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priorităţi politice în
România,
priorităţi politice în
moldova

Anul 2016 aduce pentru guvernanți două obiective importante legate de statul de drept: numirea de persoane
la vârful sistemului de justiţie și organizarea alegerilor locale și parlamentare. În primul caz, trebuie asigurată
stabilitatea și continuitatea, deci mai puține schimbări instituționale și selecția competentă și transparentă a unor
persoane care pot livra performanță măsurabilă. În ceea ce privește alegerile, provocarea vine din faptul că o mare
parte din primarii în funcție – mulți dintre ei cu probleme de integritate sau alați în relații clientelare cu centrul - au
șansa de a i realeși pe baza votului într-un singur tur de scrutin. În ultimii patru ani aleșii locali au migrat pentru
a primi resurse discreționare de la Guvern (vezi Harta Clientelismului EFOR www.expertforum.ro/harta-clientelism) și
sprijin politic, uitând de interesul cetățeanului sau de responsabilitatea față de comunitate.
În condițiile în care cetățenii care au ieșit în stradă și societatea civilă au cerut reîmprospătarea clasei politice,
condițiile legale și intențiile partidelor politice dovedesc că acest ideal este departe de a i atins. În schimb, revenirea
la două tururi de scrutin ar deschide competiția politică.
Situația din Moldova a stagnat în ultimul an, iar nemulțumirile se relectă prin protestele din stradă, la care participă
cetățeni, noi forțe politice sau populiști. Deși Vlad Plahotniuc are 95% rată de neîncredere în opinia publică este cel
care inluențează evoluția țării. Situația Moldovei este cu atât mai diicilă cu cât donatorii externi au oprit sursele
de inanțare. România rămâne una dintre puținele șanse ale Republicii Moldova, însă pentru a ne asigura că banii
nu vor lua soarta miliardului de dolari dispărut, trebuie să impunem condiții clare legate de reforme. Cine le va
monitoriza nu este foarte evident, însă este clar că societatea civilă din România și Republica Moldova va juca un rol
important în implementarea unei reale Agende a Bunei Guvernări.
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capitolUl 1
pRognozE 2016
Creşterea eConomiCă va fi mai mare
deCât în anii preCedenţi
tăierea investiţiilor şi absorbţia slabă a fondurilor ue
sunt greşelile din treCut Care nu sunt CoreCtate
niCi azi; mai mult, de ele niCi nu se disCută
este nevoie de o reformă serioasă
a administraţiei publiCe,
înCepând Cu Companiile de stat şi anaf
împrumutul pentru moldova trebuie dat în tranşe
doar Cu Condiţionalităţi Clare
şi numai după Ce Condiţiile au fost îndeplinite
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Chiar dacă anul 2016 va i un an electoral complicat,
nu se așteaptă derapaje macroeconomice majore,
și din cauză că guvernul este perceput drept unul
tehnocrat, mai puțin expus presiunilor populiste
înainte de alegeri. PSD, care se așteaptă să câștige
alegerile locale într-un singur tur și susține în
Parlament actualul guvern, nu ar i prea încântat
să-și creeze deicite bugetare majore după alegeri.

Prognoza politică

Paneliștii noștri au așteptări destul de optimiste
în ceea ce privește creșterea economică, inlația și
șomajul în anul 2016. Cursul de schimb EUR/RON
rămâne stabil. Dar o condiție pentru stabilitatea
macro o reprezintă câteva reforme majore în
sectorul public care trebuie realizate în acest an.

Din păcate, banii naționali iind cheltuiți fără
respectarea procedurilor UE și mai puțin
transparent și competitiv, nu s-au putut deconta
prea mulți bani așa pentru a crește absorbția de
fonduri UE. Până în prezent, sunt puține semne
că s-ar lua măsuri pentru rezolvarea problemelor
instituționale care au dus la absorbția slabă, poate
și pentru că nu discutăm cu onestitate experiența
primului ciclu, ci o măturăm sub preș: liniile de
inanțare din programele operaționale 2014-2020
nu sunt încă demarate, cu câteva mici excepții, iar
în marile proiecte de infrastructură (ca autostrada
Pitești-Sibiu) au apărut deja întârzieri în pregătirea
proiectelor care au scandalizat deja pe unii
beneiciari, cum a fost cazul Dacia.

Astfel, majoritatea paneliștilor atrag atenția
asupra proastei absorbții a fondurilor europene
la sfârșitul lui 2015, când s-a terminat perioada
în care puteau i cheltuiți banii alocați pentru
exercițiul inanciar 2007-2013. După cum am
avertizat la începutul anului trecut, în cele din
urmă am pierdut cca 6 miliarde de euro din cele
19,7 alocate României, în ciuda eforturilor reale
de a faza proiectele pentru a prinde cât mai mult
din inanțarea pe 2007-2013 sau a deconta pe bani
europeni proiecte eligibile făcute bani naționali:
rata de absorbție la decembrie 2015 este de cca.
70%, sub așteptările guvernului la începutul
anului. Mai grav, acest subiect a dispărut complet
de pe agendă, despre el practic nu se mai vorbește
în public deși, la foamea de bani pe care o acuză
statul român, te-ai i gândit că pierderea a șase
miliarde euro, bani gratis, urma să ie scandalul
major la începutului de 2016.
media

min-max

Creșterea PIB în 2016, %

4

3 - 4,5

Rata inlației în 2016, %

0,8

-0,5 - 2

Cursul RON/Euro la 31
dec 2016

4,4

4.3 – 4.5

Deicitul bugetar la 31
dec 2016, % PIB

2,8

2,5 - 3

Rata șomajului în
decembrie 2016, %

6.5

4,8 – 7

Datoria publică 2016, %
piB

40

38 - 42

După performanța de
până acum, este dl Cioloș
o opțiune realistă de
premier?

DA

NU

75%

25%

Prognoze EFOR, panel de experți

Printre erorile politice ale anului trecut, cu efecte
asupra situației macro, paneliștii atrag atenția
asupra tăierii investițiilor pe bani europeni
și naționali, atât la nivel central, cât și local,
măririi presiunii iscale asupra clasei de mijloc
(de pildă, accizele pe combustibili), dar și creșterile
populiste de salarii și cheltuieli bugetare.
Paneliștii din mediul de afaceri atrag atenția
asupra birocrației excesive cu care se confruntă
atât irmele, cât și cetățenii; în același timp, o parte
dintre paneliști consideră că relaxarea iscală a fost
mai curând în beneiciul multinaționalelor decât în
cel al IMM-urilor și contribuabililor persoane izice.
Paneliștii noștri trag un semnal de alarmă privind
nevoia urgentă de reformă și profesionalizare a
administrației. E nevoie de o aplicare integrală
și corectă a managementului profesionist la
companiile de stat (OUG 109), eicientizarea
cheltuielilor publice, simpliicarea impozitării
pentru IMMuri și reforma administrației prin
profesionalizare. Se impune de urgență reformarea
ANAF, alat într-o perpetuă restructurare de câțiva
ani de zile fără ca rezultatele să se vadă într-o mai
bună rată de colectare a impozitelor. În ciuda unei
creșteri marginale a colectării în termeni nominali,
rămânem în continuare țara europeană cu cea
mai scăzută rată de colectare a TVA, iar iscul
pare să se concentreze mai mult pe mărunțișuri
birocratic-administrative (formulare suplimentare
și eforturi pentru creșterea colectării din impozite
pe proprietate sau pe venituri) decât pe reducerea
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gap-ului de colectare a TVA, o sursă din care se poate
crește gradul de colectare cu câteva procente din
PIB, având în vedere că în România se colectează
cca. 33% comparativ cu 42-45% în Vest.
Până în prezent, experții consultați de EFOR
apreciază activitatea guvernului Cioloș, deși
consideră că guvernul tehnocrat a făcut o greșeală
acceptând bugetul elaborat de guvernul anterior,
creșterile salariale și majorarea salariului minim
și nu a amânat cu șase luni aplicarea noului Cod
Fiscal, până la clariicarea aplicării unor impozite și
taxe și elaborarea unei analize de impact.
O ultimă întrebare pe care am adresat-o paneliștilor
este în ce măsură guvernul României ar trebui să
acorde împrumutul cerut de Republica Moldova,
alat în prezent în incapacitate de plată și având
diicultăți să achite pensiile și salariile din sectorul
public. Paneliștii au fost de părere că împrumutul
trebuie acordat, însă în tranșe condiționate de
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măsuri clare de reformă, iar tranșele să ie eliberate
doar în măsura în care – și după ce – condițiile au
fost îndeplinite.
EFOR mulțumește următorilor analiști care ne-au ajutat
cu prognoze și comentarii pentru acest material: Petru
Dandea, vicepreședinte Cartel Alfa; Aurelian Dochia,
analist economic; Lidia Moise, jurnalist economic;
Georgia Babici, economist șef, misiunea Fondului
Monetar Internațional; Cătălin Păuna, economist șef,
misiunea Băncii Mondiale; Cristian Pârvan, secretar
general al AOAR; Dan Popa, jurnalist economic; Ionuț
Popescu, analist economic; Cristian Groșu, jurnalist
economic; Valentina Ivan, analist economic; Ionuț
Simion, Country Managing Partner, PwC Romania;
Ioana Anca Gheorghiade, director executiv Sector
Public și Finanțarea Infrastructurii, BCR; Cristian
Nacu, Partner, Enterprise Investors, Oana Truta, VP/
Investment Analyst, Franklin Templeton Investment
Management

