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În loc de majorare Guvernul pregăteşte optimizarea salariilor la stat 
 

Salariaţii din sectorul bugetar, în special cei din domeniul educaţiei continuă să spere într-o majorare mai 

semnificativă a salariilor. Aceasta însă este puţin probabilă în acest an, din cauza că cheltuielile statului pen-

tru plata salariilor şi aşa sunt exagerate, susţine Guvernul. Protestele angajaţilor din învăţământ au forţat 

Guvernul să adopte unele decizii prin care aceştia vor putea beneficia de salarii ceva mai mari. Astfel o deci-

zie a Executivului prevede majorarea salariului angajaților instituțiilor de învățământ finanțate de la buget și 

salarizaților în baza Rețelei tarifare unice. 

 

Promisiuni de majorare a salariilor 

 

Aceştia beneficiază începând cu 1 mai, de spor la salariul de funcție în cuantum de 100 lei, iar de la 1 sep-

tembrie 2017, vor beneficia de o majorare a salariilor de 10%, anunţă Ministerul Muncii, Protecției Sociale 

și Familiei (MMPSF). 

 

Totodată, instituţia anunţă că potrivit prevederilor legislației și reieșind din indicatorii atinși în anul prece-

dent, salariile lunare ale cadrelor didactice, începând cu 1 septembrie 2017, vor fi reexaminate și se vor ma-

jora cu 5,3%. În plus promite că la rectificarea bugetului pentru anul 2017, Guvernul va examina posibilita-

tea identificării mijloacelor financiare suplimentare pentru alte majorări ale salariilor. Pe de altă parte, Gu-

vernul recunoaşte în Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice si financiare asumat în 

relaţia cu FMI că nu are bani pentru majorarea cheltuielilor pentru salarizare. 

 

Cheltuielile salariale sunt prea mari 

 

"Pe partea de cheltuieli, cheltuielile salariale din sectorul public depăşesc ţinta indicativă stabilită în Memo-

randumul cu privire la politicile economice şi financiare din 24 octombrie 2016", susţine Guvernul. Potrivit 

executivului, principala cauză a acestui rezultat a fost aprobarea Legii privind reforma sistemului de pensii 

în decembrie 2016, care prevede aplicarea unor reguli generale privind contribuţiile sociale pentru toate ca-

tegoriile de angajaţi din sectorul public. "Se preconizează, că impactul net asupra deficitului bugetului gu-

vernului general va fi limitat, dat fiind că majorarea cheltuielilor salariale din sectorul public va fi compen-

sată în mod semnificativ de creşterea încasărilor la bugetul asigurărilor sociale", susţine Guvernul. 

 

Guvernul: Reforma sistemului de pensii e de vină! 

 

Totodată el precizează că în acest an cheltuielile salariale din sectorul public vor atinge valoarea de 12.461 

milioane lei, depăşind cu 537 milioane lei (cu 4,5%) ţinta indicativă de 11.924 milioane lei, "din cauza re-

formei sistemului de pensii". 

 

"Am purces la reforma sistemului de pensii pentru a-l face mai echitabil, durabil şi transparent. Legea pri-

vind reforma sistemului de pensii, adoptată în decembrie 2016, prevede (i) introducerea unei formule noi de 

calculare a pensiilor, care va asigura o legătură mai puternică între contribuţii şi pensii, cu scopul de a îmbu-

nătăţi gradul de acoperire şi rata de conformare; (ii) majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 63 

ani: pentru bărbaţi până în anul 2019, pentru femei până în anul 2028; (iii) introducerea modalităților identi-

ce de calculare a contribuţiilor şi pensiilor pentru întregul sector public; şi (iv) introducerea unei pensii de 

bază pentru a combate sărăcia în rândul persoanelor în etate", se menţionează în document. 

 

În acelaşi timp Guvernul susţine că a lansat un program complex de reformă a administraţiei publice, ce se 

va finaliza în toamna anului 2017, pentru a se reuși implementarea lui în bugetul pentru anul 2018. 

 

Se pregăteşte optimizarea salariilor 

 

"Astfel, vom iniţia optimizarea salariilor şi a structurii forţei de muncă în sectorul bugetar, pe fiecare sector 

în parte, precum şi examinarea sistemului de motivare a angajaţilor şi a mecanismelor de stimulare a lor", se 

precizează în Memorandumul suplimentar cu FMI. Țintele indicative stabilite se referă la: plafonul privind 

fondul de salarizare al guvernului general; nivelul minim privind cheltuielile sociale prioritare ale guvernu-
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lui general; plafonul privind stocul arieratelor interne acumulate ale guvernului (continuu). 

 

Premierul Pavel Filip susţine însă că de situaţia creată în domeniul salarizării sunt de vină fostele guvernări, 

fără a preciza care anume. „Pe parcursul anilor, în mod populist și netransparent, au fost operate modificări 

pentru anumite categorii, fiind subminată integritatea și viabilitatea sistemului de salarizare. Din aceste con-

siderente am solicitat elaborarea unui nou concept al sistemului de salarizare în sectorul bugetar. Avem ne-

voie de un sistem de salarizare unitar, echitabil și puternic”, a declarat Pavel Filip în cadrul şedinţei grupului 

de lucru privind reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar. 

 

Salariul va depinde de valoarea postului sau de performanţe? 

 

Conceptul acestei reforme este deja gata şi va fi realizată după principiul ”plată egală pentru muncă egală”, 

unde salariul de funcție este corelat cu valoarea postului. Totodată aceasta presupune reducerea nivelului de 

complexitate a sistemului de salarizare prin majorarea ponderii salariului de funcție din salariul total, ceea ce 

va contribui și la sporirea atractivității pentru tinerii specialiști. 

 

Se mai prevede aplicarea principiilor sistemului de salarizare în bază de performanță pentru majoritatea categorii-

lor de angajați, unde sistemul de salarizare va permite creșteri pe orizontală în funcție de performanță și experien-

ță; creşterea gradului de uniformitate, transparență și protejarea sistemului unitar de salarizare față de intervențiile 

posibile, prin aplicarea legii salarizării unice, cu reguli clare. Autorii proiectului promit că noul sistem de salariza-

re va avea un caracter unitar și uniform, va fi echitabil și coerent, corelat nemijlocit cu performanța muncii. © 

 

* * * 

Bătălia pentru Moldovagaz: Din 20 de companii vor rămâne doar trei 
 

Proiectul de reformare conform "directivelor UE" a întreprinderii mixte moldo-ruse Moldovagaz a ajuns aproa-

pe de final și ar putea fi aprobat la adunarea anuală a acționarilor de pe 26 mai 2017, susțin surse din Guvern. 

Potrivit autorităților, întreprinderea mixtă moldo-rusă Moldovagaz (50% - Gazprom, 35,33% - Guvernul Mol-

dovei, 13,44% - administrația de la Tiraspol, restul de 1,23% - micii acționari) ar urma să fie restructurată în 

conformitate cu prevederile celui de-al Treilea Pachet Energetic al UE, dar și legii cu privire la gazele naturale.  

 

Din 20 rămân doar trei 

 

Astfel din grupul ce cuprinde în prezent 20 de companii ar urma să rezulte doar trei. Prima companie este SA 

Moldovagaz, care se va ocupa doar de importul gazelor din Rusia, respectiv ar urma să îşi asume şi rambursa-

rea datoriei de peste 700 de milioane de dolari faţă de Gazprom. A doua va fi Moldovatransgaz, care va gestio-

na conductele magistrale și va presta servicii de transport și tranzit de gaze. Ce va fi cu subsidiara sa ce admi-

nistrează staţiile de comercializare a gazului comprimat nu este clar încă. A treia companie va fi Chișinău-Gaz 

SRL, care ar urma să înglobeze toate celelalte 12 SRL ce se ocupă de distribuţia şi furnizarea gazelor.  

 

Astfel din toate acestea cea mai importantă şi care se va "umfla" mai tare va fi Chişinău-Gaz, administrator 

al căreia a devenit la finele lunii martie, fostul șef al Direcției administrare gaj a Băncii de Economii (BEM), 

Ruslan Garbalî, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, ales pe listele Partidului Socialiștilor. Astfel 

socialistul Garbalî va ajunge să gestioneze o companie cu cifră de afaceri de circa cinci miliarde de lei. 

 

În ce funcţie va rămâne fostul ministru democrat Vasile Botnari, acum preşedinte Moldovagaz, se va decide 

în următoarea perioadă. Deocamdată nu este clar ce va fi cu activele din regiunea separatistă, dar Gazprom 

ar urma să le preia integral în cadrul unei întreprinderi separate controlate direct. 

 

"Nu va fi o simplă reorganizare, ci o restructurare în întregime a pachetului de companii care fac parte din 

grupul Moldovagaz", promitea anterior vicepremierul, Octavian Calmîc, într-un interviu pentru  

Deschide.md. "Astfel urmează să apară companii profilate pe transportul de gaze, distribuția și furnizarea de 

gaze. Acum nu avem o astfel de structură. Avem „întreprindere mamă”, cu un șir de „companii fiice”, stabi-

lite regional, lucru care urmează să fie reorganizat pe alte principii", afirma ministrul Economiei. Acesta 
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făcea trimitere la prevederile celui de-al Treilea Pachet Energetic al UE, dar și la un pachet de legi, care au 

fost votate de Parlament în 2016 și care urmează să fie implementate pe parcursul anului 2017- 2018.  

