai uşor. Un avantaj considerabil l-ar aduce absorbţia masivă de fonduri din 
străinătate. Reluarea negocierilor cu FMI, cît şi cu alţi parteneri de dezvoltare inter-
naţionali, reprezintă un avantaj considerabil obţinut de Republica Moldova în 2009. 
Comunitatea donatorilor (FMI, BM, UE, Corporaţia Provocările Mileniului etc.) deja 
s-a arătat extrem de deschisă pentru colaborare şi creditare, iar aceasta ar însemna o 
ajustare atît de necesară a cheltuielilor bugetare pentru 2010 şi ar dema ra mai multe 
proiecte sociale şi de infrastructură ce ar putea da tonul unei relansări economice. 

Ce ne ateapt în ?

Înclin să presupun că, în trimestrul patru al anului 2009, a fost atins punctul de jos 
al crizei şi că acest trimestru s-ar putea să fie ultimul de scădere economică, urmînd 
ca economia să-şi reia creşterea nominală începînd din 2010, în cel mai rău caz, din 
trimestrul doi al anului curent. Probabil că oamenii de afaceri, exportatorii, producă-
torii moldoveni sînt în aşteptarea unor semnale de revigorare de pe pieţele regionale, 
cu toate că există deja semnale de relansare sau de depăşire a punctului critic pe pieţele 
internaţionale, lucru confirmat şi de Fondul Monetar Internaţional.

De fapt, Republica Moldova deţine un avantaj care îi poate garanta o revenire 
relativ rapidă în 2010. Este vorba de sistemul financiar (în particular, cel bancar) care 
nu a fost puternic afectat în 2009 – nu au falimentat bănci (cazul Investprivatbank este 
unul particular) şi nu a fost nevoie de intervenţia statului, ca în alte ţări. Chiar dacă 
ţara e în recesiune, sistemul financiar este funcţional şi se poate ieşi uşor din criză. To-
tuşi, sistemul bancar se va confrunta, în 2010, cu problema creditelor neperformante 
care, potrivit datelor oficiale, sînt estimate la peste 15% din totalul de credite, ceea 
ce înseamnă că băncile vor continua să fie mult mai restrictive la creditare şi foarte 
atente la costuri. 

În 2010, am putea asista la potenţiale diminuări ale preţurilor la imobile, de aceea, 
ar fi bine ca cei care îşi doresc o casă să aştepte şi să urmărească evoluţiile pieţei imo-
biliare. Nu trebuie să uităm că anul 2010 ar fi putea fi iarăşi un an electoral, din această 
cauză, cursul reformelor economice sau al schimbărilor politice ar putea suferi unele 
modificări. Politica fiscală şi bugetul anului 2010 au fost concepute într-o manieră 
austeră şi restrictivă, lucru inevitabil în actualele condiţii de criză. De fapt, datoria 
internă şi externă, politica fiscală şi bugetul pentru 2010 vor fi marile provocări ale 
anului. Politica salarială, rata de schimb şi evoluţia preţurilor vor reprezenta punctele 
centrale ale discuţiilor pe care le vor purta autorităţile cu organizaţiile financiare in-
ternaţionale, în special cu FMI.
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În 2010, poate mai mult decît în anii precedenţi, inflaţia va fi ţinta ţintelor. În 
funcţie de inflaţie, se vor comporta şi ceilalţi indicatori macroeconomici cu impact 
asupra publicului larg. Deocamdată, se poate spune, cu o anumită probabilitate, că 
rata anuală a inflaţiei nu va depăşi 5%, limita fiind stabilită chiar în proiectul de buget 
pentru 2010, dar are, totuşi, şanse să depăşească prognozele, dacă luăm în calcul o 
eventuală creştere a preţurilor la importul de hidrocarburi şi de agenţi energetici, fapt 
declarat şi de autorităţi. Fără îndoială, inflaţia va rămîne indicatorul cu cel mai mare 
impact asupra economiei.

Probabil, BNM va practica şi în 2010 un regim valutar dirijat, în special pentru 
a ţine în frîu inflaţia. Cu toate acestea, politica BNM va depinde şi de evoluţiile de pe 
pieţele regionale şi cele internaţionale. Relaţia extrem de bună pe care au stabilit-o au-
torităţile moldoveneşti şi organismele financiare internaţionale, în particular, FMI şi 
BM, va fi, în 2010, un semnal foarte bun pentru investitorii instituţionali, şi nu numai. 
În plus, s-au îmbunătăţit relaţiile Guvernului nostru cu Comisia Europeană, aceasta 
din urmă deblocînd o serie de finanţări de mai multe zeci de milioane de euro. Nu 
putem să nu amintim şi despre colaborarea productivă a Guvernului cu Corporaţia 
Provocările Mileniului (CPM), care va duce la semnarea Programului „Compact“ la 
începutul anului 2010. 