capitol 2
românia

Justiţie şi alegeri, Cele două mari
priorităţi ale anului

În 2016 România are de gestionat două agende importante pentru statul de drept,
în paralel cu activitatea de zi cu zi a guvernării şi câteva proiecte-fanion asumate de
guvernul tehnocrat: prima o reprezintă numirea de persoane la vârful sistemului
de justiţie, acolo unde mandatele ajung la termen; a doua o reprezintă organizarea
cu succes a două runde de alegeri, locale în iunie şi parlamentare în noiembrie.
Agenda pe justiţie trebuie să asigure stabilitate şi continuitate, deci mai puţin
schimbări instituţionale, al căror ciclu politic s-a cam încheiat, şi mai mult selecţie
competentă şi transparentă de echipe care să livreze performanţă măsurabilă. Asta
e mai uşor de spus decât de făcut.
În materie de politică şi alegeri guvernul are o agendă clară şi urgentă de
rezolvat, cerută de publicul ieşit în stradă în toamnă, asumată în primă instanţă
dar apoi trecută în plan secund: deschiderea pieţei politice pentru facilitarea
unei împrospătări a actorilor prezenţi pe scenă – celebra “resetare” invocată de
manifestanţi. Din păcate, atâta vreme cât alegerile locale din iunie rămân întrun singur tur, este puţin probabil să avem o schimbare importantă de actori şi
formaţiuni. Estimarea EFOR este că aproximativ 80% din primarii actuali în funcţie
pleacă cu prima şansă în alegeri şi există o mare probabilitate de a i realeşi.
Acest lucru e important nu doar pentru comunităţile locale respective, în special
oraşe şi municipii, unde liderilor şi formaţiunilor noi le este practic imposibil să-şi
facă notorietate şi alianţe dacă scrutinul rămâne într-un tur. Dar este important
şi în perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă, unde se ştie că maşinăria
electorală a partidelor mari se bazează mult pe aleşii locali în funcţie. Or, dacă doar
în a cincea parte din primării competiţia e cu adevărat deschisă, putem încheia
discuţia despre resetare aici.
De fapt, cu un singur tur la localele din iunie 2016, vom asista la un mare paradox:
anul în care “înnoirea clasei politice” e aşteptată cu nerăbdare, ca urmare a tuturor
episoadelor petrecute în 2015, este de fapt anul în care toată această înnoire e cel
mai puţin probabilă, din 1990 încoace, ca urmare a oligopolizării pieţei politice
de formaţiunile mari şi clienţii lor. Secţiunea de mai jos vine cu detalii în această
privinţă.
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2.1 Justiţie: echipe şi performanţă,
nu răvăşirea inutilă sistemului
Anul care a început va i marcat de proceduri de
numire în importante funcții din sistemul judiciar:
la Înalta Curte de Casație și Justiție, la Curtea
Constituțională, la Parchetul General și la Direcția
Națională Anticorupție. Ca de iecare dată când
se pune problema numirilor la cel mai înalt nivel
al justiției, dezbaterile sunt aprinse cu privire la
cea mai bună procedură de urmat și la persoanele
care ar cele mai potrivite pentru o funcție sau alta.
Consecvenți pozițiilor anterioare, EFOR susține că
cea mai bună garanție a performanței o reprezintă
selectarea celor care vor conduce destinele Justiției
din România pe criterii transparente de competență
și integritate.
La Curtea Constituțională (CCR) expiră în
iulie mandatele a trei judecători: dl. Zegrean
(președintele), dl. Toader și dl. Puskas. Judecătorii
care le vor lua locul vor i numiți pentru o
perioadă de 9 ani de către Președintele României,
Camera Deputaților și de către Senat. Încă din
2007 societatea civilă a cerut ca selectarea
persoanelor care vor i numite judecători la Curtea
Constituțională să se realizeze transparent și să
ofere cadrul necesar unor discuții deschise în
societatea românească despre opiniile potențialilor
viitori judecători cu privire la temele majore care
deinesc evoluția României pe termen mediu și
lung. Posibilitatea unei interacțiuni între candidații
pentru aceste funcții și societatea civilă ar putea i
asigurată prin intermediul unor audieri publice.
Acest exercițiu de transparență s-a derulat într-o
oarecare măsură o singura dată, la audierea
candidaților de către comisia juridică a Camerei
Deputaților. Atunci reprezentanții societății civile
au putut să asiste la dezbateri, dar nu au avut
dreptul să formuleze întrebări. Acum e important să
facem un pas înainte în asigurarea transparenței în
procedurile de selecție pentru judecătorii CCR. De-a
lungul timpului s-a discutat despre oportunitatea
schimbării procedurii de numire în contextul
diferitelor ințiative de modiicare a Constituției.
S-a pledat pentru eliminarea factorului politic
din procesul decizional ca garanție a consolidării
independenței CCR. Ca și atunci, și acum susținem
că numirile făcute de organisme politice nu sunt
marea problemă – ci faptul că pentru cetățenii

României criteriile care au stat la baza selectării
unui candidat sau a altuia pentru respectivele
posturi rămân necunoscute. Practic, niște oameni
mai mult sau mai puțin cunoscuți sunt chemați să
alerge într-o cursă, dar regulile nu sunt întru totul
clare când se dă startul.
Și la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) expiră
mandatul președintei (dna Stanciu, în septembrie)
și mandatul unuia dintre vicepreședinți (dl Matei,
în noiembrie). Și aici procedura de selecție a noii
echipe de conducere a ICCJ este bine reglementată
de legislația în vigoare. După anunțarea vacanței
funcțiilor de către Consiliul Superior al Magistraturii
cei care aspiră la ocuparea lor își depun candidaturile
la Secția de Judecători a CSM. Candidaturile sunt
însoțite de proiectul de management în cadrul
căruia judecătorii participanți la procedură
explică viziunea proprie despre felul în care își
propun să conducă cea mai importantă instanța
a țării. Secția de Judecători a CSM organizează
apoi o ședință în care audiază candidații (această
ședință a fost publică și în trecut), apoi propune
Președintelui României numirea în funcțiile de
conducere relevante a celor mai potriviți candidați.
Președintele e cel care are decizia inală în această
procedură, putând să respingă propunerea CSM –
caz în care procedura se reia – sau să o accepte –
caz în care emite decretul de numire în funcție.
Practica anterioară a CSM s-a conturat în sensul
asigurării transparenței procesului prin publicarea
proiectelor de management ale candidaților și prin
publicitatea audierilor în fața Secției de Judecători.
Aceste practici trebuie încurajate. Este important
ca în selecția conducerii ICCJ să se țină seama de
criteriile de profesionalism și integritate. Rolul
ICCJ în anii următori este unul esențial mai ales
din perspectiva schimbărilor profunde ale cadrului
normativ prin intrarea în vigoare a noilor Coduri,
schimbări care așează o răspundere majoră pe
umerii ICCJ în privința dezlegării unor aspecte
legale cu privire la care practica judiciară este încă
neclară. Aceste procese însoțesc în mod iresc
toate schimbările majore de legislație peste tot în
lume și este important ca ele să ie apreciate just ca
adăugând la sarcinile pe care instanța supremă le
are oricum în cadrul sistemului judiciar românesc.

PRIORITățI POLITICE ÎN ROMâNIA, PRIORITățI POLITICE ÎN MOLDOVA

În cadrul Ministerului Public schimbările se
precipită cel puțin în privința funcției de procuror
general rămasă vacantă în urma demisiei dlui Nițu;
mandatele pentru celelalte funcții de conducere
expiră în mai. Și cu privire la procedura de numire
în funcțiile de conducere în parchet s-a discutat și
se discută mult, existând chiar planuri anunțate
de anumiți actori politici cu privire la schimbări
iminente care s-ar putea produce în lunile care vin.
Se argumentează că ar i mai potrivit ca decizia cu
privire la aceste numiri să nu mai ie luată de către
ministrul justiției, ci de către secția de procurori a
CSM.
Și în această privință opinia noastră a fost constantă
de-a lungul timpului, indiferent de numele
ministrului justiției de la un moment sau altul:
procedura reglementată azi este cea care a permis
numirea în funcție a celor care au impulsionat
activitatea parchetelor românești și oferă suiciente
garanții împotriva potențialelor derapaje prin
implicarea a trei instituții distincte în procedura
de selecție. Ea are marele avantaj că face clare
responsabilitățile, inclusiv politice, pentru numiri și
rezultate – deci indirect și răspunderea pentru lipsa
de rezultate. Diluarea acestor responsabilități în
organe colective de decizie ar i o eroare.
În cadrul procedurii actuale, însă, ministrul justiției
ar trebui să deinească transparent și clar care
sunt criteriile pe care le are în vedere în selectarea
candidaților pentru funcțiile de conducere în
parchet. Actualul ministru al justiției a vorbit în
numeroase rânduri despre profesionalism și
integritate, precum și despre invitarea tuturor celor
care doresc să ocupe una dintre pozițiile vacante.
Un alt element important de discutat ar i implicarea
procurorului care este selectat pentru ocuparea
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celei mai înalte funcții în respectiva structură
de parchet – adică Parchetul General sau DNA –
în alegerea celor care vor ocupa pozițiile de
conducere imediat inferioare. Ideea echipei care
să funcționeze bine împreună trebuie promovată
pentru că doar așa se instituțiile respective vor
funcționa eicient și coerent. Secția de Procurori
a CSM are și ea un rol important în procedura
de selecție pentru că emite în urma audierii
candidaților propuși de ministrul justiției un aviz
consultativ. În trecut audierea candidaților a fost
publică, iar acest lucru a contribuit la o mai bună
înțelegere de către public a priorităților pe care
candidații și le asumă, precum și a elementelor
care recomanda sau nu respectivul candidat pentru
ocuparea funcției de conducere. Decizia inală și
în acest caz aparține Președintelui României care
poate accepta propunerea Ministrului Justiției –
caz în care emite decretul de numire – sau o poate
respinge.

Concluzii
Nu procedurile legale sunt cele care generează
discuții și suspiciuni cu privire la numirile în cele mai
importante funcții din sistemul judiciar românesc.
Importante sunt criteriile care stau la baza deciziei
de a selecta o anumită persoană sau alta pentru
aceste posturi. Soluția optimă în acest moment
nu este repunerea în discuție a reglementărilor, ci
aplicare lor cu bună-credință, în mod transparent.
Ameliorările ce se puteau face prin schimbare de
reguli și instituții s-au cam făcut – acum e momentul
să ne asigurăm că instituțiile cele noi continuă să
funcționeze, iar echipele de persoane sunt numite
coerent, profesional și transparent și sunt ținute
responsabile pentru performanță.
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2.2. alegeri şi clientelism local:
un tur de scrutin sau două?
Pentru ca cineva să ale cine sunt primarii din
România și din ce partid provin, câți primari are
iecare partid, de câte ori a schimbat formațiunea
politică sau ce fuziuni au mai avut loc trebuie să
investească foarte mult timp și resurse. Partidele din
2016 seamănă prea puțin cu cele din 2012, ieșite din
ultimele alegeri locale. De atunci, s-au produs mari
clivaje, iar piața politică s-a modiicat fundamental.
Motivele sunt diverse: de la neînțelegeri între foștii
parteneri de alianțe politice până la încercări de
a ajunge la putere, prin intermediul unor coaliții
care pot părea cel puțin nenaturale. Să nu uităm
nici de OUG 55/2014 („Ordonanța Dragnea pentru
migrațiune”) prin care guvernul de atunci a permis
aleșilor locali să schimbe o singură dată partidul
sau formațiunea politică fără a-și pierde mandatul,
excepția de la Statutul Aleșilor Locali funcționând
pentru o perioadă de 45 de zile.
Mai mult, conform raportului Curții de Conturi
pentru anul 20141, mare parte dintre cheltuielile
executate prin Fondul de Rezervă alat la dispoziția
Guvernului nu au fost nici urgente, nici neprevăzute.
Guvernul a hotărât prin OUG și HG faptul că o
parte din acest fond – care s-a majorat de 15 ori în
2014 – să ie transmis către autorități fără ca banii
să ie încadrați la categoria cheltuieli „urgente
și neprevăzute apărute în timpul exercițiului
bugetar”. Astfel, Fondul de Rezervă a fost folosit ca
un instrument clientelar pentru a transfera bani că
primării și consilii județene.
În acest moment, nu există nici o bază de date
centralizată care să arate cum și-au schimbat
primarii partidul în ultimii patru ani, iar după ce
am investit eforturi serioase în subiectul acesta,
impresia EFOR este că nici marile partide nu o au2.
Datele publicate pe pagina web a Biroului Electoral
Central din 2012 arată o realitate esențial diferită
față de cea din 2016. Iar cine are cel mai mult de
pierdut din acest manevre este cetățeanul care nu
înțelege cum primarul său a fost ales în 2012 în
USL, în 2014 era la PNL, apoi a ajuns după migrație

la PLR, iar acum este membru ALDE. Sau putem
alege alte trasee, mult mai suprarealiste.
Primarii migratori: descrierea circuitelor în
local

Fig.1 Trasee politice, mariaje, despărțiri
În 2012 s-au înscris în cursa electorală pentru cele
3187 de primării un număr de 79 de partide, alianțe
politice și electorale, la care se adaugă candidații
independenți. Unele dintre ele au fost doar alianțe
locale ale marilor partide, care, din diverse motive
(ex. dizidențe locale) nu au candidat sub titulaturile
cu care partidele au mers la nivel național. Astfel,
avem mai multe titluri de alianța PSD+ PNL
Mehedinți, PSD-PC Vâlcea, PSD-PNL Fundeni,
PSD-PNL Grădiștea, PSD-PNL Vâlcea3. Au existat