 

Amintim că Republica Moldova s-a angajat în octombrie 2011 să implementeze al Treilea Pachet Energetic 

al UE, cel târziu până în ianuarie 2015, dar apoi a negociat o amânare până în anul 2020. Acest pachet pre-

vede separarea producerii de gaz de transportul, distribuția și stocarea acestuia. Astfel, distribuția va putea fi 

făcută de o companie independentă de cea producătoare. Gazprom și conducerea Rusiei susțineau că al Trei-

lea Pachet Energetic este îndreptat anume contra furnizorului rus de gaze. 

 

Imperiul Gazprom din Moldova 

 

În prezent însă tot parcursul metanului, de la sonda din Siberia și până la aragazul sau soba unui consumator 

din Moldova, este asigurat și controlat de Gazprom, direct sau prin intermediul Moldovagaz. Potrivit RISE-

Moldova, oficial Moldovagaz deține direct sau indirect 100% din pachetele de acțiuni la 19 companii, inclu-

siv 12 societăți de distribuție a gazelor, a întreprinderii Moldovatransgaz, care se ocupă de gestiunea rețelei 

de transport a gazelor, dar și a Flacăra Albastră din Chișinău și IALG din Strășeni, specializate în servicii în 

domeniul gazifer. 

 

La rândul ei, Moldovatransgaz este fondatoare a întreprinderii Transautogaz, iar Bălți-Gaz la Bălți-Gaz-

Montaj și Realexpres-Gaz din Sângerei. Moldovagaz apărea ca fondatoare și la întreprinderile de distribuție 

din regiunea separatistă. În rapoartele anuale din 2008-2009 chiar a indicat că deține cel puțin 25% în 

Tiraspoltrangaz, care este fondatoare a șase întreprinderi de distribuție. De activele din Transnistria se ocupă 

în prezent Gazprom, care le va prelua în contul datoriilor regiunii.  

 

Vicepremierul Octavian Calmîc menționa că toate gazoductele de presiune joasă și de presiune medie, aflate 

acum doar în folosință la Moldovagaz vor deveni proprietate a acesteia, sau a altei companii ce va rezulta în 

urma reorganizării. De notat că potrivit Moldovagaz, actualmente pe sistemul de distribuție gaze, ponderea 

rețelelor care se află doar la deservirea tehnică constituie 65,7%, iar la bilanțul operatorilor de sistem se află 

doar 34,3%. E vorba de circa 22.000 de kilometri de conducte (fără cele 1.560 de kilometri de gazoducte 

magistrale), din care doar o treime sunt ale Moldovagaz. 

 

Trei variante de separare 

 

Ce va rezulta în urma acestei reorganizări nu este clar, fiind posibile cel puțin trei variante de separare, așa 

cum prevede legislația. Noua lege cu privire la gaze prevede explicit "separarea operatorului sistemului de 

transport, a operatorului sistemului de distribuție, a operatorului depozitului de stocare în raport cu întreprin-

derile de gaze naturale integrate sau întreprinderile înrudite".  

 

De monitorizarea respectării cerințelor privind separarea și independența operatorilor de transport, distribu-

ție și stocare a gazelor este responsabilă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Anterior 

administraţia ANRE promitea că va implementa legea întocmai, dar că așteaptă până în anul 2019 un plan 

de reorganizare a Moldovagaz. © 

 

* * * 

 

 

Cine şi cum se joacă de-a securitatea veterinară și fitosanitară a 

Republicii Moldova 
 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor anunţă că noul post de control veterinar şi fitosanitar de la Leu-

şeni este gata. Lucrările la acest obiectiv însă au durat aproape patru ani şi au fost tergiversate de "lupta" dintre 

grupuri atât din interiorul, cât şi din exteriorul ANSA, perioadă în care costul proiectului s-a majorat. Pe 2 iunie, la 

Vama Leuşeni, a avut loc inaugurarea oficială a Postului de Inspecție Sanitar-Veterinară și Fitosanitară la frontie-

ră. Postul de la Leuşeni completează rețeaua de puncte de control veterinar şi fitosanitar, construite cu suportul 

financiar al Băncii Mondiale, aflate în gestiunea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). 
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O investiţie de circa 2,5 milioane dolari 

 

Alte trei puncte de control la frontieră au fost deja construite la posturile vamale de la Tudora, Criva și por-

tul internaţional Giurgiulești, care corespund tuturor cerințelor în domeniul siguranței alimentelor și sunt 

dotate cu utilaje și echipamente pentru prelevarea, păstrarea și transportarea probelor produselor importate, 

frigidere cu diferite regimuri de temperatură și depozite ce vor permite păstrarea probelor producției suspec-

te până la primirea rezultatelor de laborator. 

 

Punctul de Inspecție la Frontieră Leușeni este cel mai mare, având aproximativ 1.350 de metri pătrați de 

spaţiu operaţional, și unicul care va inspecta nu doar produsele alimentare de origine animalieră și non ani-

malieră, dar și importul animalelor vii. ANSA promite că aici va fi amplasat cel mai modern utilaj pentru 

laboratoare, dispozitive şi rampe pentru încărcarea-descărcarea mărfurilor, încăperi pentru animalele întreţi-

nute în carantină. Investițiile totale în cele patru posturi de la frontiere se ridică la peste 2.5 milioane dolari, 

bani oferiți de Banca Mondială, în cadrul Proiectului „Agricultura competitivă din Moldova”.  

 

De menţionat că fondarea punctelor de control la frontieră este unul dintre obiectivele principale ale Repu-

blicii Moldova în cadrul Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător semnat cu Uniunea Europeană. 

 

Când graba strică treaba 

 

Autoritatea însă nu spune nimic despre motivele pentru care această unitate a fost dată în exploatare cu o 

întârziere de aproape patru ani. Astfel iniţial ANSA insista ca postul urma să fie gata la finele anului 2013. 

Ulterior Guvernul a stabilit ca termen de dare în folosinţă a întregii reţele, inclusiv postul de control veteri-

nar şi fitosanitar de la Leuşeni, finele anului 2016, conform Planului național de acțiuni pentru implementa-

rea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană. 

 

O analiză realizată de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) arată cum lucrările la acest obiectiv, dar şi alte-

le, s-au majorat de 2,5 ori şi au fost întârziate cu cel puţin trei ani. Prima licitaţie pentru lucrările de con-

strucţie a fost anunţată aproape patru ani în urmă. Mai precis pe 19 iulie 2013, valoarea estimativă a achiziţi-

ei constituind 855.000 de dolari (circa 10,8 milioane de lei la cursul de schimb de atunci). Din cadrul comi-

siei de evaluare au făcut parte reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), Mi-

nisterului Finanţelor, ANSA şi Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 

Domeniul Agriculturii (UCIMPA). 

 

În cadrul concursului au fost depuse trei oferte: consorţiul format din Horeco Impex SRL şi Frigoclima SRL 

(România şi Moldova) – 13,5 milioane lei; Badprim SRL – 11,5 milioane şi Oztor SRL - 13,4 milioane lei. Obiectul 

licitaţiei l-a constituit nu doar lucrările de construcţie, ci şi serviciile de proiectare ale punctului de control Leuşeni. 

 

„În aceste condiţii nu este clar, în baza căror criterii, comisia de licitaţie, la aprobarea caietului de sarcini a 

stabilit termenul de execuţie al contractului de două luni, fiind evident că acesta este un termen insuficient 

pentru prestarea serviciilor date”, susţine CNA. Astfel se constata că cerinţele impuse erau ireale, iar lucrări-

le de construcţie nici nu puteau începe în acest termen, fiind necesară aprobarea prealabilă a proiectului de 

autorităţile publice responsabile. 

 

Potrivit CNA, instituţia care a compromis realizarea mai operativă a proiectului a fost chiar beneficiarul - 

ANSA, care în anul 2013, era condusă de actualul şef al instituţiei Gheorghe Gaberi. „La începutul lunii 

iulie 2013, ANSA a solicitat de la UCIMPA “examinarea în regim de urgenţă a posibilităţii construcţiei 

Postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar de la Leuşeni … separat de celelalte 3 posturi (Tudor, 

Criva şi Giurgiuleşti)”. Conform demersului ANSA, finalizarea lucrărilor trebuia să fie asigurată pe 11 

octombrie 2013, „când Moldova urma să fie vizitată de către Comisarul european pentru agricultură şi 

dezvoltare rurală, Dacian Cioloş”. 

 

În acest sens, ANSA a solicitat ca “proiectarea şi construcţia să fie efectuate în mod simultan”, ceea ce con-

travine cadrului legal existent. UCIMPA de comun cu Banca Mondială au elaborat caietul de sarcini şi au 

publicat anunţul cu privire la organizarea concursului, termenul limită de depunere a ofertelor fiind stabilit 

pentru data de 21 august 2013, iar demararea lucrărilor era planificată la sfârşitul lunii august. 
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Oferte respinse din motive bizare 

 

Rezultatul a fost însă unul dezastruos: toţi ofertanţii au fost discalificaţi. De exemplu oferta Badprim, care a pro-

pus cel mai mic preţ a fost respinsă, drept motiv fiind invocată „neîntrunirea condiţiilor de calificare şi, anume, 

existenţa a cel puţin două contracte realizate cu succes de natură şi complexitate similară”. Comisia de licitaţie, a 

indicat că, din contractele prezentate de către Badprim, relevant era doar contractul cu privire la construcţia termi-

nalului vamal din Kaliningrad, Rusia, în valoare de 294,2 milioane lei (de 30 ori mai mare decât cel de la Leu-

şeni), celelalte şase contracte prezentate, în valoare de 15-33 milioane lei fiind apreciate drept irelevante. 