Cu siguranţă, nu vom avea un an uşor, ţinînd cont de conjunctura economică, 
plus potenţiala creştere a datoriei interne şi a celei externe, dar, cu multă muncă, răb-
dare şi năzuinţă, dificultăţile pot fi depăşite, fie şi parţial.
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36 III. EVOLUŢIILE DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ 

Preocuparea mediatorilor

Procesul de formare a noului Guvern în Republica Moldova a lăsat pe plan secund efor-
turile referitoare la reglementarea transnistreană. În acest context, reprezentanţii părţi-
lor implicate în formatul „5+2“ au încurajat partidele politice din Alianţa pentru Inte-
grare Europeană (AIE) „să ajungă la un compromis pentru a forma o structură sta bilă a 
conducerii, capabilă să se concentreze asupra realizării obiectivelor social-eco no mice 
actuale“. Un astfel de îndemn a fost formulat la întîlnirea din 15 septembrie 2009, de 
la Moscova, a viceministrului de externe al Rusiei, Grigori Karasin, şi şeful misiunii 
OSCE în Moldova, Philippe Remler, care au discutat programul de lucru al întrevederii 
mediatorilor şi observatorilor în problema reglementării transnistrene după instaurarea 
noii puteri la Chişinău şi desemnarea responsabililor pentru soluţionarea diferendului. 

În acest sens, decizia noii guvernări a AEI de a lichida Ministerului Reintegrării 
este interpretată de observatori drept în pas greşit. Pe de altă parte, reprezentanţii 
autorităţilor transnistrene au făcut declaraţii precum că nu se lasă impresionaţi de ma-
şina propagandistică a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), care 
exagerează eventualele pericole ce ar putea veni din partea Alianţei pentru Integrare 
Europeană (AIE) la adresa procesului reglementării transnistrene. Cu această ocazie, 
şeful diplomaţiei transnistrene, Vladimir Yastrebceak, a declarat că singura problemă 
pe care o vede este că AIE pare să nu ia în consideraţie cedările pe care le-a făcut ex-
preşedintele Vladimir Voronin, semnînd, pe 18 martie 2009, Declaraţia de le Barviha, 
potrivit căreia autorităţile moldoveneşti nu mai insistă asupra retragerii forţelor mili-
tare ruse din regiune. Cu excepţia invocată, Yestrebceak menţiona că noile autorităţi 
moldovene nu propun nimic nou, fiindcă şi Voronin insistase altădată asupra retra-
gerii armatei ruse din regiune, cedarea amintită mai sus fiind făcută doar în context 
electoral, cu aproximativ două săptămîni înainte de alegerile din 5 aprilie 2009. 

În rest, Yastrebceak a reiterat poziţia Transnistriei privind prezenţa militară rusă. 
El a insistat că angajamentele pe care şi le-a luat Federaţia Rusă, în cadrul Summitului 
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OSCE de la Istanbul din noiembrie 1999, ar fi fost condiţionate de reglementarea po-
litică a conflictului transnistrean. Mai mult, Yastrebceak a afirmat că, odată cu intro-
ducerea de către Federaţia Rusă a moratoriului asupra tratatului FACE, angajamentele 
Rusiei şi-au pierdut actualitatea. În aceeaşi ordine de idei, Yastrebceak a menţionat că 
Rusia oricum şi-a îndeplinit angajamentele, retrăgînd din regiunea transnistreană ar-
mamentul greu al Armatei a 14-a. Astfel, din Transnistria au fost retrase 50 de mii de 
unităţi de armament, 800 de unităţi de artilerie, 120 de tancuri etc. În ceea ce priveşte 
personalul militar, au fost retraşi 1500 de soldaţi şi ofiţeri din cei 2500 ai grupului 
operativ al fostei Armate a 14-a, iar în contingentul de pacificatori au rămas doar 400 
din cei 2700 de militari dislocaţi iniţial. Cu toate acestea, Yastrebceak s-a arătat indig-
nat că guvernarea comunistă şi-a dorit retragerea totală a forţelor militare ruse din 
regiune şi că, în prezent, liberal-democraţii moldoveni cer, de fapt, acelaşi lucru. În 
opinia demnitarului, situaţia se va clarifica mai aproape de 2011, cînd expiră Trata-
tul de bază moldo-rus. Acesta din urmă va trebui prelungit sau anulat şi abia atunci 
va deveni clar cum vor evolua relaţiile moldo-ruse şi care va fi locul Transnistriei în 
cadrul acestor relaţii. 

Din punctul de vedere al autorităţilor transnistrene, este principial să se clarifice 
dacă noua guvernare de la Chişinău va prefera să rămînă în cadrul Legii nr. 173-XVI 
din 22 iulie 2005 privind statutul Transnistriei, adică să asimileze moştenirea PCRM, 
ori va porni în căutarea unui cadru mai realist. Conducerea Transnsitriei se arată, mai 
degrabă, sceptică faţă de posibila renunţare a noilor autorităţi moldovene la princi-
piile legii din 2005. Din această cauză, ea se va concentra, în relaţiile cu Chişinăul, 
asupra reluării activităţii „grupurilor de lucru şi apărării intereselor cetăţenilor care 
deţin şi cetăţenie moldovenească“. În acelaşi timp, Yastrebceak a declarat că lichida-
rea Ministerului Reintegrării de către noile autorităţi moldoveneşti nu are nicio sem-
nificaţie, întrucît Transnistria nu a colaborat niciodată cu acest minister, contactele 
dintre cele două părţi avînd loc la nivel de reprezentanţi ai Republicii Moldova şi ai 
Transnistriei. Din acest punct de vedere, este clar că autorităţile moldovene au decis 
ca, în cadrul noii structuri a Guvernului Republicii Moldova, vicepremierul Victor 
Osipov să fie cel împuternicit să reprezinte Chişinăul în relaţiile cu Transnistria şi 
în procesul de negocieri.