1. http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_public_2014.pdf
2. Mulțumim numeroșilor colegi și voluntari ai EFOR care și-au mâncat zilele și nopțile cu cereri pe Legea 544 și cu
asamblarea migăloasă a bazei de date ce stă la baza comentariilor din această secțiune.
3. Lista completă a partidelor, formațiunilor politice sau alianțelor electorale poate i consultată pe pagina web a
Biroului Electoral Central, http://www.beclocale2012.ro/Primari.html
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și alianțe exotice, precum Alianța pentru Comuna
Noastră sau Alianța pentru Viitor în Comuna Petru
Rareș. PDL, care în momentul 2012 a avut cel mai
mult de suferit din cauza lipsei de popularitate
după anii de politici de austeritate, s-a ascuns
probabil sub cele mai multe nume de alianțe:
Alianța pentru Argeș și Muscel, Bacău, Constanța,
Ialomița sau Mișcările pentru Noul Mehedinți sau
Giurgiu. Democrat-liberalii s-au aliat cu partide mici
cum ar i PER, PNTCD și în cele mai multe cazuri cu
UNPR. Datele arată însă, că de cele mai multe ori,
primarii care au fost aleși au venit pe iliera PDL.
Marii câștigători ai alegerilor au fost PSD și PNL,
care au candidat sub denumirea de Uniunea Social
Liberală. USL a obținut 1322 de mandate (41.57%),
la nivel național din totalul de aproape 3200, iar
PSD și PNL separat au mai câștigat câteva sute de
mandate sub diversele formule electorale, inclusiv
PSD sau PNL ca atare. În realitate, PSD, PNL,
UNPR și PC, singuri sau sub diverse alianțe au luat
aproximativ 65% din mandatele pentru primari.
Restul a fost împărțit între PDL, în diverse alianțe cu
PER și PNțCD, și de partidele/formațiunile politice
ale minorităților. Independenții au primit 53 de
mandate (vezi harta 1 în Fig. 2 )
Pe parcursul mandatului 2012-2016 au existat mai
multe momente în care echilibrul de forțe dintre
partide și deci numărul de mandate s-a modiicat.
Uniunea Social Liberală s-a desiințat în februarie
2014, când PNL a votat ieșirea de la guvernare. Cea
mai mare parte dintre primari (aproximativ 800)
candidaseră de la PSD și au rămas deci pe listele
Partidului Social Democrat, pe când aproape 500
igurau în registrele PNL.

Tot în perioada 2012-2015 au avut loc și alte
fuziuni de partide. Din iunie 2015, Partidul Liberal
Reformator (PLR), îniințat de C. P. Tăriceanu în 2014
și Partidul Conservator au format Alianta Liberalilor
și Democraților (ALDE). Partidul Poporului Dan
Diaconescu (PPDD) a fuzionat prin absorbție cu
UNPR în august 2014. Tot în octombrie 2014 PDL și
PNL s-au aliat și au format Partidul Național Liberal.
Probabil cel mai important moment în
reconigurarea scenei politice a fost OUG 55/2014.
După cum arătam anul trecut în Harta migrației
politice – www.expertforum.ro/primari-migratori,
mai bine de 552 de primari au schimbat partidul.
Cea mai mare parte din primari au migrat către
PSD.
Așadar, la alegerile din 2016 vor candida peste 500 de
primari, 4.607 de consilieri locali și 184 de consilieri
județeni care nu și-au pierdut mandatele, deși
CCR a invalidat „Ordonanța Dragnea” la începutul
lui 2015. OUG a ajuns în Parlament în septembrie
2014, iar CCR a fost sesizată în decembrie 2014; în
februarie 2015 legea era respinsă în Parlament,
de Camera Deputaților. Un an mai târziu, nici un
ales local nu și-a pierdut mandatul în urma deciziei
Curții, iar șansa ca acest lucru să se întâmple până
la alegerile locale este nulă. Practic, în 552 de
circumscripții alegerile locale vor i organizate de
ilegaliști – și, cu o probabilitate de 80%, câștigate
de aceștia. După aceea, toți acești oameni vor
organiza alegerile parlamentare din toamnă.
Conform calculelor EFOR, listele cu primari de la
iecare partid politic arată astfel pentru mandatul
2012-2016:

Septembrie 2014

Noiembrie 2014

Decembrie 2015

pSD

1200

1650

1632

pNl

802

544 (PNL nou)

pDl

778

535 (PNL nou)

PP-DD / UNPR

31 / 39

6 / 57

-/61

PC / PLR / ALDE

36 / - / -

28 /34 / -

-/- / 62

UDMR

203

203

203

PNȚCD

3

3

3

Partid / formațiune politică

(înainte de migrație)

(după migrație)

1059
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Estimarea numărului de primari, inclusiv a celor care candidat în cadrul unei alianțe electorale. Spre
exemplu, am estimat numărul total de membri ai PSD care au obținut un mandat în 2012, chiar dacă au
candidat sub USL, PSD sau o alianță.

Iunie 2012

Septembrie 2014

Noiembrie 2014

Decembrie 2015

Harta Migrației politice, 2014

Fig. 2 Apartenența politică a primarilor în iunie 2012 / sept. 2014 / nov. 2014 (după migrație) / dec. 2015.

Harta interactivă completă a apartenenței politice și integrității primarilor poate i consultată pe
www.expertforum.ro/primari–clientelari.
Vezi și alocările clientelare de fonduri publice, din bani naționali, începând cu 2004 în Harta Clientelismului Politic,
www.expertforum.ro/harta-clientelism.
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Integritate: aleșii clientelari
Pe lângă traseism, câteva sute de aleși locali au
avut probleme legate de conlicte de interese,
incompatibilități sau au fost cercetați și trimiși
în judecată pentru infracțiuni de corupție. ANI a
raportat zeci de cazuri în care aleșii locali au făcut
afaceri cu familia sau cu prietenii, au intervenit
în proceduri de achiziții publice pentru a oferi
avantajelor irmelor de casă sau nu și-au declarat
averile. Unii dintre primari și-au pierdut mandatele
ca urmare a rapoartelor ANI sau a deciziilor
instanțelor de judecată, iar unii dintre ei au dosare
pe rol.
Unii dintre primarii de municipiu și-au pierdut
mandatul și au fost condamnați la închisoare

10

pentru fapte de corupție. Primarii din Hunedoara,
Craiova, Târgoviște, Cluj Napoca sau fostul primar
al Sectorului 6 au fost condamnați la închisoare
cu executare. Edilii din Constanța, Iași, Mangalia,
Buzău, Bacău, primarii sectoarelor 1, 5, 4 au fost ie
arestați, ie trimiși în judecată, în vreme ce primarul
general al Bucureștiului este sub anchetă și control
judiciar. Practic, în Capitală au fost decapitate de
justiție în ultimii ani patru din cele șapte primării
existente (57%)!
Pe probleme de integritate, ANI a avut pe listele
sale între 2013-2015 alți 34 de foști primari, pentru
care s-a constatat incompatibilitatea sau conlictul
de interese. Situația pe partide arată astfel:

Fig. 3 Număr de cazuri pentru perioada 2012-nov 2014. Categoria penal include conlicte de interese penale și
fals în declarații

4. Cele 2 perioade sunt diferențiate având în vedere migrația primarilor din septembrie 2014, precum și alte
fuziuni de partide. Datele relectă iecare caz în parte raportat la data emiterii comunicatelor Agenției Naționale de
Integritate și partidul în care se ala primarul sau președintele de consiliul județean la momentul respectiv. Un ales
local se poate regăsi de mai multe ori în listă, atât cu probleme de ordin administrativ, cât și penal.
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Fig. 4 Număr de cazuri pentru perioada nov 2014-20154
Situația nu este roz nici în cazul dosarelor de
corupție. Spre exemplu, alegătorii din Reșița sau
Râmnicu Vâlcea au avut ghinionul să vadă câte doi
primari consecutivi arestați sau condamnați pentru

corupție. Nicușor Constantinescu, președintele
Consiliului Județean Constanța a fost implicat în nu
mai puțin de cinci dosare, iar Constantin Nicolescu,
președintele CJ Argeș, în două.

Fig. 5 Număr de cazuri pentru perioada 2012-nov 2014 (arestări – A, trimiteri în judecată – TJ și condamnări –
C), conform comunicatelor de presă DNA. Unii dintre aleșii locali igurează în mai multe dosare; spre exemplu,
Nicușor Constantinescu igurează cu două dosare.
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Fig. 6 Număr de cazuri pentru perioada nov 2014-ianuarie 2016.

Pe lângă primarii și președinții de consilii județene
care au fost arestați, trimiși în judecată sau arestați
în timpul mandatului 2012-2016, în ultimii patru
ani pe listă mai igurează și 48 de foști primari
și 4 președinți CJ. Vasile Mihalachi (Vaslui/PSD),
Constantin Ostaiciuc (Timiș/PDL) și Alexandru
Francisc Iosif Kiss (Bihor/UDMR) au fost trimiși în
judecată, iar Constantin Nicolescu (Argeș/PSD) a
fost condamnat.

De ce două tururi de scrutin?
În 2011, PSD și PDL au modiicat Legea 67/2004,
privind alegerile locale și au impus alegerea
primarilor într-un singur tur de scrutin. Motivele
invocate au fost diverse, făcându-se apel la
economii la bugetul de stat sau facilitarea
organizării alegerilor. Cu toate acestea, principalul
efect pe care l-a avut această modiicare a fost să
ajute primarii în funcție, care au deja la îndemână
întreaga administrație locală, să obțină mai ușor
mandatele. Aproape 1/3 din cei aproximativ 3186
de primari aleși atunci ar i câștigat mandatul cu

mari emoții, sau deloc, dacă ar i existat două tururi
de scrutin, întrucât au obținut sub 50%+1 din voturi.
Important, printre ei sunt mulți primari de orașe
mari, care joacă un mare rol la nivelul organizațiilor
teritoriale ale partidelor.
Argumentele în favoarea alegerilor în două tururi
nu țin de constituționalitatea legii, cum spuneam,
ci de posibilitatea de a oferi o competiție adevărată
la nivel local. Un tur de scrutin sau două nu țin de
regulile Constituției, ci de o opțiune politică pe care
și-o asumă partidele. Sistemul majoritar cu un tur
de scrutin ar permite multora dintre primarii care
ie au probleme cu legea (dacă nu au interdicții),
ie au migrat să candideze și să câștige un loc,
fără competiție serioasă. Dacă am avea două
tururi, votul strategic în primul tur ar i mult mai
puțin probabil, electorii având astfel posibilitatea
să-și exprime preferința reală, fără teama de a-și
risipi inutil votul, iar cel strategic s-ar exercita abia
în turul doi. Ca atare, ar i și mai puțin probabile
rezultatele de tip 100% sau peste 60% (vezi Fig. 7
mai jos).
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% voturi cu care a fost ales
primarul

Număr total
de primari

pSD, pNl,
PC, UNPR

PDL, PNTCD,
PER

UDMR

20-30

36

21

11

1

30.1-50

947

586

275

33

50.1 - 60

806

505

232

41

60.1 - 90

1281

880

284

90

90.1 – 100

111*

69

5

34

*46 de primari au fost aleși cu 100% din voturi (28 UDMR / 15 USL, PSD, PNL)

Partidele noi sau mici și independenții, care nu
sunt susținuți de un aparat birocratic și de putere
inanciară, nu au șanse în acest tip de confruntare
politică. De altfel, în 2012 au fost aleși doar 53 de
independenți (iar independența unora dintre ei
e contestabilă), adica 1.66% din numărul total de
mandate. În acest context și noile legi modiicate în
2015- privind inanțarea partidelor și campaniilor,
legea partidelor politice și legea alegerilor locale –
riscă să devină inutile, pentru că accesul la funcția
de primar este drastic limitată pentru partidele mici,
fără capital și susținere centrală. La toată această
situație se adaugă pragul electoral ridicat pentru
consilieri (5%) și articolul 47 din Legea partidelor
politice, care prevede că partidele se desiințează
dacă nu au candidați la două alegeri consecutive în
75 de circumscripții.