 

Şi Oztor SRL, care a propus al doilea preţ ca mărime, a fost descalificat pentru că îşi asuma obligaţia să exe-

cute contractul în termen de 3,5 luni, adică până la sfârşitul anului 2013. Acest fapt a fost apreciat de către 

comisia de licitaţie „ca o încălcare gravă a condiţiilor impuse de caietul de sarcini, prin depăşirea termenului 

de execuţie cu 75%”. Al treilea ofertant, consorţiul moldo-român a fost descalificat pe motivul neprezentării 

dovezi cu privire la executarea unor contracte similare. Urmare a acestor erori comise de comisie, proiectul 

nu a fost realizat nici în următorii trei ani. În plus costul lui s-a majorat semnificativ. 

 

După eşecul primei licitaţii a fost luată decizia cu privire la separarea în două contracte diferite a lucrărilor 

de proiectare şi a celor de construcţie. În calitate de proiectant a fost selectat IGC Construct SRL, pe 21 oc-

tombrie 2013, fiind încheiat contractul ce prevedea efectuarea lucrărilor în decurs de 45 de zile. La finele 

anului 2013 lucrările de proiectare nu erau finalizate. 

 

În consecinţă licitaţia repetată pentru lucrările de construcţie a fost organizată abia peste un an, pe 1 decem-

brie 2014, învingătoare fiind desemnată Building Astrom SRL din România. Firma se angaja să facă lucrări-

le contra sumei de 17,6 milioane lei (977.400 de dolari), adică cu 6,1 milioane lei mai mult decât cea mai 

mică ofertă de la prima licitaţie. Diferenţa mare în lei se datora şi devalorizării abrupte a leului în anii 2014-

2015. Dar lucrările nu au fost realizate nici de această firmă. Compania a reuşit să execute doar o treime din 

lucrările de construcţie în valoare de 5,3 milioane lei (257.500 dolari), după care a intrat în insolvenţă. 

 

CNA acuză ANSA 

 

Aşa că în aprilie 2016, UCIMPA organizează un nou concurs pentru efectuarea lucrărilor, dar la pachet sunt 

două puncte de inspecţie la frontieră: Leuşeni şi Giurgiuleşti. La data limită (3 iunie 2016), au fost prezenta-

te câteva oferte: 

 

1. Consorţiul format din Horeco Impex SRL (România) şi Frigoclima SRL (Moldova) - 28,2 milioa-

ne pentru lucrările de la Leuşeni şi 11 milioane pentru Giurgiuleşti. 

2. Consorţiul format din: Iasicon SRL (România) şi Acar-Construct SRL (Moldova) 26,6 milioane 

pentru lucrările de la Leuşeni şi 10,2 milioane pentru cele de la Giurgiuleşti. 

3. Badprim SRL - 25,8 milioane lei doar pentru lucrările de la Leuşeni. 

4. Consorţiul format din Sarco-Service SRL (Moldova) şi Wincon SRL (Romania) - 19,4 milioane 

lei pentru lucrările de la Leuşeni. 

 

CNA a constatat că în cazul lucrărilor de la punctul Giurgiuleşti, între membrii comisiei nu au existat careva 

divergenţe şi pe 18 iulie 2016, în baza raportului de evaluare, a fost declarat câștigător consorţiul firmelor 

Iasicon SRL (România) şi Acar-Construct SRL (Moldova). Cât despre Leuşeni, aici iarăşi s-au iscat diver-

genţe esenţiale între membrii comisiei. Iniţial, membrii comisiei de licitaţie au decis desemnarea consorţiu-

lui Sarco-Service SRL (Moldova) şi Wincon SRL (Romania) în calitate de câştigător al licitaţiei. Însă, AN-

SA a refuzat aprobarea raportului dat de evaluare, invocându-se neîntrunirea integrală de către ofertant a 

condiţiilor de evaluare. 

 

Astfel administraţia ANSA a solicitat de la UCIMPA, nu doar discalificarea consorţiului Sarco -Service şi 

Wincon, dar şi desemnarea ofertantului următor. „Ţinând cont de necesitatea demarării lucrărilor de con-

strucţie a PIF Leuşeni în cel mai scurt termen pentru a reuşi finalizarea lucrărilor până la sfârşit de an, 

solicităm ca în strictă conformitate cu procedurile Băncii Mondiale să propuneţi următorul candidat care 

corespunde tuturor exigenţilor stabilite în Documentele de licitaţie şi Ghidul Băncii Mondiale”, insista 

administraţia ANSA. 
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„Din experienţa anterioară pe care o avem cu acest consorţiu, la Posturile de Inspecţie la Frontieră Tudora şi 

Criva, ne-am convins personal despre incapacitatea lor de a-şi onora obligaţiile contractuale în termen, 

având întârzieri în execuţia obiectelor sus menţionate mai mult de un an”, susţinea ANSA. 

 

Specialiştii CNA constată caracterul tendenţios al argumentelor prezentate de către ANSA în vederea desca-

lificării ofertantului. „Faptele imputate acestuia şi anume neexecutarea în termen a PIF Criva şi PIF Tudora 

nu au fost admise din vina ofertantului, din moment ce însăşi inacţiunile ANSA, în calitate de beneficiar, a 

dus la compromiterea termenului de executare”, se mai arată în analiza CNA. 

 

Gaberi: CNA se ocupă de manipularea opiniei publice 

 

Gheorghe Gaberi, actualul director ANSA, susţine că aceste acuzaţii sunt nefondate, iar analiza făcută de 

CNA este "o manipulare a opiniei publice", care ar fi fost făcută la comanda unei companii, ce a executat 

prost lucrările de construcţie a altui post de frontieră. "Sunt nişte poveşti. Cei de la CNA nici măcar nu au 

fost la ANSA să se documenteze. De exemplu ei spun că preţul ar fi de două ori mai mare, dar în 2013 cur-

sul dolarului era mult mai mic decât cel actual. În al doilea rând suprafaţa punctului de frontieră în formula 

actuală este de două ori mai mare, decât se planifica în 2013", a declarat Gaberi pentru Mold-Street.com. 

 

Şeful ANSA susţine că dacă rămânea şef la ANSA după anul 2013, apoi postul de la Leuşeni era gata deja în 

anul 2014, în varianta iniţială, adică cu o suprafaţă mai mică. Ulterior s-a decis ca proiectul de construcţie a 

fost modificat şi îmbunătăţit. Gheorghe Gaberi a mai spus că va cere CNA să scoată analiza de pe pagina web. 

 

De notat că în final ANSA a semnat contractul cu firmele Iasicon şi Acar-Construct, iar oferta lor finală a fost de 

22,3 milioane lei (circa 1,1 milioane dolari), la care s-au adăugat încă circa un milion de lei pentru lucrări supli-

mentare. Iasicon este una dintre cele mai mari companii de construcţie din Iaşi, iar Acar-Construct este deţinută de 

Ivan Cantarjiu, a cărui firmă nu a dus la capăt mai multe proiecte de construcţie şi reparaţie în epoca comunistă, 

inclusiv a sediului Preşedinţiei, pentru care s-au cheltuit în anul 2009 peste 100 de milioane lei. În plus Iasicon şi 

Acar-Construct au mai câştigat alte câteva licitaţii pentru ANSA, inclusiv pe cea de reconstrucţie a oficiului nou, 

care urmau a fi finalizate la finele lunii august 2015, dar au fost gata abia la finele anului 2015. 

 

Astfel construcţia postului de inspecţie la frontieră Leuşeni a durat aproape patru ani şi a costat cu aproape 

200.000 de dolari ceva mai scump. Este adevărat că are o suprafaţă mai mare şi este echipat cu utilaj mai 

performant. Concluzia specialiştilor de la CNA este că „din toate contractele privind construcţia PIF-urilor 

(punctelor de inspecţie la frontieră), al căror beneficiar este ANSA, nici unul nu a fost executat în termenii 

stabiliţi, finalizarea acestora fiind tergiversată în mod semnificativ”. © 

 

* * * 

 

 

Bani aruncaţi pe geam! Singurele statistici fiabile ale populației sunt ale 

Recensământului din 1989 
 

În anul 2016, PIB nominal pe locuitor în dolari SUA ar trebui să fie cu 21,7% mai mare față de estimările 

curente ale Biroului Naţional de Statistică (BNS), susţin experţii Băncii Mondiale. Acesta este doar unul din 

mulţimea de indicatori ce ar trebui revizuiţi ca urmare a publicării datelor ajustate ale recensământului din 

2014. Cu toate acestea deocamdată lucrurile stau pe loc. 

 

Ce caută în statistici 95.800 de copii, aflaţi peste hotare? 

 

De exemplu pe 31 mai 2017, Biroul Naţional de Statistică a difuzat un comunicat despre situaţia copiilor din 

Moldova în care indica că la 1 ianuarie 2017 în ţară erau 681.300 de copii cu vârsta până la 18 ani. Datele 

recensământului efectuat de BNS arată însă că în 2014 în Republica Moldova erau 585.449 de copii cu vâr-

sta de 0-17 ani, adică apare o diferenţă de circa 96.000 de copii. 

 

Ala Negruţa, director general adjunct al BNS, explică aceste diferenţe majore prin faptul că datele publicate  
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de către BNS privind numărul copiilor de până la 18 ani "au la bază statistica curentă a populaţiei, ce presu-

pune calcularea populaţiei stabile” (persoane cu viză de reședință în Moldova). "Datele din cadrul RPL 2014 

(585.500) includ doar persoane prezente în tară la momentul recenzării, ce se echivalează cu populaţia de 

facto. Astfel, diferenţa de 95.8 mii copii sunt de fapt copiii care se află în afara ţării. Ambele cifre sunt co-

recte doar că reflecta diferite situaţii demografice", a declarat pentru Mold-Street.com oficialitatea. 