Deblocarea procesului de negocieri – 
scop irealizabil în ultimii trei ani şi jumătate

Pe 6 noiembrie 2009, la Viena, a avut loc o reuniune în format „5+2“ privind reglemen-
tarea transnistreană. Delegaţia moldovenească a fost reprezentată de viceprim-minis-
trul Reintegrării, Victor Osipov, şi de colaboratorul acestuia, Ion Stăvilă, Transnistria 
– de şeful diplomaţiei de la Tiraspol, Vladimir Yastrebceak, Rusia – de ambasadorul 
cu misiuni speciale al MAE rus, Valerii Nesteruşkin, Ucraina – de reprezentantul per-
manent al preşedintelui ucrainean în procesul de reglementare transnistreană, Yuri 

guvernare_revista 1(5).indd   37guvernare_revista 1(5).indd   37 1/27/2010   5:14:07 PM1/27/2010   5:14:07 PM
Process BlackProcess Black



38

Krîjanovski, SUA – de înaltul oficial al Departamentului de Stat, Dan Rastel, UE – de 
Reprezentantul Special în Republica Moldova, Kalman Miszei, OSCE – de Şeful Mi-
siunii în Republica Moldova – Philip Remler. Scopul întîlnirii a fost deblocarea nego-
cierilor şi desfăşurarea lor în format „5+2“.

Potrivit viceprim-ministrului Reintegrării, Victor Osipov, o eventuală reluare a 
negocierilor trebuie să fie precedată de un dialog referitor la „dezvoltarea cooperării 
sociale a părţilor în domeniul infrastructurii, ocrotirii mediului, medicinii şi comer-
ţului“. Pentru moment, sarcina principală a Chişinăului „este să soluţioneze pe cît po-
sibil complexitatea problemelor cu care se confruntă populaţia din stînga Nistrului“. 
De asemenea, Osipov a declarat că „Moldova va examina propunerea Tiraspolului, 
susţinută de Moscova, privind introducerea regimului permanent de întrevederi între 
reprezentanţii Moldovei şi Transnistriei în formatul «1+1»“.

Cu toate acestea, reprezentantul Transnistriei la dialog, Vladimir Yastrebceak, 
a ţinut să menţioneze că aşteptările Chişinăului de reluare rapidă a negocierilor sînt 
neîntemeiate. Potrivit lui, abordarea problemei de reluare a negocierilor ar trebui să 
aibă loc:

• prin prisma Declaraţiei de la Barviha din 18 martie 2009, care menţionează des-
făşurarea dialogului în regim „2+1“ (Chişinău+Tiraspol+Moscova) şi confirmă 
faptul că Republica Moldova nu va mai insista asupra retragerii forţelor militare 
ruse din Transnistria; 

• eliminarea de către Chişinău a barierelor pentru exportul transnistrean, adică 
a obligativităţii perfectării documentelor vamale de către autorităţile moldo-
veneşti. 

În afară de aceasta, Tiraspolul va insista în continuare asupra semnării unui acord 
de prietenie şi colaborare între Transnistria şi Republica Moldova ca între două state 
suverane şi independente.

Conflictul constituţional din Transnistria

Sovietul Suprem al Transnistriei, în şedinţa din 18 noiembrie 2009, a respins pro-
iectul de modificare a constituţiei, elaborat de administraţia lui Igor Smirnov, în 
cadrul unui referendum ce trebuia să aibă loc pe 24 ianuarie 2010. Cu această oca-
zie, serviciul de presă al preşedintelui RMN a dat publicităţii o declaraţie, în care se 
menţionează:

• în aprilie 2009, un grup de deputaţi transnistreni au lansat iniţiativa de modi-
ficare a constituţiei, astfel încît să aibă loc tranziţia de la regimul prezidenţial la 
cel parlamentar; 

• cu toate acestea, pentru realizarea sarcinilor ce pornesc de la rezultatele referen-
dumului din septembrie 2006 privind asigurarea independenţei Transnistriei şi 
alipirea ulterioară a acesteia la Rusia, e necesară consolidarea regimului prezi-
denţial; 
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• pe lîngă administraţia prezidenţială, a fost constituită o comisie specială, cu 
participarea reprezentanţilor diferitelor ramuri ale puterii centrale şi locale, ca-
re a activat în perioada 7 mai–16 octombrie, şi care a avut drept scop compilarea 
unei variante de constituţie ca alternativă la modificările propuse de Sovietul 
Suprem al RMN; 

• reprezentanţii Sovietului Suprem al RMN au ignorat jumătate dintre şedinţele 
comisiei speciale, care a acumulat peste 80 de propuneri de amendare a proiec-
tului administraţiei prezidenţiale; 

• pe 26 octombrie 2009, Sovietului Suprem i s-a propus un proiect de lege pentru 
desfăşurarea unui referendum în vederea adoptării proiectului constituţiei pre-
zidenţiale; 

• proiectul a fost examinat de Sovietul Suprem pe 18 noiembrie într-o manieră 
emoţională şi denigratoare la adresa administraţiei şi autorilor documentului, 
aceasta demonstrînd atitudinea preconcepută şi neconstructivă a legislativului 
transnistrean faţă de o chestiune atît de importantă; 

• organizaţiile obşteşti şi un şir de partide politice au decis încă pe 16 noiembrie 
să nu participe la dezbaterile din Sovietul Suprem, despre care se ştia că vor de-
grada într-un show politic. În acest context, exprimînd mulţumiri susţinători-
lor, administraţia prezidenţială continuă să insiste că Transnistria are nevoie de 
o constituţie nouă, cu un sistem echilibrat de „checks and balances“ („control şi 
echilibru“), care ar asigura o armonizare maximală cu prevederile Constituţiei 
Federaţiei Ruse. 