Concluzii
Tema revenirii la alegerea primarilor în două tururi
de scrutin a polarizat opinia publică în ultimul an.
În timp ce unele partide consideră că un tur este
mai eicient, pentru că se cheltuie mai puțin bani
de la buget, alte formațiuni politice și societatea
civilă au invocat principii democratice sau chiar
neconstituționalitatea legii pe care PSD și PDL
au promovat-o în 2011. Cu toate astea, legea nu
este neconstituțională în sine, ci reprezintă doar
o manevră politică abuzivă ce servește partidele
mari, care au astfel șanse mai bune să obțină
mandatul din primul tur, cu un scor de sub 50%+1
vot. Dacă ne uităm la harta partidelor politice de
mai sus, marii învingători ar i PSD și UDMR. PNL
ar putea i marele perdant al alegerilor într-un
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singur tur, după migrația politică din 2014, acesta
iind probabil și motivul pentru care cere în ultima
vreme alegeri în două tururi de scrutin. În cazul
lor singura întrebare ar i: de ce au înțeles atât de
târziu ce urmează să se întâmple?
EFOR a demonstrat care sunt resursele politice
locale de care dispun toate partidele la inalul unui
ciclu de patru ani, caracterizat de migrație politică
intensă, și de ce ar i mai bine să mergem totuși
pe varianta cu două tururi de scrutin, indiferent de
motivația sau calculele politice de ultimă oră ale
PNL. Dacă s-a întârziat prea mult cu schimbarea

necesară (revenirea la două tururi) și s-a intrat în
criză de timp, asta nu este în nici un caz vina EFOR
sau a societății civile în general, care a cerut această
corecție încă de acum un an și ceva, pe vremea
scandalului provocat de „Ordonanța Dragnea”
pentru migrație politică, invalidată ulterior de CCR
și niciodată pusă în ordine de Parlament. EFOR
rămâne consecvent revendicărilor prezentate
președintelui Johannis în noiembrie, la întrevederea
cu societatea civilă de la Cotroceni, revendicări
între care se număra și revenirea la două tururi de
scrutin în alegerile locale.

caseta 1. scrisoarea prezentată de cinci onguri preşedintelui Johannis
a întâlnirea din 6 noiembrie 2015
Scrisoare deschisă către Președinte și
Parlament
Organizațiile semnatare ale acestui apel propun
un set de măsuri fezabile și neutre politic, ce
pot i adoptate rapid (până la inalul anului) și
care răspund direct agendei celor care au ieșit
în stradă să ceară o mai bună guvernare.
Pentru președintele Iohannis
1. Desemnarea unui premier credibil și cu
voință pentru a introduce schimbarea de
profunzime cerută de români atât în noiembrie
2014 cât și în noiembrie 2015.
Demisia lui Victor Ponta și Gabriel Oprea doar
pentru a i înlocuiți de consilieri ai lor nu este ceea
ce se cere sau ceea ce dv ați promis celor ce v-au
ales. Dacă prețul pentru o schimbare reală vor i
alegerile anticipate, atunci așa să ie.
Pentru Parlament și premierul nou investit
2. Revenirea la alegerea primarilor și
președinților de consilii județene în două
tururi de scrutin, pentru a înlătura pericolul
de oligopol al partidelor mari. Termen: 10
decembrie.
3. Anularea mandatelor celor 552 primari și
4791 consilieri migratori pe OUG 55/2014.
CCR a declarat măsura neconstituțională, însă
Parlamentul refuză de aproape un an de zile să
pună situația în ordine, plasându-se astfel în afara
legii. Termen: 1 decembrie.
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4. Dizolvarea actualelor Comisii de Control
SRI și SIE din Parlament și desemnarea unor
parlamentari credibili, care să efectueze
anchete serioase și să ofere explicații publice
pentru activitățile serviciilor secrete, plus un
control bugetar eicient. Termen: 1 decembrie.
5. Înlocuirea actualului Avocat al Poporului cu
o persoană competentă, neutră politic și aptă
să-și îndeplinească mandatul în interes public.
Termen: 1 decembrie.
6. Aprobarea îniințării Agenției Naționale de
Gestionare a Bunurilor Sechestrate. Termen: 10
decembrie.
7. Respingerea inițiativelor existente în
Parlament care vizează slăbirea mecanismelor
de luptă anticorupție. Termen: 1 decembrie.
8. Întărirea DNA și a Parchetelor prin oferirea
posibilității tehnice de a efectua interceptări,
pentru a nu ma depinde de tehnica SRI.
9. Premierul învestit să procedeze urgent
la demiterea șeilor de companii publice cu
probleme legale (cazul CE Oltenia).
De asemenea, șeii numiți prin încălcarea legii (OUG
109/2011 privind managementul profesionist) la
companii precum CFR Marfă, CNADNR, Aeroporturi
București, CN Hunedoara și altele trebuie demiși
și noii șei numiți prin respectarea deplină a
criteriilor de selecție și profesionalism cerute
de OUG 109. De la aplicarea acestei ordonanțe,
modiicată recent, nu trebuie să existe niciun fel
de excepții. Termen: 1 decembrie.
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10. Premierul învestit se angajează să
decăpușeze companiile de stat (care au
datorii cât bugetele sănătății și educației la
un loc), precum și la continuarea procesului
de profesionalizare și depolitizare a
managementului companiilor de stat. Termen:
10 decembrie.
Propunem Președinției stabilirea unei proceduri
transparente de desemnare a reprezentanților
societății civile la consultările convocate pentru

data de 6 noiembrie sau altele viitoare, prin
utilizarea de instrumente online de dezbatere.
Sorin Ioniță, ExpertForum (EFOR)
Cristi Ghinea, Centrul Român pentru Politici
Europene (CRPE)
Magda Cârneci, Grupul pentru Dialog Social
(GDS)
Edmond Niculușcă, Asociația Română pentru
Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN)
Cătălin Drulă, Asociația Pro Infrastructura

capitol 3
republiCa moldova

Criza pe termen sCurt se rezolvă
doar Cu agenda bunei guvernări (abg)
pe termen lung
Republica Moldova se ală la începutul lui 2016 într-o situație politică și inanciară
confuză – adică tot cam acolo unde se ala și la debutul lui 2015. Cu alte cuvinte, s-a
pierdut un an degeaba, învârtindu-ne în cerc, de când s-a declanșat actuala fază
acută a crizei de încredere între populație și clasa politică, după devăluirea furtului
miliardului din bănci. Lumea e în stradă: atât oamenii onești, exasperați de stagnare
economică și lipsă de perspective, sau noii actori politici care încearcă să-și facă loc
pe scenă pentru a le exprima nemulțumirile; cât și diverse forțe populiste, urcate pe
valul contestării, cum se întâmplă. Vlad Plahotniuc, persoana care a forțat (în zadar)
numirea ca premier în ianuarie, deși are în jur de 95% rată de neîncredere în opinia
publică, este considerat omul care conduce guvernul din umbră. Mai mult, după
halucinantul episod ianuarie, se bănuiește că ar mai face o încercare cu funcția de
președinte al Moldovei, în martie, când actualul președinte își termină mandatul.
Președintele Moldovei este ales de Parlament și, după cum merg lucrurile, nu e
imposibil ca dl. Plahotniuc să poată strânge majoritatea necesară.
Problema este că toate aceste jocuri politice bizantine nu aduc bani la buget iar
Moldova se ală în mare deicit de fonduri publice după criza miliardului, venită
peste slăbiciunile structurale cronice ale economiei țării. Finanțatorii externi au
închis ușa guvernului de la Chișinău pe moment, deja există întârzieri la plata
salariilor iar banii existenți se termină în martie. În aceste condiții, împrumutul de
150 milioane euro promis de guvernul de la București (care este altceva decât planul
de investiții de 100 milioane euro schițat acum câțiva ani la inițiativa președintelui
Băsescu și pus în practică netransparent și foarte parțial) e singura ofertă concretă
pe care o are la dispoziție Chișinăul. Asta explică și vizita intempestivă, la câteva zile
de la învestire, a premierului Filip la București.
Dl Filip, om loial d-lui Plahotniuc, a venit ca de obicei cu veșnicele promisiuni de
reformă, îmbunătățirea mediului de afaceri și un plan încropit de investiții (cam
aceleași dintotdeauna) care urcau pe la vreo 2-300 milioane euro, deși știa că
subiectul discuției cu premierul Cioloș e doar prima tranșă de împrumut, de 60
milioane. Însă chiar și așa, a avut surpriza să constate că România a adoptat
strategia UE și a FMI, ceea ce nu mai făcuse niciodată înainte, și a impus oicial
condiții de reformă structurală în contrapartidă cu banii.
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Ce nu e clar este cum se va face monitorizarea și cine va spune da sau nu pe
îndeplinirea condițiilor, pentru că asta nu lucru așa simplu cum pare. Chiar
formularea condiționalității poate i o problemă și știm și noi din lunga noastră
istorie de guvernare anti-reformistă ce abili pot i politicienii la putere în a propune
creditorilor clauze alunecoase și planuri soft, puse în vorbe mari la timpul viitor,
despre noi strategii de îmbunătățire și combatere, care vor debuta cu noi comisii și
se vor inaliza cu noi rapoarte și action plans.
Acum trebuie pus piciorul în prag, nu doar de dragul banilor dar în primul rând
pentru a forța niște reforme în folosul cetățeanului de rând, necesare indiferent
cine e la putere la Chișinău. Iar cum din păcate pentru Moldova nu e mare interes
nici la Bruxelles, nici în alte capitale occidentale, societatea civilă din România și
Moldova trebuie să-și asume rolul de monitor: prima, pe condițiile atașate de
guvernul de la București împrumutului, pe care în calitate de contribuabili avem
dreptul să ne pronunțăm; a doua, ca factor de presiune pe guvernul de la Chișinău
pentru a pune reformele în practică de-adevăratelea. Agenda noastră este agenda
bunei guvernări (ABG), care este calea reală spre europenizare.