 

Numărul locuitorilor scade de 100 ori mai rapid decât arată datele oficiale 

 

Potrivit datelor ajustate ale recensământului din 2014, populația Republicii Moldova constituia aproximativ 

trei milioane de oameni în 2014, înregistrând o scădere de circa 11,4% față de recensământul realizat în 

2004 și de 18% față de recensământul realizat în 1989. Totodată din numărul total al populației, aproximativ 

210.000 nu sunt rezidenți. Aceste rezultate ar trebui să ducă la o revizuire radicală a mai multor indicatori 

economici, dar şi a unor politici ale statului, constată un grup de economişti de la Banca Mondială în studiul 

"Recensământul populației din 2014 și impactul asupra unor indicatori cheie". 

 

Potrivit lor, rezultatele recensămintelor din 2014 și 2004, arată că populația Moldovei s-a redus în medie cu 1,2% 

anual în perioada 2004-2014, în timp ce potrivit datelor utilizate oficial de BNS, declinul anual constituie doar 

0,01%. Adică numărul real al locuitorilor scade de 100 ori mai rapid, decât ne arată statisticile oficiale. 

"Presupunând continuarea dinamicii populației din recensăminte, în perioada 2014-16, populația Moldovei ar 

trebui să fie 2,921 milioane în 2016, față de 3,55 milioane (diferență de 21,5%) – numărul oficial folosit de 

BNS… influențând indicatorii pe cap de locuitor și poziția Moldovei în clasamentele globale", se arată în studiu. 

  

PIB mai mare cu 21,7% 

 

Conform noilor date cu privire la populație din recensăminte, nivelurile absolute și creșterea indicatorilor statistici 

pe locuitor sunt mai mari decât se credea. Experţii Băncii Mondiale susţin că utilizând datele recensământului, 

comparate cu datele folosite în prezent de BNS, se obțin următoarele rezultate pentru patru indicatori selectați: 

 

1. În 2016, PIB nominal pe locuitor în dolari ar trebui să fie cu 21,7% mai mare față de estimările curente 

ale BNS: 2.311 de dolari conform datelor recensământului față de 1.900 dolari conform datelor actuale. 

 

2. În 2015, venitul naţional brut (VNB) pe locuitor calculat prin metoda Atlas (o metodă specială de 

calcul) ar trebui să fie cu 20% mai mare decât sugerează datele actuale: 2.690 dolari conform popu-

lației din recensământ față de 2.240 dolari conform datelor actuale. 

 

3. În perioada 2004-2014, conform datelor recensământului, creșterea medie reală a consumului 

gospodăriilor pe locuitor constituia 6,6%, ce reprezintă o diferență cu 1,2% mai mare decât estimări-

le bazate pe datele actuale.  

 

4. În perioada 2004-2014, conform datelor recensământului, creșterea medie reală a PIB pe locuitor 

era cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât sugerează datele actuale ale BNS: 5,9% față de 4,8%.  

 

Un alt rezultat al aplicării datelor recensământului populației este îmbunătățirea considerabilă a poziției 

Moldovei în clasamentele internaționale. Conform datelor pentru perioada 2004-2014, creșterea reală a PIB 

pe locuitor în Moldova se situează cu mult peste media regiunii Europa și Asia Centrală (ECA) și peste ni-

velul țărilor cu venituri medii-mari. Totuşi în pofida avansării substanțiale în clasamente, performanța Mol-

dovei în valori absolute pe locuitor se menține la limitele inferioare. 

  

Singurele statistici fiabile ale populației sunt ale recensământului din 1989 

 

Economiştii de la Banca Mondială consideră că statisticile naționale trebuie să fie uniformizate pentru a 

reflecta realitățile noi din țară. Ei spun că BNS nu dispune în prezent de metodologii și capacități adecvate 

pentru colectarea datelor cu privire la migrație și întâmpină dificultăți la colectarea statisticilor vitale. Res-

pectiv rezultatele recensămintelor din 2004 și 2014 nu au fost reflectate în statisticile curente. 

 

"În consecință, unicele statistici fiabile ale populației sunt rezultatele recensământului din 1989. Între timp, 
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noile date cu privire la populație ar putea avea implicații asupra multor aspecte ale vieții economice și socia-

le, dincolo de indicatorii macroeconomici pe cap de locuitor discutați anterior și, prin urmare, asupra decizii-

lor aferente politicilor economice", se arată în studiu. 

 

Finanţarea pentru sănătate şi educaţie se poate reduce 

 

De exemplu, acestea ar putea afecta sectoarele sănătății și educației. Or finanţarea acestor sectoare depinde 

de numărul de pacienţi sau elevi. La fel de aceste date ar urma să ţină cont şi la deciziile de politici fiscale. 

Mai mult! Discrepanțele se amplifică în timp, astfel îmbunătățirea preciziei și fiabilității datelor statistice 

devine critică în procesul decizional. De notat că autoritățile se arată pregătite să lucreze împreună cu Banca 

Mondială și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în direcția îmbunătățirii calității statisticilor cu privire 

la populație prin integrarea ultimelor date ale recensământului în statisticile utilizate oficial. Când va începe 

munca în această direcţie nu este clar. 

 

Datele incorecte se pot transpune și în politici incorecte 

 

Economistul Stanislav Madan, şeful Departamentului studii de piaţă şi cercetări de la Business Intelligent 

Services susţine că numărul populației și indicatorii derivați per capita servesc drept bază pentru numeroase 

politici publice și din păcate datele incorecte se pot transpune și în politici incorecte, pentru că de cele mai 

multe ori eșuarea planificării duce la planificarea eșecului. 

 

"Faptul că BNS operează și la moment cu seriile de date pentru populație încă de la Recensământul din 1989 dis-

torsionează realitatea socio-economică. De exemplu, datele eronate privind distribuția populației în profil teritorial 

poate afecta alocarea echitabilă a resurselor în așa domenii precum sănătate, asistență socială sau educație, precum 

și promovarea unor politici de dezvoltare regională echilibrate", a declarat expertul. Totodată el spune că 

"revizuirea unor indicatori în contextul datelor Recensământului este de actualitate din două motive principale: 

 

• pentru a estima mai realist impactul unor politici din trecut și a face concluzii mai relevante,  

• pentru efectuarea unor prognoze mai obiective în situații precum proiecțiile din Cadrul Bugetar pe Termen.  

 

Mediu sau elaborarea unor politici sectoriale. 

 

O altă problemă în acest context este că în percepția publică datele Recensământului din 2014 se bucură de o 

credibilitate limitată, ceea ce face să perpetueze starea de incertitudine asupra unor întrebări fundamentale 

pentru statul Republica Moldova: câți mai suntem și câți mai contăm?", constată expertul. © 

 

* * * 

 

 

Guvernul se laudă că 59% din miliardul furat a fost găsit de procurorii 

şi ofiţerii anticorupţie 
 

Până în septembrie 2016, Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie a reuşit să stabilească responsabili-

tatea penală şi să înainteze învinuiri pentru aproximativ 7,7 miliarde de lei (sau 59% din miliardul de dolari), se arată în 

Raportul privind implementarea Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2016. 

 

Documentul a fost prezentat de Prim-ministrul Pavel Filip în şedinţa Parlamentului din 26 mai 2017. Șeful 

Executivului a vorbit chiar de la început despre măsurile pentru combaterea corupției și îmbunătățirea activi-

tății justiției, menționând aprobarea mai multor acte legislative care au permis sporirea eficienței organelor 

de procuratură, dar și crearea Autorității Naționale de Integritate și înființarea a două procuraturi specializate 

în domeniul anticorupție și, respectiv, pentru combaterea criminalității organizate. 

 

Corupţia din mediul politic a favorizat frauda bancară 

 

Pavel Filip a subliniat că anume progresele pe acest segment au fost determinante pentru recâștigarea încrederii  
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partenerilor de dezvoltare și a remarcat că semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internațional este un suc-

ces important al Republicii Moldova în plan extern. "Cu siguranță este un semnal foarte puternic pentru me-

diul justiției, pentru eforturile de reducere a corupției în acest sector. De asemenea, au avut loc investigații și 

condamnări inclusiv în mediul politic. Moldova a demonstrat că o justiție reformată devine, pas cu pas, o 

justiție mai eficientă. M-am bucurat să văd și că încrederea oamenilor în justiție a crescut; e un semnal pu-

ternic că suntem pe calea cea bună", a declarat Pavel Filip. 

 

Potrivit raportului în privinţa corupţiei din mediul politic, "cele mai răsunătoare sunt dosarele ce vizează 

devalizarea sistemului bancar de 13 miliarde de lei, sau aproximativ un miliard de dolari în perioada de până 

la 2014, cu implicarea demnitarilor de stat şi a persoanelor afiliate lor din mediul de afaceri". - "Până în sep-

tembrie 2016, Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie a reuşit să stabilească responsabili-

tatea penală şi să înainteze învinuiri pentru aproximativ 7,7 miliarde de lei (sau 59% din miliardul de dolari). 

Astfel dosarele penale în privinţa a 17 persoane au fost transmise în judecată, pe unele dintre ele fiind pro-

nunţate sentinţe de condamnare", se arată în raportul Guvernului. 