Astfel, declaraţia lasă să se înţeleagă că, în eventualitatea refuzului Sovietului 
Suprem de a adopta proiectul administraţiei lui Smirnov, aceasta din urmă va iniţia 
procedura colectării a 15 mii de semnături în vederea organizării referendumului. În 
acest context, trebuie menţionat faptul că, imediat după dezbaterile din Sovietul Su-
prem din 18 noiembrie 2009, la care a fost adoptată decizia de a crea o comisie de con-
ciliere în privinţa definitivării proiectului constituţiei, Smirnov a acuzat majoritatea 
parlamentară a Partidului Obnovlenie de „uzurparea puterii legislative“ din regiunea 
transnistreană. În replică, unul dintre „părinţii fondatori“ ai regimului separatist de 
la Tiraspol, fost preşedinte al Sovietului Suprem şi partener fidel al lui Igor Smirnov, 
Grigori Maracuţa, l-a acuzat, la rîndul său, pe Smirnov de „uzurparea puterii“ (din 
punctul de vedere al prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, ambii au dreptate). 
Smirnov şi-a argumentat punctul de vedere, invocînd pericolul la adresa statalităţii 
transnistrene prin „monopolizarea luării deciziilor de către legislativ, în care poate 
accede orice partid“ (se are în vedere Obnovlenie, finanţat de „prietenii republicii“). 
Din aceste considerente, doar un legislativ bicameral, aşa cum prevede proiectul con-
stituţiei prezidenţiale, ar putea reduce pericolul „dictaturii puterii legislative“ – nici 
vorbă de „instaurarea unei dictaturi a lui Smirnov“! În plus, Smirnov a făcut dez-
văluiri referitoare la finanţarea din exterior (inclusiv din Republica Moldova) a for-
ţelor politice transnistrene (la fel ca şi Vladimir Voronin, în cazul evenimentelor din 
7 aprilie în Republica Moldova), potrivit cărora ar fi fost alocate peste două milioane 
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de euro pentru fortificarea partidelor transnistrene. De asemenea, Smirnov a negat că 
suportul financiar direct din partea Rusiei pentru Fondul de Pensii al Transnistriei s-
ar datora „colaborării“ dintre Partidul Obnovlenie al ex-speakerului Evgheni Şevciuk 
cu partidul de guvernămînt din Rusia, Edinnaia Rossia.

Suportul financiar din partea Rusiei pentru Transnistria

La începutul lunii noiembrie 2009, Federaţia Rusă a oferit Transnistriei o nouă tranşă, 
în valoare de 2,3 milioane de dolari SUA, pentru suplimentarea Fondului de Pensii. 
Ajutorul Rusiei măreşte valoarea pensiei medii din regiunea transnistreană cu apro-
ximativ 15 dolari SUA. Acest suport a fost negociat de Sovietul Suprem al Transnis-
triei şi este privit ca o manifestare de neîncredere faţă de administraţia lui Smirnov 
care, anterior, a făcut abuz de susţinerea financiară a Rusiei. Potrivit datelor statistice, 
aproximativ o treime din populaţia Transnistriei este alcătuită din pensionari, a căror 
pensie medie este de aproximativ 60 de dolari SUA. Ajutorul financiar al Rusiei este 
cardinal pentru supravieţuirea Transnistriei, volumul producţiei industriale scăzînd, 
în 2009, cu aproximativ 40% faţă de anul 2008 şi constituind, în primele zece luni ale 
anului trecut, aproximativ 570 de milioane de dolari SUA. Cel mai mult a scăzut volu-
mul industriei metalurgice şi producerea materialelor de construcţie – cu peste două 
treimi faţă de anul 2008; industria alimentară a înregistrat o scădere de 20%.

Un studiu elaborat de Camera de Industrie şi Comerţ a Transnistriei arată nece-
sitatea ridicării, în următorii trei ani, a ratei businessului mic în produsul intern brut 
al regiunii de la 13% la 20%. Potrivit studiului, prevederile legii privind dezvoltarea 
micului business sînt depăşite de realităţile curente. Autorii studiului recomandă ca 
unităţile micului business să se divizeze în întreprinderi micro (pînă la 10 angajaţi), 
mici (pînă la 50 de angajaţi) şi medii (peste 50 de angajaţi), pentru fiecare dintre aces-
tea fiind prevăzute categorii distincte de înlesniri şi privilegii. Autorii invocă reco-
mandările Comisiei Europene din 2003, potrivit cărora întreprinderile cu un număr 
de angajaţi mai mic de 250 de persoane trebuie să fie calificate ca făcînd parte din 
categoria businessului mic şi mijlociu. Ţinînd cont de specificul celor trei categorii 
de întreprinderi, urmează să fie acceptate evidenţe statistice distincte, pentru a putea 
folosi mecanisme adecvate de a le susţine. De asemenea, urmează să se facă lumină 
în domeniul întreprinderilor individuale, care numără, în prezent, peste 15 mii de 
unităţi, şi pentru care ar trebui să fie simplificate procedurile de impozitare, de dare 
de seamă şi de sancţionare. În definitiv, urmează să fie creat un fond special pentru 
creditarea micului business, care să ofere şi garanţii.
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41IV. POLITICA EXTERNĂ DUPĂ ALEGERILE DIN 2009