3.1. republica moldova: anul politic 2015
Armand Goșu
Rezultatul alegerilor parlamentare de la 30
noiembrie 2014, a fost suprinzător în condițiile
în care nemulțumirea populației față de clasa
politică atinsese cote alarmante. Scrutinul a fost
câștigat de Partidul Socialiștilor (PSRM) cu 20,5
% (25 mandate), imediat în spatele lui situânduse Partidul Liberal Democrat (PLDM) - 20,1 % (23
mandate), Partidul Comuniștilor (PCRM) - 17,4 %
(21 mandate), Partidul Democrat (PDM) - 15,8%
(19) și Partidul Liberal (PL) cu 9,6% și 13 deputați.
Calculul hârtiei indica o majoritate pentru o nouă
coaliție „pro-europeană”, între PLDM - PDM - PL,
axul central al politicii moldovenești din toamna
2009 până astăzi.
Cum dintre partidele pro-europene, PLDM avea
cel mai mare număr de voturi, funcția de premier
a mers la acest partid, iar cea de președinte al
Parlamentului la PDM. Prima propunere pentru
funcția de premier a fost Iurie Leancă. Ajuns
premier la 31 mai 2013, ca o soluție de compromis
după scandalul Pădurea Domnească care a dus
la ruperea coaliției de guvernare Alianța pentru
Integrare Europeană, Iurie Leancă a continuat, cu și
mai mult succes, să consolideze brandul Moldovei
de „premiantul clasei Parteneriatului Estic”. Nu era
doar o operațiune de PR, guvernele Vlad Filat și cel
condus de Leancă au făcut reforme importante,
pași mari în apropierea Moldovei de Europa. Însă,

reformele - atâtea câte au fost - nu au ajuns într-un
punct de la care traiectoria europeană a Moldovei
să devină ireversibilă. Însă, noua candidatură a lui
Leancă a fost respinsă de Parlament, la 12 februarie
2015, fostul premier a părăsit PLDM și a îniințat
o formațiune politică creștin-democrată, Partidul
Popular European din Moldova.
În fruntea guvernului a fost numit un om de afaceri
Chiril Gaburici, propulsat de PLDM, mai degrabă ca
un fel de premier tehnocrat peste un guvern politic
al unei coaliții minoritare, PLDM – PDM, sprijină de
PCRM. Însă miniștrii săi erau controlați de liderii
partidelor. Ceea ce a tensionat relațiile dintre
Gaburici și aceștia. Fatal i-a fost premierului faptul
că, la 6 iunie, a cerut demisia întregii conduceri
a Procuraturii Generale, a Centrului Național
Anticorupție (CNA) și Băncii Naționale, acuzate că
au tolerat furtul miliardului de dolari din băncile
moldovenești, furt care a declanșat mari proteste
de stradă încă din primăvara 2015. Președintele
Nicolae Timofti și liderii partidelor de la guvernare
au refuzat să-i schimbe pe procurorul general, pe
seful CNA și pe șeful Băncii Naționale, astfel că la 12
iunie, Gaburici și-a anunțat demisia.
La 23 iulie, a fost nominalizată la propunerea PLDM
Maia Sandu, ministrul Educației, pentru funcția
de premier. Numai că, Mihai Ghimpu, liderul
liberalilor, a respins categoric candidatura ei, în
ciuda excelentei reputații profesionale și a imaginii
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publice foarte bune. Maia Sandu a prezentat public
mai multe condiții pentru a accepta funcția de
premier (printre care schimbarea procurorului
general, a șefului CNA și a guvernatorului Băncii
Naționale), ceea ce liderilor coaliției li s-a părut
inacceptabil. Cum PDM și PL au anunțat că n-o
votează pe Maia Sandu, PLDM a propus un alt
candidat, pe Valeriu Streleț, pentru funcția de
premier. Noul guvern a fost conirmat de parlament
la 30 iulie.
Lunga criză politică de la Chișinău, lipsa reformelor,
inluența tot mai mare pe care o căpăta un om,
controversatul oligarh Vlad Plahotniuc, despre
care se airmă că ar controla prin șantaj și corupție
parchetele, organele de urmărire penală și
tribunalele din țara vecină, au determinat instituțiile
inanciare internaționele să suspende relațiile cu
Republica Moldova, blocând inanțările fără de care
aceasta riscă să intre în colaps.
Din punct de vedere politic, 2015 a fost un an de
coșmar care a transformat Republica Moldova
dintr-o „poveste de succes” într-un eșec al
Parteneriatului Estic și Politicii Europene de
Vecinătate. Abia acum s-a văzut că „povestea
de succes”, vândută la Bruxelles, Berlin, Paris,
Washington sau București era doar un ambalaj
care acoperea vechi realități sovietice nereformate,
absența unei voințe ferme de a implementa ce
fusese promis UE, și mai ales respingerea oricărei
tentative de a porni lupta împotriva marii corupții.
În condițiile în care amploarea protestelor
organizate de Platforma Civică Demnitate și
Adevăr creștea iar situația economică se degrada,
coaliția a decis la 14 octombrie să-i ceară demisiile
procurorului general, a șefului CNA și a sefului
Bancii Naționale - unele dintre cele mai importante
solicitări venite din partea demonstranților. Însă,
a doua zi, 15 octombrie, în prima zi a sesiunii
parlamentare, procurorul general Corneliu Gurin,
a venit în Parlament și a cerut ridicare imunității
președintelui PLDM, Vlad Filat. Parlamentul a votat
cu o largă majoritate ridicarea imunității lui Filat
acuzat de devalizarea Băncii de Economii. Un sfârșit
trist dar previzibil. Declinul său începuse cu ceva
timp în urmă, în primăvara 2013, odată ce Curtea
Constituțională, despre care se airmă că ar i
controlată tot de către Plahotniuc, stabilise strania
interdicție pentru Filat de a mai ocupa fotoliul de
premier.
Premierul Streleț a fost doborât de o coaliție
formată de PDM, comuniști și socialiști, care au
votat la 29 octombrie o moțiune de cenzură.
În negocierile care au urmat pentru formarea
unei noi coaliții PLDM a condiționat participarea
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la guvernare de depolitizarea unor instituții,
schimbarea din funcție a procurorului general și
a șefului CNA, considerați oamenii lui Plahotniuc.
Numai că atât PL cât mai ales PDM au respins
categoric condițiile PLDM.
Nu poate i o întâmplare faptul că guvernele
Gaburici și Streleț au picat tocmai atunci când au
cerut schimbarea procurorului general și a șefului
CNA, a căror înlocuire o cereau și manifestanțiile
care adunau zeci de mii de oameni organizate de
Platforma Demnitate și Adevăr. De asemenea, Maia
Sandu nominalizată pentru funcția de premier a
fost respinsă de PDM și PL tot din cauza cererii de a
înlocui conducerea parchetului general și a șefului
CNA. Șeii celor două instituții sunt considerați
oameni loiali lui Plahotniuc, prin intermediul cărora
controversatul oligarh controlează justiția din
Republica Moldova.
Lovitura de teatru avea să urmeze. Cu ocazia
consultărilor de la 14 decembrie, președintele
PDM, Marian Lupu, l-a propus pe Plahotniuc,
inanțatorul partidului, pentru funcția de premier.
În ciuda presiunii și a amenințărilor, Timofti a
respins candidatura lui Plahotniuc, susținut iind
și de câteva ambasade ale statelor occidentale la
Chișinău.
Răspunsul lui Timofti a fost nominalizarea lui Ion
Sturza, fost om politic moldovean, retras de mulți
ani cu afaceri la București. Reacția lui Plahotniuc
n-a întârziat. Atacurile împotriva lui Timofti s-au
concertat, Curtea Constituțională a fost sesizată
și a răspuns imediat că președintele e obligată să
țină seama de majoritatea creată în parlament,
deși istoria ne arată că aceasta poate i oricând
cumpărată și modiicată. Un alt front a fost deschis
în parlament, unde un număr de deputați amenința
cu începerea procedurii de demitere a președintelui
Timofti.
Ca o conirmare a intenției de a deveni premier,
controversat oligarh a postat pe rețelele de sociale,
la 21 decembrie, decizia de a reveni în politica activă,
anunțând că va „participa în mod direct la formarea
majorității parlamentare”. Rezultatul nu s-a lăsat
așteptat, trei zile mai târziu, 14 deputați comuniști
anunțând demisia și trecerea la o Platformă socialdemocrată îniințată de oligarh. Era, cum avea
să scrie Plahotniuc pe rețelele de socializare: „un
pas important pentru consolidarea unei majorități
parlamentare solide” (postare 24 decembrie).
Premierul desemnat Sturza a fost practic umilit în
ședința din 4 ianuarie 2016. Nici măcar n-a fost
lăsat să vorbeasc pe motiv că nu există cvorumul
de ședință. Într-adevăr, erau prezenți în sală doar
47 de deputați, din 101. Abia ce a apucat să iasă
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Sturza din parlament, că președintele PDM, Lupu,
a și anunțat că până la 11 ianuarie, Platforma
social-democrată va avea majoritatea pentru a
trece guvernul. Liderul democrat a și prezentat
președintelui Timofti un document potrivit căruia
s-a format o nouă majoritate în Parlament și a
cerut nominalizarea lui Plahotniuc pentru fotoliul
de premier, ceea ce însă Timofti a refuzat să
facă, invocând probleme de integritate. Cum
termenul limită expira, iar Timofti nu primise altă
propunere, cum ceruse, președintele l-a numit pe
secretarul general al Administrației prezidențiale,
Ion Păduraru, drept candidat la funcția de prim
ministru. Imediat, însă, presa a remarcat faptul
că acesta igurează în autodenunțul lui Ilan Shor,
care a dus la ridicarea imunității și arestarea lui
Filat. La puțin peste 12 ore după desemnarea lui
Păduraru, acesta s-a retras, iar Lupu a venit cu o
nouă propunere de premier, alta decât Plathoniuc,
și o listă de semnături ale deputaților care
susțineau noua coaliție. Candidatura lui Pavel Filip,
ministrul Tehnologiei informației și Comunicațiilor,
apropiat al lui Plahotniuc, era un compromis între
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președintele statului Republica Moldova și cel mai
bogat și inluent om din Moldova. La 20 ianuarie,
s-a organizat o ședință fulger în Parlament, în
care încălcându-se regulamente și cutume, s-a
votat guvernul, fără prezentarea programului de
guvernare, fără obișnuitele întrebări și răspunsuri
ale membrilor viitorului executiv. Contestat de
socialiști în sala de ședință, contestat în stradă de
câteva mii de protestatari care s-au mobilizat pe
rețelele sociale, guvernul Filip a depus jurământul
la miezul nopții, aproape conspirativ. Prioritatea
noului guvern este reluarea discuțiilor cu FMI și UE
pentru reluarea inanțării și mai ales obținerea de
la România a tranșei de 60 de milioane Euro bani
necesari plății salariilor și pensiilor.
Temerea cea mai mare a opoziției civice și politice,
atât pro-rusă cât și pro-europeană, este că în martie,
când expiră mandatul lui Timofti, controversatul
oligarh Plahotniuc, detestat de peste 90% din
populație, vrea să devină președinte al Republicii
Moldova. Aceasta ar putea i picătura care face ca
paharul numit Moldova, să dea pe-afară.
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3.2. ce e de făcut cu împrumutul: condiţiile abg
România trebuie să dea până la urmă tranșa de
60 milioane euro, pentru că nu servește nimănui
intrarea țării vecine în totală vrie inanciară și haos
social, în plină iarnă și cu lumea nervoasă în stradă.
Dar banii trebuie însoțiți de condiții dure, clare,
ne-negociabile și de pus în practică imediat, nu la
Sfântu-așteaptă, ca de obicei. Adică să procedeze
cu Moldova așa cum n-a fost în stare s-o facă până
acum: să aplice „tough love”.

au agende ascunse și exprimă doleanțe reale
ale cetățeanului. Acest dialog trebuie să aibă
ca obiect punctele de mai jos (ABG) și să ie
eventual mediat de partenerii de dezvoltare,
inclusiv România, care pe moment e singurul
inanțator al Moldovei. Societatea civilă din
Moldova trebuie să aibă acces transparent
la actul de decizie, pentru a veriica dacă
promisiunile oiciale sunt puse în practică.