 

CNA susţine că investighează doar fraude de circa patru miliarde 

 

În acelaşi timp în raportul anual pentru 2016, CNA menţionează o cifră de aproape două ori mai mică. Ast-

fel suma totală a creditelor investigate în dosarele BEM se ridică la circa trei miliarde de lei: 1,81 miliarde 

de lei, 23,55 milioane de dolari (circa 462 de milioane lei) și 32,4 milioane euro (peste 712 milioane lei). În 

cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare se ridică la circa un 

miliard de lei, inclusiv 459,9 milioane lei, 12,8 milioane euro (282 milioane lei) și 11,4 milioane de dolari 

(223,4 milioane lei). Despre implicarea Unibank în frauda bancară CNA nu pomeneşte deloc. 

 

Aceleaşi cifre au fost prezentate încă un an în urmă într-o notă informativă de CNA. Rezultă că până la finele 

anului 2016 CNA nu a mai găsit nimic? În plus nu este clar de unde a luat Guvernul cifra de 7,7 miliarde de lei. 

 

Miliardul a ajuns în 47 de jurisdicții şi la aeroportul Chişinău 

 

De notat că la finele anului 2015, șeful CNA, Viorel Chetraru a declarat în plenul Legislativului, că până la acel mo-

ment Centrul a pornit 44 de dosare penale, dintre care 20 au fost expediate în judecată. „În total, în gestiunea CNA 

sunt 24 de dosare penale, din acestea 11 sunt pentru obținerea creditelor prin înșelăciune, un dosar pentru abuz în 

serviciu, 4 dosare privind gestionarea frauduloasă a BEM, care vizează factorii de decizii ai BEM, dar și altele.  

 

Valoarea totală a prejudiciului, așa cum a apreciat-o și procurorul general este de 13,5 miliarde de lei”, a mențio-

nat Chetraru. Şeful CNA a declarat că s-a stabilit circuitul a circa 200 de milioane de dolari din toți banii sustrași 

din băncile moldovenești. Întrebat dacă există șanse ca să fie recuperați banii sustrași de la cele trei bănci, Viorel 

Chetraru a menționat: “Dacă vom obține confirmările pe bunurile identificate, pe activele care au fost cumpărate 

în afara țării, există posibilitatea recuperării a unei bune părți din banii scoși”. În context, Chetraru a precizat că își 

menține în continuare poziția, potrivit căreia o parte din bani s-au întors în țară. „O bună parte din bani s-au întors 

în tară, inclusiv în aeroport. Investițiile care au fost făcute în diferite domenii”, susţinea în decembrie 2015, Viorel 

Chetraru. În prezent de căutarea banilor dispăruți în dosarul fraudelor se ocupă și firma Kroll. © 

 

* * * 

 

Cine pregăteşte o nouă „afacere” de milioane pe banii bugetului 
 

Mai multe modificări la Legea privind taxa de poluare, promovate și adoptate de deputații din partidul de la 

guvernare ar putea provoca pierderi de zeci de milioane lei la Bugetul de stat. Astfel chiar dacă o serie de 

ajustări a legii sunt necesare pentru că versiunea în vigoare a fost adoptată în grabă şi fără o discuţie cu 

agenţii economici, în document s-au strecurat şi „inovaţii legislative” ce vor afecta producătorii locali şi 

favorizează importatorii. 

 

În plus estimările prezentate de Preşedinţie în baza datelor Ministerului Finanţelor arătă că pierderile bugetului de 

stat de la implementarea versiunii adoptate de Parlament ar putea ajunge la circa 140 de milioane lei în anul 2017. 
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Derapaje de la legislaţie 

 

La sfârşitul anului trecut, în cadrul pachetului de legi ce stabilea politica fiscală şi vamală pentru anul 2017, 

Parlamentul a aprobat şi o serie de modificări la modul de aplicare a taxei pentru poluarea mediului. Modifi-

cările au fost făcute ca de obicei sub lozinca racordării legislaţiei naţionale la cerinţele celei din Uniunea 

Europeană. Astfel administrarea taxei pentru poluarea mediului a fost transmisă de la Vamă la Fisc, iar ter-

menul de plată a fost modificat până la data de 25 a lunii următoare după luna gestionară, față de data im-

portului cum era prevăzut anterior. 

 

Legea stabilește că taxa pentru poluarea mediului (ecologică) urmează a fi achitată de către agenţi economi-

cii și de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și care produc, importă și/sau pro-

cură de la companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, 

mărfuri, sau produse în ambalaj din materiale, sau în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de alu-

miniu și/sau polietilenă. 

 

Nu au trecut nici două săptămâni ca să se constate că noile prevederi în loc să faciliteze activitatea economică 

creează mari dificultăţi companiilor, principalele fiind interpretarea duală a prevederilor şi taxele mai mari. În 

acest fel, prin noile prevederi autorităţile au mers până la uniformizarea taxei ecologică la cota de 2%, fără careva 

diferenţiere. În timp ce până la intrarea în vigoare a modificărilor, cota taxei ecologice varia de la 0,5 până la 3%. 

 

Fabricile şi importatorii de lactate au aflat peste noapte că trebuie să achite o taxă de un leu pentru o cutie de 

iaurt, în timp ce anterior nu plăteau deloc. Respectiv, mulți agenți economici s-au pomenit în situația în care 

trebuiau să-și regândească planurile de afaceri şi politica de preţuri.  

 

„În loc să investim în modernizarea producţiei ne-am pomenit că trebuie să achităm lunar circa două milioa-

ne lei sub formă de taxă de poluare în bugetul de stat. În plus nu este clar de acolo unde se duc aceşti bani", 

explică Carolina Linte, preşedinta Asociaţiei Producătorilor și Procesatorilor de Lapte. 

 

Ulterior Camera de Comerț Americană din Moldova (Amcham) avea să califice situaţia creată ca pe un 

„derapaj de la respectarea principiilor previzibilității, sustenabilității și transparenței în procesul decizional, 

inclusiv lipsa analizelor impactului de reglementare ex-ante”, rigori consfințite în legislaţia în vigoare şi care 

servesc „drept exemplu elocvent ce justifică necesitatea derulării consultărilor publice la toate etapele de 

promovare a proiectelor de acte normative”. 

 

Lege cu aplicare retroactivă 

 

Ministerul Finanțelor a organizat împreună cu Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului două mese ro-

tunde cu o serie de organizații din business pentru a identifica găsirea unor soluții și ajustarea de urgență a 

legislației pentru a elimina prevederile ce creau probleme.  

 

Mai departe lucrurile au mers foarte operativ. Deja pe 22 februarie 2017, Ministerul Finanțelor a publicat proiectul 

de modificare a legislației, iar peste o săptămână, pe 1 martie, documentul era aprobat de Guvern. Peste două săp-

tămâni documentul în regim prioritar este pus pe agenda Parlamentului și votat în prima lectură. Vice-ministra 

Finanţelor Veronica Vragaleva a declarat în şedinţa Parlamentului că prin modificările la legea cu privire la taxe 

de poluare, "s-a concretizat modalitatea de aplicare a taxei ecologice asupra ambalajelor multiple". 

 

"Problema era că atunci când urma a fi aplicată taxa ecologică la determinarea obiectului impunerii au apă-

rut probleme vizavi de ambalajele multiple. Proiectul de lege propune o soluție care este, de fapt, în linie cu 

directiva Uniunii Europene cu privire la taxele de poluare a mediului și anume aplicarea taxei ecologice 

numai asupra ambalajului primar. Acum, prin modificările care sunt propuse, se propune ca taxa ecologică 

de asemenea să revină de la 0,5 până la 3%", a spus Vragaleva. 

 

Un alt aspect important inclus în proiect viza scutirea de taxă a ambalajului la medicamente, precum și unor 

mărfuri folosite ca materie primă pentru fabricarea altor produse.  

 

Una din inovaţiile ce a provocat discuţii în Parlament a fost prevederea potrivit căreia legea intră în vigoare 
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la 1 ianuarie 2017. Adică se va aplica retroactiv. "Există hotărârea Curții Constituționale prin care s-a con-

sfințit principiul neretroactivității tuturor legilor. Dar, în același timp, există și alte hotărâri ale Curții Consti-

tuționale care ar admite interpretări că sânt posibile cazuri în care legea să fie aplicată cu efect retroactiv și 

poziția Ministerului Justiției care sper că reflectă exact poziția Curții Constituționale", a explicat Nicolae Eşanu. 

 

Ministerul Finanțelor și Fiscul "au intrat în incapacitate de a activa"  

 

Cu toate acestea deputaţii au votat în prima lectură, dar votul în a doua lectură a fost amânat pentru o săptă-

mână. Pe 24 martie 2017, după o serie de modificări destul de însemnate documentul a fost adoptat cu votul 

majorităţii democrate. Unul din argumentele principale de urgentare a fost faptul că Ministerul Finanțelor și 

Serviciul Fiscal de Stat, "au intrat în incapacitatea de a activa", cum s-a exprimat Violeta Ivanov, preşedinta 

Comisiei administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice. 

 

În schimb Ștefan Creangă, preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe şi-a exprimat dezacordul faţă de 

graba în care este promovat documentul. "Astăzi suntem deja în data de 24, nu se va fi reuși publicarea pe 

data de 27 (martie n.r.) și intrarea în vigoare, așa cum s-a gândit autorul. Considerați în continuare dumnea-

voastră că este necesar să-l promovăm acum acest proiect de lege?", se întreba legiuitorul. 

 

Aceeaşi poluare, dar taxarea e diferenţiată 

 

Deputatul comunist Oleg Reidman a cerut amânarea adoptării documentului, susţinând că în el ar exista mai 

multe prevederi dubioase privitor la taxarea ambalajelor pentru lichide şi scutire a celor din carton. La 

aceasta preşedintele Parlamentului Andrian Candu a reacţionat cu acuzaţii că Reidman ar face lobby. "Ştim 

foarte mult lobby care vine din toate părțile ... ca acest proiect de lege să stea în Parlament".  