Reluarea dialogului moldo-comunitar 

Vizita premierului moldovean la Bruxelles

Din cauza instabilităţii politice interne, relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană au scăzut în intensitate, dar, odată cu alegerea noului Guvern, Republi-
ca Moldova a întreprins primele acţiuni întru dinamizarea dialogului politic moldo-
comunitar. Pe 25 septembrie 2009, preşedinţia suedeză a Uniunii Europene a venit 
cu o declaraţie prin care a salutat învestirea în funcţie a noului Guvern al Republicii 
Moldova, dînd asigurări că va sprijini eforturile Moldovei în depăşirea problemelor 
interne, inclusiv a celor generate de criza economică şi financiară mondială. Preşe-
dinţia UE şi-a expus dorinţa de a începe cît mai curînd negocierile asupra unui nou 
acord cu Republica Moldova, care va înlocui şi va depăşi fostul Acord de Parteneriat şi 
Cooperare. Noul acord va permite consolidarea relaţiilor moldo-comunitare, inclusiv 
în cadrul Parteneriatului Estic. 

În acest context, pe 28-29 septembrie 2009, prim-ministrul proaspăt ales al Repu-
blicii Moldova, Vlad Filat, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles. Aceasta a fost prima 
sa vizită peste hotare de la învestirea în funcţie şi deci s-a dorit să fie percepută drept 
semn al intenţiilor serioase ale noii guvernări faţă de procesul de integrare europeană 
a ţării şi al importanţei pe care o conferă autorităţile moldoveneşti acestui proces. La 
Bruxelles, Vlad Filat a avut întrevederi cu Jerzy Buzek, Preşedintele Parlamentului 
European, cu Comisarul pentru Economie şi Finanţe şi cu Directorul General pentru 
Asistenţă al Comisiei Europene, cu Claudio Bisongiero, Secretarul General adjunct al 
NATO, cu Herman van Rompuy, omologul său belgian din acel moment, şi cu minis-
trul Afacerilor Externe al Regatului Belgiei.

În timpul discuţiilor cu oficialii Comisiei Europene, a fost examinată situaţia eco-
nomică din Republica Moldova şi măsurile preconizate de Guvernul Moldovei pentru 
stabilizarea acesteia. Reprezentanţii Comisiei Europene au exprimat disponibilitatea 

guvernare_revista 1(5).indd   41guvernare_revista 1(5).indd   41 1/27/2010   5:22:13 PM1/27/2010   5:22:13 PM
Process BlackProcess Black



42

instituţiilor UE de a acorda sprijin financiar Moldovei atît în cadrul programelor de 
asistenţă pentru reformele sectoriale, cît şi sub formă de asistenţă macrofinanciară, 
dar numai după ce Republica Moldova va semna Acordul de cooperare cu Fondul 
Mo netar Internaţional. În plus, abordînd problema transnistreană, Vlad Filat a pledat 
pentru înlocuirea trupelor de pacificare ruse din Transnistria cu o misiune internaţio-
nală sub egida Uniunii Europene.

Perspectivele de consolidare a cooperării dintre Moldova şi UE pe dimensiunea 
parlamentară a fost unul dintre subiectele discutate de Vlad Filat cu Jerzy Buzek, Preşe-
dintele Parlamentului European. De asemenea, s-a discutat despre demararea negocieri-
lor pentru noul Acord de asociere cu Republica Moldova, despre conturarea unei per-
spective europene mai clare pentru Republica Moldova şi despre acordarea unui ajutor 
financiar. Vlad Filat a făcut şi o prezentare a priorităţilor noului Guvern al Republicii 
Moldova în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European.

Vizita „troiki“ UE la Chiinu 

Pe 16 octombrie 2009, „troika“ Uniunii Europene, condusă de Carl Bildt, ministrul de 
Externe al Regatului Suediei, a efectuat o vizită de documentare la Chişinău, unde s-a 
întîlnit cu preşedintele interimar al ţării şi preşedintele Parlamentului, Mihai Ghim-
pu, cu prim-vicepreşedintele Parlamentului, Serafim Urechean, cu prim-ministrul 
Vlad Filat, cu ministrul moldovean de Externe, Iurie Leancă, şi cu liderul Partidului 
Comuniştilor (PCRM), Vladimir Voronin. Întîlnirea lui Carl Bildt cu liderul Partidu-
lui Comuniştilor, Vladimir Voronin, a avut loc în contextul îndemnurilor repetate ale 
Uniunii Europene la adresa actorilor politici, în special la adresa PCRM, de a ajunge 
la o înţelegere pe marginea alegerii preşedintelui ţării şi de a evita, astfel, noi alegeri 
parlamentare.

Potrivit ministrului suedez de Externe, scopul vizitei delegaţiei UE la Chişinău 
a fost de a stabili următorii paşi în relaţia dintre Republica Moldova şi Uniunea Eu-
ropeană. În timpul întrevederilor cu delegaţia europeană, oficialii moldoveni s-au 
pronunţat pentru lansarea cît mai curîndă a negocierilor asupra noului acord moldo-
comunitar şi a negocierilor privind zona de liber schimb cuprinzător şi aprofundat, 
privind includerea Moldovei în pachetul balcanic şi liberalizarea regimului de vize 
pentru cetăţenii moldoveni. De asemenea, partea moldovenească a solicitat susţine-
rea UE şi a SUA în reglementarea diferendului transnistrean, precum şi susţinerea 
financiară a UE în depăşirea problemelor economice cu care Republica Moldova se 
confruntă în prezent.