Aceste condiții trebuie să ie parte dintr-un pachet
atașat ABG, care să ie în folosul cetățeanului
moldovean, pentru că pro-europenismul asta
înseamnă în practică, nu stegulețe puse cu carioca
pe hartă: guvernare bună și transparentă. Pachetul
trebuie să aibă componente clare și veriicabile
(a) pe termen foarte scurt, pentru detensionarea
situației actuale, și (b) pe termen mediu, care să
nu depășească orizontul toamnei anului 2016.
În aceste condiții s-ar putea discuta spre sfârșitul
anului de alegeri anticipate. Pachetul de reforme
impus de București în contrapartidă pentru bani
ar i în perfectă concordanță cu agenda europeană
reală a țării și ar i susținut și de „partenerii de
dezvoltare” ai Moldovei, cum se zice acolo – ceea ce
practic mai înseamnă în situația actuală doar SUA.

2. Actuala majoritate parlamentară la Chișinău
trebuie să aprobe în termen scurt o reformă
amplă a sistemului de justiție pentru care
munca tehnică este deja făcută, inclusiv cu
asistență externă: noi legi și persoane pentru
procuratură și sistemul CNI-CNA. Procurorii
moldoveni trebuie să devină magistrați și să
înceteze să mai ie veriicatori administrativi și
instrumente de șantaj și rent seeking ale puterii,
atât contra opoziției cât și contra mediului de
afaceri.

O parte din opoziția politică alată în stradă la
Chișinău nu vrea să ajungă la putere pentru a
guverna țara mai bine, ci pentru a pune mâna
pe exact aceleași instrumente de furt și șantaj de
care s-au folosit alții până acum. Dacă România
nu înțelege acest lucru – că ajutarea Moldovei
înseamnă anihilarea prin reformă a acestor
instrumente, nu ajutarea „băieților noștri” să le
folosească, pentru a nu le folosi „ai lor”, atunci
situația va escalada și ne vom pierde ultima fărâmă
de credibilitate, la Chișinău și Bruxelles, pentru că
dincolo de clienții unuia sau altuia există un popor
care vede ce se întâmplă. Deja am permis unei clase
politice cosmic de incompetente și iresponsabile,
cea moldovenească, să-i facă lui Putin un cadou
nesperat și perfect: un maidan în mare parte
autentic și democratic, cu potențial pro-Moscova și
anti-UE.
Concret, în schimbul primei tranșe de bani
autoritățile române trebuie să solicite puterii de la
Chișinău progres rapid, pe termen scurt, pe trei
direcții mari:
1. Inițierea și aprofundarea unui dialog politic
între guvern și acei lideri ai pieței și societății
civile care sunt credibili, nu sunt populiști, nu

3. În termen rezonabil (o lună?) trebuie discutate și
adoptate legi pentru întărirea reală a sistemului
bancar, limitând sever utilizarea de irme
offshore în operațiuni. Se vor folosi cu precădere
propuneri deja existente, pentru operativitate.
Aceasta trebuie să ie prima prioritate inclusă
în strategia pentru consolidarea mediului de
afaceri promisă premierului Cioloș în schimbul
tranșei de bani. De asemenea se va iniția
un proces de selecție a unei noi conduceri
credibile pentru Banca Națională a Moldovei
(BNM) care să includă un comitet de selecție
cu componență internațională (bănci centrale
din UE și BCE). Lucrurile trebuie mișcate rapid
pentru că nici un acord ferm cu FMI nu este
posibil până la lămurirea situației conducerii
BNM, iar orice altă numire scoasă din pălărie
de actuala majoritate, având în vedere istoria
recentă, va i privită cu mare suspiciune atât
de publicul moldovean cât și de partenerii
internaționali.
Detalii privind reforma justiției, punct crucial
pentru orice încercare de construcție socială sau
economică în Moldova, acum și în viitor, se găsesc
alăturat în Caseta nr. 2, formulate de persoanele
cele mai în măsură s-o facă: experți civici din
Republica Moldova. Aceste reforme nu trebuie
mimate, ci chiar puse în practică.
În aceste condiții este acceptabil ca guvernul de
la București să livreze tranșa de 60 milioane euro,
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eventual suplimentată cu ajutoare umanitare
destinate direct celor în nevoie. Acest lucru deja s-a
discutat la București și nimeni nu va i împotrivă, însă
chiar și așa trebuie procedat cu multă planiicare și
chibzuniță: există oameni săraci, însă ei nu stau în
tabere de refugiați ca prin alte părți ale lumii, unde
să te duci cu un camion de alimente și medicamente
pe care scrie “România” ca să-l răstorni în mijloc
între corturi. Oamenii nevoiași din Moldova trăiesc
în comunități bine închegate iar identiicarea lor nu
se poate face fără concursul autorităților locale de
acolo, ceea ce ridică problema politizării ajutoarelor
(e cunoscută experiența României, când alimentele

cumpărate cu bani UE pentru a i distribuite celor
în nevoie sunt prezentate și percepute ca donații
făcute de primărie, grație bunăvoinței edilului-șef).
Orice disfuncție în distribuirea acestor ajutoare
umanitare, ie prin politizare, ie prin proastă
organizare care duce la bulibășeală, îmbrânceli,
etc, poate crea României o cantitate de publicitate
negativă în Moldova care va anula efectele pozitive
ale asistenței. Generozitatea e bună, dar trebuie
aplicată cu grijă pentru a menaja sensibilitățile
oamenilor și a nu obține efecte contrare celui
scontat.

caseta 2. priorităţile reformei în sectorul Justiţie şi anticorupţie în
republica moldova
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
(CRJM) consideră că Autoritățile din Republica
Moldova trebuie să se concentreze imediat
pe următoarele domenii prioritare în sectorul
justiție și anticorupție pentru a demonstra
voința reală de reformare:
Guvernul și Parlamentul:
1) Adoptarea urgentă a proiectului legii
procuraturii și a legislației conexe
pentru implementarea legii cu privire la
procuratură, cu respectarea recomandărilor
Comisiei de la Veneția și a ODIHR. Proiectele
respective prevăd alocarea competențelor
exclusive Procuraturii Anticorupție pentru
investigarea și prezentarea învinuirii pe
cauzele ce țin de corupția mare, măsură
esențială pentru a crea premisele necesare
combaterii efective a corupției mari;
2) Realocarea posturilor de procurori, personal
auxiliar și a posturilor de specialiști și oițeri
de urmărire penală în sistemul procuraturii
și a Centrului Național Anticorupție (CNA),
imediat după adoptarea Legii cu privire
la procuratură, în vederea consolidării
Procuraturii anticorupție după modelul
Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din
România. Angajarea acestora prin concurs,
pe baza principiilor de meritocrație și cu
respectarea criteriilor de integritate;
3) Adoptarea proiectelor de lege cu privire
la Centrul Național de Integritate (CNI),

privind declararea averii și intereselor
personale și proiectul pentru modiicarea și
completarea unor acte normative (pachetul
de legi cu privire la integritate), în versiunea
propusă Guvernului de Ministerul Justiției
în iunie 2015. Proiectele respective au fost
supuse consultărilor publice și expertizei
internaționale (implicit, renunțarea la
propunerea de comasare a CNI și CNA,
instituții care au funcții și meniri diferite).
Alocarea resurselor necesare pentru
crearea cât mai curând posibilă a Centrului
Național de Integritate;
4) Modiicarea Legii cu privire la CNA pentru
a exclude competențele care revin
Procuraturii Anticorupție și CNI;
5) Adoptarea proiectului Legii cu privire
la reorganizarea sistemului instanțelor
judecătorești, elaborat și transmis pentru
consultări publice de Ministerul Justiției
în iulie 2015, care prevede reorganizarea
hărții judiciare astfel încât instanțele de
judecată să aibă un număr minim de
nouă judecători per instanță. Reducerea
numărului total de instanțe prin creșterea
numărului de judecători per instanță este
absolut necesară pentru a asigura calitate
și eiciență în sistemul judecătoresc.
Clădirile multor instanțe de judecată nu
sunt adecvate și nu permit organizarea
ședințelor de judecată în conformitate
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cu cerințele legii, ceea ce afectează grav
calitatea actului de justiție. Moldova este
prea săracă pentru a-și permite să cheltuie
resursele bugetare pentru menținerea unor
instanțe mici și scumpe. Mai mult, instanțele
mici nu permit o repartizare aleatorie
veritabilă a dosarelor, ceea ce alimentează
suspiciunile de corupție în sistem;
6) Continuarea implementării Strategiei de
Reformă a Sectorului Justiției pentru anii
2011-2016 și urgentarea realizării acțiunilor
prevăzute de aceasta;
7) Modiicarea Constituției și a cadrului
legal conex pentru a exclude numirea
judecătorilor și a Președintelui de la Curtea
Supremă de Justiție (CSJ) de Parlament și
numirea acestora de Președintele țării.
Excluderea instituției de numire inițială a
judecătorilor pentru 5 ani. Aceste măsuri
sunt cruciale pentru a asigura independența
judecătorilor de factorul politic;
8) Elaborarea și adoptarea cadrului legal
pentru simpliicarea procedurilor de
răspundere disciplinară a judecătorilor
și asigurarea autonomiei funcționale a
Inspecției Judiciare în cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM). În prezent,
o procedură disciplinară este mult prea
anevoioasă și este examinată în cinci
nivele (Inspecția judiciară, Completul de
admisibilitate al Colegiului Disciplinar,
Colegiul disciplinar, CSM și CSJ), iar Inspecția
Judiciară nu este independentă, nu are
suiciente resurse umane și are un rol
limitat în procedurile disciplinare, ceea ce
reduce semniicativ din rolul pe care aceasta
l-ar putea juca în vederea responsabilizării
judecătorilor;
9) Modiicarea Constituției și a cadrului
legal conex pentru a asigura numirea
judecătorilor Curții Constituționale
printr-un concurs transparent, asigurând
independența acestora. Procesul de
selectare a judecătorului organizat de
Guvern în toamna anului 2015 poate servi
ca un model de numire corectă și bazată pe
merite;
10) Consultarea proiectelor de legi și alte acte
normative cu societatea civilă la etapa
examinării acestora de către Parlament,
pentru a evita modiicarea conceptuală

a proiectelor fără a respecta un proces
transparent de adoptare a actelor
normative;
11) Renunțarea la inițiativa legislativă privind
evaluarea integrității instituționale și la
testarea integrității profesionale, care
constituie o ingerință în viața privată
a persoanelor testate. Faptele de
corupție urmează a i pedepsite în cadrul
procedurilor penale.
Sistemului judecătoresc, în special Consiliul
Superior al Magistraturii (CSM) și Curtea
Supremă de Justiție (CSJ):
1) Excluderea prevederilor legale cu privire la
adoptarea hotărârilor CSM „în deliberare”
și asigurarea unei practici uniforme de
adoptare a hotărârilor CSM în ședințe
publice. CSM este unica instituție colegială
de nivel central al statului cu asemenea
practică;
2) Asigurarea unui proces de selecție
transparent, bazat pe meritocrație, a
candidaților admiși la studii pentru funcția
de judecător și procuror la Institutul
Național al Justiției (INJ), prin excluderea
candidaților cu dubii de integritate,
profesionalism și/sau conlicte de
interese nedeclarate și prin organizarea
concursurilor corecte de admitere;
3) Îmbunătățirea modului de numire,
transferare și promovare a judecătorilor.
Acest deziderat poate i realizat prin
excluderea numirii judecătorilor asupra
reputației și profesionalismului cărora
planează suspiciuni și prin promovarea la
curțile de apel și CSJ doar a judecătorilor
cu o integritate impecabilă și de cel mai
înalt profesionalism. Acest lucru va duce la
îmbunătățirea calității motivării hotărârilor
judecătorești, precum și la crearea unei
practici judiciare uniforme, de la care vor
beneicia justițiabilii și întregul sistem
judecătoresc. CSM urmează să motiveze
hotărârile în privința iecărui candidat
propus sau respins pentru numire,
transfer și promovare în cadrul sistemului
judecătoresc;
4) Instituirea în timp restrâns a unor proceduri
clare, cu stabilirea unor etape și criterii
solide pentru numirea în funcțiile de
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conducere ale instanțelor judecătorești,
în special din cadrul curților de apel și CSJ.
Încurajarea participării la concursurile
anunțate a mai multor candidați pentru
instanțele în care activează mai mult de
9 judecători și excluderea practicilor de
numire în funcție a președinților de instanțe
la care participă un singur candidat;
5) Monitorizarea minuțioasă, depistarea
și sancționarea încălcărilor comise sau
tolerate în procesul de distribuire aleatorie
a dosarelor în instanțele judecătorești.
În caz de stabilire a manipulărilor, este
necesar să ie examinate motivele și cauzele
din care anumite dosare sunt distribuite
prin manipularea sistemului de distribuire
aleatorie, precum și a soluțiilor date în acele
cauze;