 

De fapt noile valori propuse şi adoptate de Legislativ pentru taxele de ambalaj nu reflectă impactul negativ 

asupra poluării mediului de către ambalajele respective, deoarece ar fi echitabil să fie încasate taxe echiva-

lente pentru ambalaje care poluează mediul în aceeaşi măsură. 

 

În joc sunt circa 140 de milioane lei 

 

Cu toate că deputaţii au votat documentul, acesta încă nu a fost promulgat de preşedintele ţării. Motivul in-

vocat de preşedinţie care a întors proiectul, este faptul că inovaţiile legislative vor afecta producătorii locali 

şi favorizează importatorii. În plus acesta ar putea duce la o reducere substanţială a veniturilor bugetare, ca 

urmare a faptului că persoanele fizice şi companiile se scutesc de "obligaţia de calculare şi achitare la buget 

a taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (ambalaj din plastic şi com-

pozit) ... pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 şi până la data intrării în vigoare a acestei legi". 

 

Estimările prezentate de Preşedinţie în baza datelor Ministerului Finanţelor arătau că pierderile bugetului de 

stat ar putea ajunge la circa 140 de milioane lei în anul 2017. Incertitudinea din jurul acestei legi a creat şi 

condiţii pentru abuzuri din partea unor agenţi economici, care importă în mod deliberat mărfuri în ambalaj 

poluant, cu scopul de a beneficia de scutirea de plata taxei ecologice până la intrarea în vigoare a Legii. Tot-

odată, sunt afectaţi şi producătorii autohtoni, care exportă o parte din produsele lor şi, respectiv, nu aduc 

prejudicii mediului înconjurător din Moldova. © 

 

* * * 

 

 

Risc major de acte de terorism la Aeroportul Chișinău. Vama spune că 

sunt breşe de securitate 
 

Consecutivitatea cu care sunt efectuate controalele la ieșire din țară de către organele specializate, în cadrul Aero-

portului Internațional Chișinău, contravine standardelor internaționale de securitate și practicii europene, susţine 

Serviciul Vamal al Moldovei. Potrivit Serviciul Vamal în prezent controalele au următoarea ordine cronologică: 
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1) Vama - controlul vamal al pasagerilor şi bagajelor acestora, controlul vamal al echipajului, 

unde, în caz de necesitate, pe parcursul controlului, pot fi implicate: Serviciul de Supraveghere 

de Stat a Sănătăţii Publice – pentru efectuarea controlului de stat în domeniul sănătăţii publi-

ce; Serviciul de Stat de Carantină Fitosanitară – pentru efectuarea controlului fitosanitar; 

Serviciul Veterinar – pentru efectuarea controlului veterinar;  

2) Poliţia de Frontieră – controlul la trecerea frontierei;  

3) Serviciul de securitate aeronautică – controlul de securitate (realizat de Poliția de Frontieră). 

 

Pericol de acte de terorism şi fraude 

 

"Ordinea cronologică actuală a controalelor la ieșire din țară duce la apariția a numeroase dificultăți și pro-

bleme", susţine Serviciul Vamal. Respectiv, nu este asigurată securitatea locului (zona sterilă) de amplasare 

a organelor de control, unde se efectuează controlul pasagerilor și bagajelor (deoarece controlul de securitate 

este amplasat după controlul de frontieră și controlul vamal), "fapt ce poate genera acte de terorism în loca-

ția respectivă", afirmă autoritatea vamală. 

 

Un alt pericol depistat de Serviciul Vamal este cel de prejudicierea bugetului de stat. "Astfel este posibilă 

confirmarea spre restituire a TVA-lui persoanelor, care de facto nu au fost înregistrate de către Poliția de 

Frontieră la ieșire din țară și care se pot reîntoarce în țară, fapt ce poate genera restituirea ilegală a TVA-lui", 

se arată într-o notă a autorităţii. De notat că în ultima perioadă deputaţi şi experţi susţin că prin intermediul 

unor instituţii şi întreprinderi de stat, dar şi a Aeroportului se efectuează trafic ilicit de ţigări, anabolizante şi 

alte substanţe interzise în proporţii deosebit de mari. 

 

Nu este asigurată confidențialitatea controlului vamal al pasagerilor și bagajelor acestora 

 

Totodată Vama mai constată imposibilitatea implementării și utilizării sistemului cu două culoare, verde și 

roșu (ce permit aplicarea selectivității la efectuarea controlului pe baza analizei de risc), care fluidizează 

fluxul și, respectiv, eficientizează activitatea autorităților vamale și confortul pasagerilor. La fel se atestă 

dificultăţi la documentarea fraudelor de către Vamă, din motiv că persoana de facto nu a fost înregistrată la 

ieșire din țară (intenția de ieșire din Republica Moldova). 

 

În plus situația actuală nu asigură confidențialitatea controlului vamal al pasagerilor și bagajelor acestora, 

deoarece controlul se realizează în loc public și în afara zonei sterile, până la controlul de frontieră și de 

securitate. "Menționăm că, potrivit practicii europene, toți pasagerii și bagajele lor de mână, pe direcția 

plecare din Aeroporturile Internaționale, sunt întâi supuși unui control de securitate și ulterior celui de 

frontieră, iar în final celui vamal (pentru a preveni introducerea unor articole interzise în zonele de con-

trol și cu acces restricționat). 

 

În acest context, specificăm că experiența majorității aeroporturilor din UE stabilesc o ordine cronolo-

gică inversă a controalelor decât cea utilizată în Republica Moldova, și anume: inițial se efectuează 

controlul de securitate, urmat de controlul pașapoartelor și la final de controlul vamal", se afirmă într -o 

notă a Serviciului Vamal.  

 

Autoritatea propune modificarea ordinii cronologice de efectuare a controlului, fapt ce va exclude deficien-

țele generate de situația actuală în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către organele de control prezente în 

Aeroportul Internațional Chișinău. 

 

Totodată, reamplasarea controlului de securitate ca fiind primul în lanțul de controale efectuate la ieșire din 

țară, va servi și drept o sursă de informații pentru o analiză de risc mai eficientă pentru organul vamal. Ast-

fel, la ieșirea din țară controlul și amplasarea organelor de control ar urma să fie în următoarea ordine: 

 

1) Serviciul de securitate aeronautică – controlul de securitate,  

2) Poliţia de Frontieră – controlul la trecerea frontierei, 

3) Serviciul Vamal – controlul vamal. 

 

Aceste modificări au fost elaborate în baza "recomandărilor EUBAM (Misiunea Uniunii Europene de Asis-
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tenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina), susținute de consilierul UE de rang înalt în sectorul vamal, pre-

cum și la indicația primului-ministru", susţine Serviciul Vamal. De notat că administraţia Aeroportului Chi-

şinău susţine că sunt întreprinse o serie de măsuri, destinate asigurării securităţii. 

 

"Astfel, la intrarea în aerogară, se efectuează controlul preliminar al tuturor vizitatorilor aeroportului, acesta 

incluzând controlul efectuat de către inspectorii Serviciului Profiling, controlul cu detectoarele de metal, verifi-

carea lucrurilor şi controlul personal, în caz de necesitate. Aceste măsuri vizează asigurarea securităţii Dvs., 

atât în clădirea aeroportului, cât şi la bordul aeronavei", se spune într-o notă de pe pagina web a întreprinderii. 

 

Cine administrează Aeroportul 

 

Aeroportul Internațional din Chișinău a fost concesionat în august 2013 de compania Avia Invest SRL, în 

spatele căreia sunt afacerişti din Rusia şi Moldova prin intermediul unor companii offshore. Compania s-a 

angajat să realizeze un program de investiții și modernizare, inclusiv în securitatea Aeroportului. Reprezen-

tanţii Guvernului constată că cea mai mare parte din investițiile realizate de compania Avia Invest în moder-

nizarea Aeroportului provin din taxe și credite și nu din investiții din mijloace proprii. © 

 

* * * 

Ce ţigări fumează Guvernul Filip? De ce piața Moldovei a fost invadată 

de țigări fără filtru 
 

Politica fiscală incoerentă din ultimii ani a dus la o creștere semnificativă a importurilor și a cotei țigărilor 

fără filtru pe piața Republicii Moldova. Efectul a fost ratarea unor venituri de sute de milioane lei și mai ales 

afectarea sănătății populației. Astfel în primele patru luni ale acestui an importurile de țigări fără filtru a 

înregistrat o creștere de circa trei ori, arată date ale Ministerului Finanțelor. În același timp importurile de 

țigări cu filtru au scăzut cu peste 41%. Dar cel mai tare a fost lovită producția internă de țigări, care s-a di-

minuat de 2,5 ori, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2016. 

 

Gaură de sute de milioane lei 

 

În consecință bugetul statului a ratat deja venituri de circa 100 de milioane lei, iar până la finele anului 2017 

- încă circa 300-400 de milioane lei. De vină este politica fiscală ambiguă, prin care sub pretextul protejării 

unor consumatori și pentru a nu admite o creștere a prețurilor, s-a insistat pe o formulă de a majora mai pu-

țin taxele la țigările fără filtru, în comparație cu țigările cu filtru. 

 

Confruntate cu invazia țigărilor fără filtru de import, autoritățile au decis că trebuie să revizuiască mărimea 

accizelor aplicate la aceste produse. Astfel în prezent se aplică o taxă specifică de 120 de lei pentru o mie de 

ţigări fără filtru, în timp ce la cele cu filtru este de trei ori mai mare. În plus la cele cu filtru se mai aplică şi o 

taxă ad valorem de 12%, care este inexistentă la ţigările fără filtru. 