La rîndul său, delegaţia europeană a declarat că UE este gata să înceapă negocie-
rile pentru semnarea unui Acord de asociere ambiţios. Potrivit ministrului suedez de 
Externe, Moldova urmează să asigure un mediu politic stabil, care să nu perturbeze 
implementarea reformelor democratice, în timp ce Uniunea Europeană va oferi spriji-
nul financiar şi expertiza necesară.
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O săptămînă mai tărziu, între 21-23 octombrie, o delegaţie a Comisiei Europene, 
condusă de şeful Direcţiei pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală a Comisiei 
Europene, Gunnar Wiegand, a efectuat o vizită de lucru la Chişinău. În timpul vizitei, 
delegaţia Comisiei Europene a participat la prima reuniune de consultări cu Guver-
nul Republicii Moldova asupra viitorului Acord de asociere şi la reuniunea a X-a a 
Comitetului de Cooperare Republica Moldova–Uniunea Europeană. Totodată, dele-
gaţia Comisiei Europene a avut întrevederi cu ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, 
cu viceprim-ministrul Reintegrării, Victor Osipov, cu experţi în domeniul drepturilor 
omului etc.

În timpul discuţiilor cu Alexandru Tănăse, Gunnar Wiegand a salutat crearea 
Co misiei parlamentare pentru investigarea evenimentelor din 7 aprilie şi a venit cu 
propunerea de a trimite la Chişinău experţi europeni, care să participe la lucrările Co-
misiei. Gunnar Wiegand a mai declarat că, pentru o integrare mai rapidă în Uniunea 
Europeană, Republica Moldova trebuie să accelereze reformarea sistemului judiciar.

În cadrul discuţiilor cu Victor Osipov, Gunnar Wiegand a exprimat disponibili-
tatea Comisiei Europene de a spori asistenţa acordată pentru promovarea măsurilor 
de întărire a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului, prin oferirea unui grant 
în valoare de cca două milioane de euro pentru proiecte în sfera economică. Potrivit 
reprezentantului CE, schimbarea şi modernizarea realităţilor cotidiene în viaţa socia-
lă şi economică va face Republica Moldova mai atractivă pentru populaţie, inclusiv 
pentru cea din regiunea transnistreană.

Consultrile privind Acordul de asociere dintre 
Republica Moldova i Uniunea European

Pe 21 octombrie 2009, a avut loc prima rundă de consultări tehnice privind viitorul 
Acord de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. În timpul con-
sultărilor, a fost discutată structura documentului, procedura negocierii, componenţa 
echipelor de negociatori. De asemenea, a fost stabilit calendarul negocierilor, conve-
nindu-se ca, pe 12 ianuarie 2010, să fie organizată prima rundă oficială. Potrivit lui Iu-
rie Leancă, viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europe-
ne, vor fi abordate probleme politice şi de securitate ca re constituie primul dintre cele 
trei subiecte de bază ale viitorului acord. Celelalte subiecte – semnarea unui acord de 
liber schimb şi liberalizarea regimului de vize cu UE – vor fi abordate ulterior. Potrivit 
ministrului, este imposibil de stabilit un termen concret de semnare a acordului, însă 
urgentarea acestuia va depinde de promptitudinea şi implicarea tuturor instituţiilor 
statului în procesul de aproximare legislativă. La rîndul său, Gunnar Wiegand a con-
firmat că semnarea acestui document nu se va produce curînd, deoarece negocierea 
unui acord bun necesită timp, iar Uniunea Europeană este dispusă să ofere tot spriji-
nul necesar Republicii Moldova.

În acest context, Comisia parlamentară pentru Politică Externă şi Integrare Eu-
ropeană a avizat, la începutul lunii noiembrie, mandatul Ministerului Afacerilor Ex-

guvernare_revista 1(5).indd   43guvernare_revista 1(5).indd   43 1/27/2010   5:22:14 PM1/27/2010   5:22:14 PM
Process BlackProcess Black



44

terne şi Integrării Europene pentru începerea negocierilor cu UE asupra noului acord 
politic bilateral. Într-un interviu acordat agenţiei NewsIn, preşedintele Comisiei, Igor 
Corman, a declarat că autorităţile de la Chişinău îşi doresc un acord care să conţină 
perspective clare de aderare la UE. Potrivit lui Igor Corman, acest lucru va depinde, în 
egală măsură, atît de evoluţiile din interiorul UE, cît şi de evoluţiile interne din Repu-
blica Moldova. Echipa de negociatori din partea Moldovei va fi condusă de ministrul 
de Externe, Iurie Leancă,  şi va fi compusă din miniştrii adjuncţi ai ministerelor im-
plicate. Viitorul acord va fi structurat în patru blocuri-părţi: blocul politic şi de secu-
ritate, justiţia şi afacerile interne, blocul economic şi blocul sectorial. Igor Corman a 
mai specificat că este puţin probabil ca Republica Moldova să fie cuplată cu Ucraina în 
procesul de aderare la UE, principiul diferenţierii fiind declarat de UE drept unul de 
bază în relaţiile cu vecinii săi estici.