8) Colegiul Disciplinar, CSM și CSJ urmează să-și
asume răspunderea pentru responsabilizarea
judecătorilor care au comis abateri disciplinare
și să evite situațiile în care abaterile
disciplinare comise de judecători nu sunt
sancționate din motive formale.
Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii
Generale:
1) Asigurarea bunei desfășurări a întrunirilor
pașnice și protejarea participanților la aceste
întruniri;

6) Asigurarea înregistrării audio a tuturor
ședințelor de judecată și optimizarea
modului de întocmire a proceselor verbale
ale ședințelor de judecată;

2) Încetarea persecutării și intimidării
persoanelor care protestează în mod pașnic
prin rețineri „dubioase” și dosare penale
intentate și ulterior mediatizate pe numele
protestatarilor. Aceste măsuri au drept scop
descurajarea persoanelor de a protesta și de a
exprima liber idei și informații;

7) Adoptarea proiectului de lege cu privire
la reformarea instituției judecătorului
de instrucție, ceea ce va spori eiciența
instanțelor de judecată și se vor elimina
dubiile privind mandatul acestora;

3) Veriicarea legalității măsurilor de încetare a
activității organizației Falun Dafa și veriicarea
legalității aplicării măsurilor de privare de
libertate în cazul grupului Petrenco.

În paralel cu măsurile pentru a rezolva criza
politică și de inanțe publice pe termen scurt, prin
demararea cu bună credință a reformelor din ABG,
se poate schița un plan pe termen mediu și lung
care să concretizeze promisiunile guvernului de la
Chișinău de a îmbunătăți mediul de afaceri și a-l
deschide către singurul spațiu de unde vine bună
guvernare, atât în sectorul public cât și în cel privat:
spațiul occidental. Deschiderea trebuie să se facă
rapid și fără rezerve, începând cu sectorul inanciarbancar inclus mai sus la punctul 3 în agendă, și să
continue cu sectoare strategice precum energie,
comunicații și transport.
Aici și guvernul român are de clariicat pentru sine
însuși ce tip de asistență vrea să acorde și ce fel de
implicare vede pentru România, în ce secvență și
ce alți parteneri mai dorește să aducă în sprijin. In
principiu, sunt trei moduri principale de susținere
a reformei economică și dezvoltării Moldovei prin
întărirea legăturilor cu occidentul:
1) Asistență de tip legislativ și pentru cadrul
reglementator, pentru a adopta și a pune

în practică cu anticipație în Moldova acele
instituții și reguli care anticipează acquis-ul UE,
în special în ce privește concurența, ajutorul de
stat, etc. Atunci când e vorba de selecție pentru
conducerea unor agenții de reglementare
autonome importante (cum ar i ANRE),
Bucureștiul trebuie să ajute prin mobilizarea
de expertiză externă care să participe în aceste
procese de selecție. De asemenea, privatizările
care mai sunt de făcut trebuie supravegheate
drastic pentru a se derula previzibil, transparent
și fără ingerințe politice.
2) Implicare prin investiții în infrastructură (de
transport, mediu, urban-edilitară, etc). Atunci
toate acestea trebuie făcute pe bază de
granturi nerambursabile, pentru că astfel
de proiecte, deși foarte utile social, nu produc
proit pentru investitor, deci nu pot i inanțate
cu bani privați. Sau cel puțin nu produc proit
în condițiile speciice ale Republicii Moldova
(ca și ale României) suicient de mult timp de
acum înainte pentru ca orice investitor privat
onest, adică fără agendă politică ascunsă,
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să stea departe de ele. Dealtfel există multe
investiții potențial proitabile dar care nu vor
realiza proit în viitorul previzibil – un exemplu
ar i gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău (vezi
detalii secțiunea următoare) – deci ele trebuie
gândite, dacă e să se facă, tot ca niște investiții
publice în infrastructură.
3) Atragere de investiții în proiecte generatoare
de proit, adică singurele în care o companie
sau fond de investiții guvernate corporativ
după principiile pieței ar avea motive să se
implice. Aici sursa investiției ar putea i mediul
privat, din România sau alte state UE (nu
face nici o diferență în practică) sau companii
publice românești care ar dori să se extindă în
Moldova.
Capacitatea României de a avea o strategie
coerentă și capacitate reală de implementare –
adică probabilitatea de a pune în practică ceva din
toate acestea – scade de la punctul 1 către punctul
3. Nu de alta, dar nici în propria țară autoritățile
române n-au fost foarte performante în a atrage
activ proiecte private generatoare de proit, altfel
decât mergând decisiv pe calea politică a intergării
în UE: câte investiții există, s-au făcut în anticiparea
și ca urmare a acestui moment. Plus, banii privați
se investesc prin decizie privată, deci este exclus în
acel moment să mai poți impune condiționalități
de reformă atașate sau să vii cu bani publici în
susținere (pentru că ar reprezenta ajutor de stat).
Chiar în materie de infrastructură, unde necesarul
de investiții în Moldova este enorm, de ordinul
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miliardelor de euro, România s-a chinuit din greu
să inanțeze partea ei de participare la construcția
gazoductului, până la urmă nici măcar un proiect
mare. De asemenea, în materie de transport, mare
parte din rețeaua auto și de cale ferată care ar
lega mai eicient Moldova de occident este de fapt
românească: de la graniță încolo mai sunt maxim
100km până la Chișinău. Intârzierile noastre pe
proiecte și catastrofa pierderii a 6 miliarde euro
fonduri UE în ciclul 2007-2013 îi afectează indirect
și pe antreprenorii din Moldova, care pierd timp și
resurse cu traversarea lentă a României. In acest
domeniu, dacă am i fost în stare să ne ajutăm pe
noi înșine mai mult, i-am i ajutat indirect și pe ei.
În ine, ideea creării unor scheme complicate
(obligațiuni moldovenești reîmpachetate etc.)
doar pentru a ajuta guvernul de la Chișinău sau
alte instituții de acolo să se împrumute pe piața
de capital este una perdantă. Prespunând că piața
de capital ar i atât de fraieră încât să nu observe
că îi vindem produse cu rating junk, ceea ce după
marea criză economică e destul de puțin probabil,
creditele în sine ar i mult mai dăunătoare politic
decât împrumutul discutat acum de cabinetul
Cioloș, pentru că ar i bani bugetari de consum fără
nici un fel de condiție de reformă legată de ei. Pe
scurt, nu există alternativă miraculoasă la agenda
bunei guvernări (ABG) iar calea ieșirii Moldovei din
marasmul actual nu este decât aceea cunoscută,
lentă, dureroasă – dar mai puțin proastă decât
oricare altă alternativă: calea reformelor profunde,
începând de la statul de drept.
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3.3. studiu de caz: interconectările de energie
electrică şi gaze
Dacă România vrea realmente să ajute Moldova
să iasă de sub inluența politică și economică a
Rusiei, dincolo de simple declarații, trebuie să facă
pași concreți pentru ruperea uneia din cele mai
puternice pârghii pe care le are Rusia: monopolul
pe energie.
În prezent, Moldova depinde 100% de gazul rusesc
și 80% de energia electrică produsă de centrala
Cuciurgan din Transnistria, controlată de facto tot
de Rusia; guvernul poate i ușor șantajat politic cu
amenințarea întreruperii aprovizionării cu gaze sau
cu energie electrică. Acest lucru s-a demonstrat
deja: de pildă, Rusia a amenințat anii trecuți cu
sistarea livrărilor de gaze dacă Moldova aplica
integral regulile europene privind concurența în
piața de energie („al treilea pachet energetic UE”),
la care Moldova se angajase ca stat membru al
Comunității Energetice și prin Acordul de Asociere.
Regulile europene presupun, printre altele,
separarea intereselor rețelei de gaze de interesele
furnizorilor, o chestiune sensibilă câtă vreme, de
facto, Gazprom e și unic furnizor, dar controlează
și rețeaua de gaze Moldovagaz (unde e acționar cu
50% direct și indirect cu încă 13,44% prin acțiunile
deținute de Transnistria). Mai mult, Moldova are
datorii uriașe către Gazprom, făcute parțial în
Transnistria de companii rusești, dar și de centrala
Cuciurgan care produce energie electrică pentru
Moldova. Datoriile totale ale Moldovei (inclusiv
Transnistria) către Gazprom se ridică la 65% din
PIB-ul țării în 2014 (circa 6,5 mld. USD, din care
circa 0,8 mld. USD pe malul drept). Drept urmare,
Gazprom ar putea, teoretic, să obțină pe lângă
controlul majoritar asupra rețelelor de gaze din
Moldova și controlul altor active, prin executarea
silită a unei părți din datoria Moldovei. ținând
cont de toate acestea, guvernul Moldovei a putut
i constrâns să ceară de la Comisia Europeană (și
a obținut) o derogare până în 2020 de la Art 9 al
Directivei 2009/73/CE care cerea separarea de
proprietate a activităților de transport de cele de
furnizare și distribuție a gazelor naturale – adică
de fapt tocmai separarea intereselor Gazprom de
rețelele de transport ale Moldovagaz.
În piața de energie electrică, cca. 80% din consumul
Moldovei este asigurat actualmente de centrala
Cuciurgan, care vinde energie electrică sub costurile
sale totale de producție (dacă am include și prețul

gazelor), dar nu își plătește gazele achiziționate din
Rusia. Prin aceasta, cum arătam mai sus, crește
datoria totală a Moldovei față de Gazprom pentru
gazele consumate. Cu toate acestea, prețurile
inale la care sunt facturați consumatorii de energie
electrică din Moldova sunt totuși mai mari decât
prețurile energiei din România (62 EUR/MWh vs 4045 EUR/MWh în România, pe piața engros).
Astfel, sectorul energiei în Moldova are două
probleme majore: dependența de Rusia și corupția
sistemică autohtonă. În piața de gaze, facturile
moldovenilor au fost încărcate excesiv ani de zile
cu:
•

tarife nejustiicate, de pildă „consumul
tehnologic” în exces recunoscut în tarifele
rețelelor Moldovagaz și distribuitorilor privați;
în plus, moldovenii au plătit un an și jumătate
tarife de transport nu au beneiciat în ultima
perioadă de timp de veniturile din tranzitul
gazelor pentru gazele exportate din Rusia
către România, Bulgaria și Turcia. Tariful de
tranzit pentru gazul transportat spre România,
Bulgaria și Turcia a însemnat 20 mil EUR încasați
nejustiicat de Moldovagaz de la consumatorii
moldoveniGazprom timp de un an și jumătate,
fără ca cetățenii Moldovei să beneicieze in vreun fel de acest venit.