 

În aceste condiţii în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2018 se propune "impozitarea mai accele-

rată a țigaretelor fără filtru începând cu anul 2018". Potrivit documentului taxa specifică la ţigările fără filtru 

se va majora în 2018 de trei ori, comparativ cu 30% cum se preconiza: de la 120 de lei la 350 de lei pentru o 

mie de ţigări, iar în 2020 urmează să ajungă la 540 de lei. Totodată, se propune introducerea, începând cu 

anul 2018, a componentei ad valorem pentru țigaretele fără filtru în mărime de 3%, care în 2019 va ajunge la 

6%, iar în 2020 - la 9%. 

 

În aceeaşi perioadă şi taxele la ţigările cu filtru vor continua să crească în vederea atingerii minimului stabilit 

de Directivele UE de 90 de euro (circa 1.840 de lei) pentru o mie de ţigări, precum și asigurarea creșterii înca-

sărilor la buget. Se prevede majorarea cotei ad valorem de la 12% până la 13%, și cotei fixe de la 460 lei până 

la 540 lei/1000 țigarete cu filtru pentru anul 2020. Ministerul Finanţelor estimează că majorarea cotei accizelor 

pentru produsele din tutun va aduce în 2018 venituri suplimentare la buget de circa 239 de milioane lei. Asta în 

cazul în care propunerile Ministerului Finanţelor nu vor fi "ajustate"  de parlamentari la cerinţele unor lobbiști.  
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Guvernul Filip califica ţigările fără filtru drept produs social 

 

De notat că economiştii avertizau încă un an în urmă că prin politicile fiscale guvernul Filip califică ţigările 

ca produs social şi nu se aliniază la mărimea taxelor nici măcar la nivelul statelor din regiune. "Autoritățile 

de fapt arată că țigările fără filtru sunt pentru ele un produs de primă necesitate și prin urmare, trebuie să 

mențină prețuri accesibile. Este evident că acest lucru contravine politicilor de combatere a fumatului, prin 

diminuarea accesului prin preț la acestea. 

 

De asemenea, în conformitate cu obligațiile Republicii Moldova față de UE, se prevede ca până în 2025 valoa-

rea accizelor per 1.000 de țigarete să ajungă la 90 de euro. Însă putem constata că Guvernul nu intenționează să 

implementeze aceste obligații. Pentru a îndeplini această obligație, accizele trebuie să crească cu circa 8-9 euro 

per 1.000 țigarete anual", constata în 2016, într-o analiză, Dumitru Budianschi de la Centrul Expert-Grup. 

 

Taxe şi efecte 

 

Konstantin Krasovsky, consultant al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, susţinea la finele anului trecut în 

studiul "Politica de impozitare a produselor din tutun în Republica Moldova", că în anii 2010-2013 ţara 

noastră a avut o politică foarte benefică privind accizele la tutun, când rata medie a accizei la tutun a crescut 

de 10 ori. Această politică a avut următoarele rezultate: 

 

1) o creștere de opt ori a veniturilor în patru ani; 

2) o reducere substanțială a contrabandei dinspre Republica Moldova; 

3) o reducere a accesibilității și consumului produselor din tutun. 

 

"Cu toate acestea, din iulie 2013, Republica Moldova și-a schimbat politica privind accizele, adoptând creș-

teri foarte moderate ale accizelor. Ca urmare, în perioada 2014-2015 creșterea veniturilor a fost aproape 

nulă, iar contrabanda cu țigarete și accesibilitatea produselor din tutun au început să crească. De asemenea, 

în 2016 acciza a crescut foarte puțin. Dacă politica privind accizele va menține aceste majorări minime, ve-

niturile reale (ajustate cu inflația) din accize pot crește doar dacă consumul de tutun crește în țară și/sau în 

celelalte țări (datorită contrabandei dinspre Moldova)", constata expertul OMS. 

 

Krasovsky susţinea că Republica Moldova își poate reactiva politica benefică privind accizele aplicată în 

perioada 2010-2013, care politică poate asigura atât creșterea veniturilor, cât și atenuarea consumului de 

tutun. "Dacă în perioada 2017-2025 rata accizei specifice va crește anual cu 20% și rata accizei ad valorem 

va crește cu un punct procentual, Moldova poate atinge în 2025 rata minimă a accizei din UE. Această creș-

tere a accizelor va avea următoarele beneficii pentru Republica Moldova: 

 

• Venituri suplimentare din acciza la tutun: circa 750 milioane euro în nouă ani. 

• Reducerea substanțială a contrabandei cu țigarete dinspre Moldova, în timp ce contrabanda către Mol-

dova e puțin probabil să crească, deoarece statele vecine au prețuri la țigarete similare sau mai mari. 

• Reducerea accesibilității produselor din tutun, odată cu reducerea consumului de tutun în țară și amelio-

rarea ulterioară a stării de sănătate a populaţiei.", estima expertul OMS. 

 

Doar că la finele anului trecut Parlamentul a adoptat o diferenţiere semnificativă de taxe dintre tipurile de 

ţigări, iar acum Guvernul constată că efectul este unul dăunător pentru bugetului. 

 

Declinul producţiei interne 

 

Potrivit calculelor efectuate de Krasovsky, în perioada 2003-2008, cantitățile totale de țigarete vândute au fost 

destul de stabile (8-9 miliarde bucăți), țigaretele autohtone fiind înlocuite treptat de cele de import. În 2008 numă-

rul țigaretelor importate l-a depășit pe cel al țigaretelor autohtone. În perioada 2009-2010, vânzările de țigarete au 

crescut substanţial - 10,7 miliarde de țigarete au fost vândute anual în Republica Moldova în perioada 2010-2011. 

 

Creșterea vânzărilor de țigarete în perioada 2009-2010 și declinul ulterior al vânzărilor nu pot fi explicate 

prin modificarea accesibilității produselor din tutun sau alți factori interni. Cel mai plauzibil factor al evolu-

ţiei vânzărilor de țigarete este scoaterea prin contrabandă a țigaretelor din Republica Moldova, mai ales spre 
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țările vecine (Ucraina și România). Începând cu 2012 s-a observat un declin rapid al vânzărilor de țigarete în 

Republica Moldova. Producția internă de țigarete a scăzut de cinci ori: de la 6,2 miliarde bucăți în 2011 la 

1,1 miliarde bucăți în 2015. © 

 

* * * 

Bătălia pentru Academie, sau ce avere au instituțiile Academiei de 

Ştiințe a Moldovei 
 

Executivul a aprobat pe 10 iulie, un proiect de lege de modificare și completare a Codului cu privire la știin-

ță și inovare și a Codului educației, care prevede transmiterea tuturor institutelor științifice din cadrul Aca-

demiei de Ştiințe în subordinea Ministerului Educației. „Proiectul vine cu o modalitate nouă de administrare 

și finanțare a domeniului cercetării și inovării. Pentru implementare, în acest an vor fi necesare cheltuieli de 

circa două milioane lei, dar noi prevedem că reorganizarea va aduce un beneficiu de circa 9 milioane de lei... 

Anul acesta din buget sunt prevăzute pentru finanțarea proiectelor de cercetare circa 150 milioane lei, iar 

după reorganizare se prevede posibilitatea alocării sumei de circa 300 milioane lei”, a declarat directorul 

Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan. 

 

Politicile și institutele de cercetare trec la Ministerul Educației 

 

Documentul propune ca politicile în domeniul cercetării să fie preluate de Ministerul Educației. Pentru asi-

gurarea calității în domeniul educațional urmează a fi consolidate trei instituții de evaluare în domeniul edu-

cației și cercetării (Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Inspectoratul 

Școlar Național și Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare). 

 

În cadrul Academiei de Științe se prevede să fie aleși prin concurs alți 15 cercetători care nu sunt membri ai 

AŞM, iar președinții secțiilor vor deveni automat vicepreședinți ai Academiei de științe. Aceștia vor fi aleși 

cu 3/4 din numărul de voturi (membri) ai secțiilor. Actuala conducere a Academiei de Științe își va exercita 

funcțiile pe durata pentru care au fost aleși. 

 

Reformă sau greșeală fatală? 

 

Intenția Guvernului este criticată de mulți academicieni. De exemplu academicianul Teodor Furdui, preșe-

dinte al Sfatului academicienilor, i-a adresat o scrisoare deschisă premierului cerând stoparea acestei refor-

me "pripite", promovate fără o coordonare cu lumea științifică și care ar fi "o greșeală fatală", ce va duce în 

final la "paralizarea activității științifice".  

 

Președintele AŞM, Gheorghe Duca a făcut în cadrul ședinței de Guvern o tentativă de a amâna adoptarea 

proiectului în versiunea prezentată de către Iurie Ciocan, susținând și el că ar fi decizie pripită și că astfel se 

schimbă radical concepția privind cercetarea și Academia de Ştiințe. Totodată academicianul a întrebat care 

va fi soarta Bibliotecii științifice, a Grădinii Botanice, a Liceului și Universității Academiei de Științe, susți-

nând că în multe state din lume astfel de instituții aparțin instituțiilor de cercetare. 

 

Iurie Ciocan a declarat însă că aceste instituții vor trece în subordinea Ministerului Educației, iar AŞM va 

rămâne o instituție publică, care nu va putea fonda alte instituții, iar membrii ei nu vor fi funcționari publici. 

Academia nu trebuie să se ocupe de gestionarea patrimoniului.  