Reuniunea Consiliului de Cooperare 
Republica Moldova–Uniunea European

Deschiderea faţă de Republica Moldova, pe care au demonstrat-o oficialii europeni la 
prima rundă de negocieri asupra noului acord între Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova, a fost consolidată pe 21 decembrie 2009, la Bruxelles, în timpul Reuniunii 
Consiliului de Cooperare RM-UE, prin semnarea unei declaraţii comune între Uniu-
nea Europeană şi Republica Moldova privind relaţiile bilaterale1. Mesajul principal al 
declaraţiei poate fi rezumat după cum urmează:

• Uniunea Europeană recunoaşte aspiraţiile europene ale Republicii Moldova;
• Progresul Republicii Moldova în respectarea drepturilor omului, a principiilor 

democratice şi ale statului de drept este văzut drept o precondiţie pentru con-
solidarea relaţiilor moldo-comunitare. Societatea civilă are un rol deosebit în 
acest context;

• Avansarea relaţiilor UE-RM va depinde şi de consolidarea capacităţii adminis-
trative a Republicii Moldova la toate nivelurile. Un Program de Consolidare a 
Capacităţilor Instituţionale va fi definit şi implementat, în acest sens, prin fon-
durile Parteneriatului Estic;

• Instrumentele anuale de implementare a Planului de Acţiuni rămîn în vigoare 
drept instrumente menite să consolideze procesul de reformă internă în Republi-
ca Moldova, precum şi relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova;

• Noul acord dintre UE şi RM va fi unul inovator şi ambiţios, permiţînd consoli-
darea relaţiilor bilaterale şi aprofundarea cooperării sectoriale;

• În 2010, este planificată iniţierea dialogului asupra examinării condiţiilor pen-
tru eliminarea vizelor de călătorie pentru cetăţenii moldoveni în UE, ca un 
obiectiv pe termen lung;

1  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Moldova: http://www.mfa.gov.md/decla-
ratia-comuna-ue-rm/.
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• Zona Aprofundată şi Cuprinzătoare de Liber Schimb (ZACLS) va fi stabilită 
atunci cînd Republica Moldova va îndeplini condiţiile relevante, inclusiv cele 
incluse în Planul de Acţiuni UE-RM;

• Părţile consideră importantă finalizarea procesului de demarcare a frontierei 
moldo-ucrainene, iar expertiza tehnică a EUBAM-ului ar putea fi utilizată pen-
tru facilitarea acestui proces;

• Uniunea Europeană va continua să participe la identificarea soluţiei durabile 
pentru soluţionarea conflictului transnistrean, respectând integritatea teritori-
ală şi suveranitatea Republicii Moldova.

Totuşi, în declaraţie nu se menţionează nimic despre perspectiva europeană la 
care aspiră atît de mult Republica Moldova, ceea ce era de aşteptat, dacă ţinem cont 
de actuala reticenţă a oficialilor europeni faţă de eventualele noi extinderi ale Uniunii 
Europene.

Totodată, la reuniune a fost semnat un Memorandum de înţelegere privind 
acordarea de către Uniunea Europeană a asistenţei consultative Guvernului Repu-
blicii Mol do va. Uniunea Europeană va delega un grup de consilieri de rang înalt în 
instituţiile cheie ale Republicii Moldova, care vor ajuta autorităţile moldoveneşti să 
avanseze în realizarea reformelor democratice şi economice necesare pentru integra-
rea europeană.

Reluarea cooperării bilaterale: Republica Moldova–România

După accederea la guvernare a Alianţei pentru Integrarea Europeană (AIE) şi trecerea 
în opoziţie a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), atît autorită-
ţile Republicii Moldova, cît şi cele din România, au dat semnale clare de dezgheţ în 
relaţiile bilaterale. Conducerea de la Bucureşti şi-a reafirmat sprijinul pentru noua 
guvernare de la Chişinău. Totodată, Parlamentul României şi-a exprimat intenţia de 
a institui, în scurt timp, o Agenţie Naţională pentru Cetăţenie, care să faciliteze pro-
cesul de redobîndire a cetăţeniei româneşti, precum şi de a deschide, la Chişinău, un 
Birou Parlamentar pentru „formarea educaţională a copiilor privitor la redobândirea 
cetăţeniei, modul în care se votează“.

Paşi concreţi spre restabilirea relaţiilor moldo-române au fost întreprinşi şi la Chi-
şinău. Pe 17 septembrie 2009, preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai 
Ghim pu, a semnat Decretul privind anularea regimului de vize pentru cetăţenii ro-
mâni. În acelaşi timp, candidatul la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, 
Vlad Filat, a anunţat că, după ridicarea regimului de vize pentru cetăţenii români, 
Guvernul va trece la examinarea subiectelor problematice mai vechi din relaţiile 
bilaterale moldo-române, cum ar fi semnarea Convenţiei privind micul trafic de 
frontieră, a Tratatului politic bilateral şi a Tratatului de frontieră, deschiderea a două 
consulate româneşti la Cahul şi Bălţi şi a unui consulat al Republicii Moldova la Iaşi. 
În acest context, Titus Corlăţean, preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe a Sena-
tului României, care a efectuat o vizită de lucru la Chişinău pe 23 septembrie 2009, a 
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confirmat că România este disponibilă să semneze cît mai curînd Convenţia privind 
micul trafic de frontieră. 