•

achiziții publice suspecte în rețele și chiar
exproprieri abuzive: de pildă, părți din rețelele
de distribuție construite din bani privați sau
de autorități locale, preluate de Moldovagaz și
pentru care acum se plătesc tarife tocmai de cei
care le-au construit.

În piața de energie electrică, un intermediar cu
acționari off-shore cumpără energia de la Cuciurgan
și o revinde către consumatorii inali din Moldova
la un preț mult peste costurile de producție, mai
ales că gazul nu este plătit. Sumele astfel sifonate
numai de aici ar ajunge, probabil, la peste 150 mil
euro pe an.
Problema se complică din cauză că, exact ca în
cazul României, corupția din sectorul de energie
din Moldova a putut i justiicată multă vreme prin
politici populiste. O reformă adevărată ar însemna
creșteri de prețuri într-o primă fază pentru energie
electrică și termică, prețurile iind astăzi mici
din cauză că producătorii de energie electrică și
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termică trăiesc pe datorie la gaz către Gazprom,
chiar dacă pe de altă parte sunt mai mari decât
ar putea i din cauza corupției. Prețurile probabil
s-ar dubla pentru energie electrică și gaze, până în
2020, dacă s-ar face reforme și s-ar plăti integral
energia consumată.
Dar pe de altă parte, trăitul pe datorie
vulnerabilizează din ce în ce mai mult Moldova în
fața Rusiei. În același timp, reformele dureroase
ar putea i acceptabile pentru publicul moldovean
dacă decidenții ar arăta că fac toate eforturile
pentru reducerea pierderilor din corupție și că ar
folosi acești bani pentru susținerea unei scheme
de asistență socială care să ajute tocmai pe
consumatorii cei mai săraci și care ar i cel mai
tare afectați de creșterea prețurilor la energie.
Pierderile din corupție depășesc, probabil, 200-250
mil EUR pe an.

Cum poate ajuta România?
Soluțiile sunt cunoscute; diversiicarea surselor
pentru spargerea monopolului actualilor jucători
și reforme instituționale pentru punerea sectorului
de energie din Moldova pe baze sustenabile, care
să nu mai genereze datorii.
1. Prima parte, diversiicarea, înseamnă
interconectarea cu România pe energie electrică
și pe gaze pentru a asigura concurență la energia
controlată de Rusia; există chiar un memorandum
semnat de guvernele ambelor țări în mai 2015.
Interconectările presupun investiții în ambele țări;
capacitatea de schimburi de energie între România
și Moldova este actualmente serios limitată de lipsa
infrastructurii. Pentru gaze, conducta existentă
Iași-Ungheni, inaugurată în 2014, asigură doar
1% din consumul Moldovei, deoarece presiunea
în rețeaua românească este prea scăzută pentru
export, iar consumul din împrejurimile orașului
Ungheni, unde ajunge acum gazul în Moldova,
e limitat la câteva mii de gospodării și IMMuri.
Pentru energie electrică, actualmente capacitatea
de import-export între România și Moldova e de
cca 150 MW, prin 3 linii de 110 kV și una de 400
kV, total insuicient în momentele de vârf de
consum (ex peste 1000 MW) pentru a conta. Mai
mult, sistemul energetic al Moldovei funcționează
pe model rusesc, incompatibil cu cel european
(rețeaua moldovenească iind cuplată la cea euroasiatică de transport energie electrică IPS-UPS).
Pentru gaze, pe partea moldovenească, trebuie
extins proiectul Iași-Ungheni printr-o conductă
care să unească Ungheni cu Chișinăul, unde există
cea mai mare parte a consumului din Moldova
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fără Transnistria (50-60% din consum). Proiectul ar
costa peste 90 mil. EUR, din care UE inanțează doar
10 mil., iar restul ar urma să ie acoperit dintr-un
credit BEI-BERD. Problema cea mare o reprezintă
rambursarea creditului, care ar presupune
recuperarea investițiilor din tarife de transport. Or,
conducta e în primul rând esențială ca alternativă,
permite concurență și reduce posibilitatea de
abuz din partea Gazprom, dar în realitate gazul
din România va i achiziționat doar dacă prețul va
i mai mic decât cel de la Gazprom, ceea ce s-ar
putea să nu se întâmple (iindcă gazprom poate
jongla cu acest preț). Soluția luată în calcul pentru
rambursarea împrumutului recunoaște faptul că
alternativa (securitatea energetică) e un serviciu
de interes general, adică public, inanțabil de către
statul moldovean într-unul din două moduri: ie
printr-o taxă generală de securitate energetică de
circa 2% pe toate produsele energetice de import;
ie statul ar urma să cumpere prin toate instituțiile
publice (spitale, școli, clădiri ale administrației etc.)
gaz din România pe o perioadă de timp, pentru
a asigura un minim de gaz transportat care să
permită recuperarea investiției din tariful de
transport pe conductă, ie o soluție combinată din
cele două.
Pe partea românească trebuie făcute investiții în
sumă de cca. 110 mil EUR în conducte (Onești –
Gherăiești și Gherăiești – Iași) precum și două stații
de comprimare (Onești și Gherăiești). Jumătate
din bani sunt disponibili în Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020; cealaltă jumătate
este incertă. Pe partea românească, proiectul ar
asigura și îmbunătățirea alimentării cu gaze a nordestului României, nu doar exportul în Republica
Moldova.
Pentru energie electrică, pe termen lung (15 ani),
soluția pentru integrarea pe deplin a Moldovei în
piața de energie europeană ar i intrarea în UCTE și
cuplarea sincronă cu rețeaua europeană (ENTSO-E).
Este în curs de realizare un Studiu de Fezabilitate în
acest sens, ce prevede cuplarea simultană a RM și
UKR la rețeaua ENTSO-E. Până una-alta, pe termen
mediu, capacitatea de import și stabilitatea rețelei
de energie electrică din Moldova se pot asigura
prin investiții care să asigure o cuplare parțială,
asincronă, cu rețeaua europeană, și care ar crește
capacitatea de import din România cu 5 - 600 MW.
Varianta optimă, care ar necesita cea mai mică
investiție totală pentru România și Moldova și e în
stadiul cel mai avansat de pregătire ar i:
•

construcția unei interconectări asincrone
Isaccea-Vulcănești-Chișinău (cu o stație backto-back), care ar dura cel mult trei ani și ar
întări și rețeaua moldovenească în sud prin
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construcția liniei de transport VulcăneștiChișinău cu o posibilă conexiune de 110 kV
către substația Comrat. Interconectarea prin
sud ar permite și preluarea energiei electrice
produse în Dobrogea, unde există o mare
concentrare de producători (eoliene, centrala
nucleară de la Cernavodă). Investiția totală ar i
de cca. 140 mil EUR.
•

infrastructură de întărirea reglementatorului
ANRE, de reforma procuraturii, de aplicarea în
practică a directivelor europene din al treilea
pachet energetic etc). De asemenea, România
poate sprijini la nivel regional ca Moldova să
ie inclusă de facto în grupul CESEC (Central
and South Eastern Europe Gas Connectivity),
un grup de lucru la nivel înalt care analizează
și selectează prioritățile de interconectare în
piața de gaze din regiune pentru diversiicarea
surselor și rutelor. Scopul grupului e să faciliteze
inalizarea proiectelor transfrontaliere și care
au nevoie de coordonare între mai multe țări
și să aplice reglementări armonizate). CESEC
promovează la UE prioritățile de interconectare
pe gaze pentru sud-estul Europei. Deși este
teoretic ailiată grupului CESEC, Moldova nu a
aderat formal.

construcția interconectării asincrone SuceavaBălți (cu stație back-to-back în Bălți) pentru
partea de nord a Moldovei. Aceasta în prezent
este începută pe partea românească cu
investiții necesare întăririi rețelei românești.
Investiția totală ar i de 132 mil EUR, din care în
Moldova 63 mil EUR.

Ulterior, pot i făcute investiții care să asigure
cuplarea sincronă și integrarea în rețelele europene;
această problemă tehnică există în alte state foste
URSS, de pildă în țările baltice, dar acestea au
reușit într-o primă fază să se conecteze comercial
la piața europeană de energie tot asincron, prin
cabluri submarine în curent continuu. Teoretic,
măcar parțial, investițiile ar putea i recuperate
din diferența de preț între prețul actual al energiei
electrice în Moldova și energia mai ieftină din
România (diferență care a ajunge chiar la 15-20
EUR/MWh).

•

România poate lua în calcul contribuția cu
bani chiar la capitalul companiilor care ar
gestiona infrastructura din Moldova, ex.
Vestmoldtransgaz, companie independentă
care administrează proiectul Iași-Ungheni și
va administra și conducta Ungheni-Chișinău.
Transgaz și-a exprimat în 2015 intenția de a
participa la capitalul Vestmoldtransgaz, la fel
și Transelectrica pentru construcția liniilor
electrice de interconectare cu România.
Avantajul ar i că Transelectrica și Transgaz
ar i doi jucători care ar susține alte interese
decât jucătorii actuali din sistemul corupt
din Moldova. Cu toate acestea, vehiculul
instituțional prin care s-ar putea contribui la
capitalul unui joint venture între o companie
românească și una moldvenească trebuie bine
gândit (ex. statul nu poate da direct un grant lui
Transgaz sau Transelectrica pentru ca acestea
să intre cu capital într-un joint venture, pe motiv
de ajutor de stat; iar Transelectrica și Transgaz
nu ar contribui cu bani proprii, deoarece
proiectele nu sunt integral economice, adică
nu și-ar recupera investiția fără sprijin de la
guvernul moldovean)

•

Nu în ultimul rând, înainte să ne iluzionăm cu
privire la investiții serioase în infrastructura din
Moldova, România trebuie să dea un semnal
clar și vizibil, demonstrând că realmente
investește în infrastructura necesară pe partea
românească, de pildă cei 55 mil. EUR de care
e nevoie în plus pentru gaze și cca. 70-80 mil.
EUR pe partea de energie electrică pentru
interconexiunea Suceava – Bălți. Altminteri,
totul sunt vorbe.

2. Instituțional, România chiar poate ajuta
Moldova, în mai multe feluri:
•

Transfer de know-how. Problemele de corupție
din sectorul de energie din Moldova se pot
rezolva prin reforma procuraturii și a justiției
penale, dar și prin întărirea reglementatorului
ANRE cu sprijinul reglementatorului românesc
ANRE și asistență din partea Ministerului Muncii
din România pentru construcția unei scheme de
asistență socială pentru creșterea prețurilor la
energie odată cu reformele necesare reducerii
dependenței energetice a Moldovei de Rusia.

•

Lobby la instituțiile europene. România
poate susține cauza Moldovei la Comisia
Europeană pentru a obține mai mulți bani
pentru infrastructura care trebuie construită
în partea moldovenească (conducta UngheniChișinău, liniile electrice spre Bălți, Vulcănești,
Chișinău); pe de altă parte, trebuie să insiste și
pe condiționalități în schimbul banilor care s-ar
da guvenului de la Chișinău. România poate
demonstra UE faptul că este nevoie de o susținere
mult mai puternică a reformelor instituționale
în Moldova (condiționare a banilor pentru