Primele acţiuni concrete întru semnarea Convenţiei privind micul trafic la fron-
tieră au fost făcute încă pe 19 octombrie 2009, cînd au fost iniţiate negocierile dintre 
delegaţiile ministerelor de Externe moldovenesc şi român asupra textului Convenţiei, 
iar pe 20 octombrie, Convenţia a fost parafată. În noiembrie, documentul a fost semnat 
de premierul moldovean şi cel român, în timpul vizitei prim-ministrului Filat la Bu-
cureşti. Convenţia permite cetăţenilor moldoveni, care locuiesc în zona de frontieră, 
pe o rază de 50 km de la frontiera moldo-română, să se poată deplasa pe teritoriul Ro-
mâniei la aceeaşi distanţă pe baza unui permis de mic trafic, eliberat gratuit pentru o 
perioadă de un an. Ulterior, acesta va putea fi prelungit în funcţie de comportamentul 
posesorului. De asemenea, delegaţiile au discutat despre deschiderea a două consulate 
ale României, la Cahul şi la Bălţi, şi a consulatului Republicii Moldova la Iaşi.

Totodată, un alt subiect de actualitate în dialogul relansat moldo-român a fost 
negocierea şi semnarea unui Acord de asociere între Republica Moldova şi UE. Auto-
rităţile moldoveneşti au declarat, în repetate rînduri, că mizează pe sprijinul României 
la încheierea acestui acord, în special în ceea ce priveşte liberalizarea regimului de vize 
pentru cetăţenii moldoveni. România a asigurat că va susţine Republica Moldova în 
perspectiva sa europeană, primul pas spre liberalizarea regimului de vize fiind încer-
carea de a obţine de la Bruxelles eliminarea vizelor de intrare în România pentru cetă-
ţenii moldoveni. O primă acţiune, în acest sens, este anularea obligativităţii de prezen-
tare a sumei de 500 de euro de către cetăţenii moldoveni la intrarea în România.

În perioada 13-14 noiembrie 2009, prim-ministrul Vlad Filat a întreprins o vizită 
de lucru la Bucureşti, unde a avut întrevederi cu preşedintele României, Traian Băses-
cu, cu prim-ministrul român în exerciţiu, Emil Boc, cu preşedintele Senatului, Mircea 
Geoană, cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, cu oameni de afa-
ceri români. La Bucureşti, Vlad Filat a semnat trei acorduri bilaterale moldo-române: 
Acordul privind micul trafic de frontieră, Acordul cu privire la punctele de trecere a 
frontierei de stat dintre Moldova şi România şi un protocol de amendare a Acordu-
lui privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti pe 
14 august 1992. În timpul întrevederilor sale cu oficialităţile române, prim-ministrul 
Vlad Filat a primit asigurări că şi după alegerile prezidenţiale din România, România 
va fi un susţinător al aspiraţiilor europene a Moldovei, iar relaţiile României cu Repu-
blica Moldova vor deveni prioritare.

Campania electorală din România a mai redus din avîntul iniţial al autorităţi-
lor româneşti de normalizare a relaţiilor moldo-române, miza politică internă fiind 
primordială. Cu toate acestea, în scopul atragerii simpatiei şi, eventual, a voturilor 
moldovenilor cu cetăţenie română, puterea de la Bucureşti a adoptat într-un ritm mai 
rapid mai multe hotărîri, cum ar fi Decretele privind înfiinţarea consulatelor Româ-
niei la Bălţi şi Cahul, semnate de preşedintele României, Traian Băsescu, şi Decretul 
privind numirea consulilor generali ai României la Bălţi (Dumitru-Nicanor Tecules-
cu) şi Cahul (Genţiana Şerbu). Activitatea consulatelor urma să înceapă în ianuarie 
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2010, însă deschiderea acestora întîrzie. Totodată, Camera Deputaţilor a adoptat Or-
donanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea Legii cetăţeniei, prin 
care a fost simplificată modalitatea de redobîndire a cetăţeniei romane pentru cei care 
au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără acceptul lor.

Consumarea alegerilor prezidenţiale din România şi desemnarea noului Guvern 
al României a adus o mai mare claritate în relaţiile moldo-române. La scurt timp după 
desemnarea guvernului Boc, prim-ministrul moldovean, Vlad Filat, şi ministrul Afa-
cerilor Externe, Iurie Leancă, au purtat discuţii telefonice cu omologii lor români, 
respectiv, cu prim-ministrul român, Emil Boc, şi cu ministrul român de Externe, 
Teo dor Baconschi, despre priorităţile curente ale relaţiilor bilaterale. Pe de altă parte, 
Guvernul Republicii Moldova a dispus pregătirea documentelor necesare pentru înde-
părtarea gardului de sîrmă ghimpată de la hotarul cu România şi a aprobat o hotărîre 
de deschidere a Consulatului General al Republicii Moldova la Iaşi. 

În acelaşi timp, proaspăt realesul preşedinte al României, Traian Băsescu, a 
anunţat că va întreprinde o vizită de lucru la Chişinău la sfîrşitul lunii ianuarie 2010, 
aceasta fiind, de altfel, prima sa vizită de lucru peste hotarele ţării de la reînvestirea 
în funcţie.

guvernare_revista 1(5).indd   47guvernare_revista 1(5).indd   47 1/27/2010   5:22:15 PM1/27/2010   5:22:15 PM
Process BlackProcess Black



Imprimat la Combinatul Poligrafic. Com. nr. 00080

guvernare_revista 1(5).indd   48guvernare_revista 1(5).indd   48 1/27/2010   5:22:16 PM1/27/2010   5:22:16 PM
Process BlackProcess Black



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