 

Duca a încercat să argumenteze necesitatea păstrării în cadrul AŞM măcar a Bibliotecii științifice și a insti-

tutelor de cercetări fundamentale, dar a fost întrerupt de Premierul Pavel Filip, care a susținut că "guvernul 

nu este un club de discuții publice" și că a avut timp să prezinte obiecțiile la această reformă. "Este vorba că 

Academia trebuie să se ocupe de știință, nu de administrarea clădirilor, gestionarea patrimoniului etc. Acesta 

este un lucru tehnic de care noi vrem să vă absolvim. Se vor ocupa cei care pot face lucrul acesta bine. Iată 

prin această modificare vom putea dubla fondurile pentru cercetare", a precizat Pavel Filip. El a promis însă 

că cercetătorii vor beneficia de o finanțare suficientă.  
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Totodată premierul i-a reproșat președintelui AŞM, faptul că Academia a inițiat recent un proiect de par-

teneriat public privat de construcție a unor imobile pe un teren de 2,8 hectare adiacent Bibliotecii științifi-

ce, susținând că aceasta nu e treaba instituției. Precizările premierului scot la iveală faptul că una din țin-

tele acestei reforme nu este doar optimizarea cheltuielilor, ci și scoaterea de sub administrarea Academiei 

a patrimoniului deținut de ea. 

 

Averea de miliarde a Academiei 

 

Averea deținută de AŞM nu este deloc neglijabilă. Ultima evaluare, de la finele anului 2015, care nu este la 

valoarea pieței relevă că cele 26 de instituții din cadrul Academiei dețin un patrimoniu de circa 1,3 miliarde 

de lei. Suprafața imobilelor aflate în administrarea AŞM este de 129.581 metri pătrați, din care în locațiune 

se află doar 8.862 de metri pătrați. Majoritatea imobilelor sunt în construite în anii 50-70 ai secolului XX.  

 

Cu toate acestea valoarea reală a unora este de zeci de ori mai mare decât cea din registre. Bunăoară blocul central 

de pe bulevardul Ştefan cel Mare 1, are o suprafață de 15.581 de metri pătrați și o valoare inițială a mijloacelor 

fixe de 430 milioane de lei. În plus instituțiile de cercetare dețin și circa 667 de hectare de terenuri, în special în 

municipiul Chișinău, multe amplasate în locuri atractive pentru dezvoltatori imobiliari, dar și afaceriști.  

 

De exemplu în urma unor decizii de instanță, poligonul de testare a sistemelor și utilajelor de tensiune 

înaltă al Institutului de Energetică a Academiei de Ştiințe a fost pus sub sechestru pentru datorii la ener-

gie. Ulterior, s-a organizat o licitație și poligonul cu imobil a fost preluat (încă în anul 2002) de o persoa-

nă fizică, apoi revândut de câteva ori, ajungând proprietate a unui milionar din Moldova. Institutului de 

Energetică a Academiei de Ştiințe a încercat în instanță, dar nu a reușit să-și recupereze clădirile și terenul 

de 5,5 hectare, care se află la periferia Chișinăului, pe strada Băcioiului, într -o pădure unde este amplasat 

și Parcul Zoo de la Chișinău. 

 

În ultimii ani Academia a încercat să valorifice unele terenuri, prin construcția de spații locative în parteneri-

at cu firme, astfel încercându-se asigurarea cercetătorilor cu spațiu locativ. 

O reformă întârziată 

 

De notat că reforma Academiei și a întregului sector de cercetare este o necesitate stringentă. Or, în cei 26 

de ani de independență numărul cercetătorilor din țară s-a diminuat de 5-6 ori: de la circa 25.000 în 1990 la 

doar 5.000 în 2014, iar în prezent s-a ajuns la doar circa 3.000 de persoane, din care doar jumătate se află 

prin instituțiile academice. 

 

De vină este faptul că s-a redus radical finanțarea, dar și faptul că știința moldovenească era parte din siste-

mul științific sovietic, constituit și bazat pe un sistem de comandă centralizat. Dispariția Uniunii Sovietice a 

dus și la ruperea legăturilor și desigur a finanțării. Totodată principalele direcții de cercetare din Moldova s-

au constituit în mare parte pe bază centralizată de la Moscova. Au existat tentative de reformare, dar până la 

măsuri radicale nu s-a ajuns. 

 

În anul 2016, când Academia a celebrat 70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare după model 

sovietic, un grup de specialiști din UE a efectuat un studiu de analiză și evaluare a sistemului actual al cerce-

tării-dezvoltării-inovării din țara noastră concentrându-se pe următoarele domenii de interes: 

 

(1) Creșterea eficienței finanțării publice în domeniul cercetării și dezvoltării și a calității organisme-

lor care desfășoară activități de cercetare și inovare; 

(2) Îmbunătățirea politicilor privind resursele umane și mobilitatea cercetătorilor; 

(3) Stimularea inovării în afaceri și a legăturilor științifice și de afaceri;  

(4) Creșterea impactului cercetării și dezvoltării prin definirea adecvată a instrumentelor de politică. 

 

Grupul a formulat și 24 de recomandări operaționale pentru reformele în domeniul cercetării, care acum este 

dificil de estimat dacă au fost luate în considerație de către autorii reformei. Mai ales că versiunea conceptu-

lui publicată pe pagina Guvernului, nu este cea finală și nici măcar cea aprobată de către executiv, așa cum a 

recunoscut chiar Iurie Ciocan. 
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Reforma fără o creștere a finanțării va avea rezultate marginale 

 

În opinia grupului de experți din UE, autoritățile ar trebui să se asigure în mod prioritar "ca finanțarea adec-

vată pentru cercetare și dezvoltare să fie însoțită de reforme ambițioase și de stabilirea unei responsabilități 

ministeriale pentru elaborarea de politici și strategii în domeniul cercetării și inovării". 

 

"Un sprijin politic puternic pentru politica de cercetare și inovare este absolut necesar pentru al ridica la nivelul 

comparabil cu alte politici de dezvoltare. Această nouă responsabilitate ministerială ar trebui consolidată și com-

pletată prin înființarea unei agenții independente de implementare a cercetării și inovării, care să fie responsabilă 

și să raporteze Ministerului", se arată în studiul "Peer Review of the Moldovan Research and Innovation system". 

 

Grupul recunoaște necesitatea menținerii nivelului actual de capacitate de cercetare în Moldova, localizat în instituții-

le sale de cercetare, "ca minimul minimum", iar creșterea cheltuielilor pentru cercetare și inovare va fi o necesitate de 

capital pe termen mediu. Potrivit specialiștilor implementarea reformelor propuse pot da rezultate în practică dacă 

sunt însoțite și de o finanțare adecvată care să permită Moldovei să profite la maximum de potențialul său economic 

derivat din capacitatea de cercetare. "Investițiile fără reformarea sistemului de cercetare și inovare sau reformarea 

sistemului de cercetare și inovare fără o creștere a finanțării față de nivelul actual al cheltuielilor pentru cercetare și 

dezvoltare vor conduce doar la rezultate marginale și pe termen scurt", concluziona grupul de experți. 

 

De notat că în ultimii doi ani s-a atestat o reducere severă a alocațiilor pentru Academia de Ştiințe a Moldovei. 

De exemplu în 2016 au fost prevăzute alocări de 336 milioane lei, cu circa 100 milioane mai puțin ca în 2015. 

În 2017 este prevăzut un buget de 351 de milioane lei, din care aproape jumătate sunt cheltuieli de personal. © 

 

* * * 

 

 

Escrocherie imobiliară. Trei persoane au lăsat fără bani și locuințe zeci 

de persoane 
 

Trei persoane, administratori și fondatori ai companiei SRL Galsam Service, vor fi trimise în judecată. 

Aceasta după ce în perioada anilor 2009 – 2015 au însușit de la 21 de investitori peste 14 milioane lei, sub 

pretextul construcției de locuințe în complexul „Palmieri și Stele” din str. Ginta Latină, 8, Chișinău. 

 

Toți trei inculpați se află în arest preventiv, fiind vorba de membrii unei familii. Compania de construcții 

Galsam-Service SRL a fost înregistrată pe 11 noiembrie 2002 şi are cinci asociaţii: Crăciun Galina 

(21.42%), Crăciun Sorin (14.28%), Ichim Eugeniu (35.71%), Ichim Tatiana (14.28%) și Ichim Dumitru 

(14.28%). Administratorul companiei era Ichim Eugeniu, pe când administrator actual este Timoșin Maxim, 

ce se ocupă de procedura de insolvență. Or, din 2015, Galsam-Service se află în procedură de insolvabilitate. 

 

Escrocherie, delapidare de fonduri şi evaziune fiscală 

 

Urmărirea penală a fost efectuată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (PCCOCS) și Direcția generală urmărire penală a Ministerului Afacerilor Interne, cu concursul ofițeri-

lor de investigații ai Inspectoratului Național de Investigații al MAI. Potrivit procurorilor în prezent, sunt în 

derulare investigațiile cu privire la faptele de delapidare de fonduri, escrocherie și evaziune fiscală în proporții 

deosebit de mari, săvârșite de către persoanele responsabile ale societății comerciale menționate. În cazul con-

statării vinovăţiei, persoanele culpabile riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de la 8 la 15 ani. 

 

Au adunat peste o sută de milioane lei 

 

Afacerea s-a derulat în anii 2007-2015, când cei trei afaceriști au fost fondatori și administratori ai Galsam 

Service SRL şi au promis construcția complexului locativ "Palmieri și Stele", situat pe strada Ginta Latina, 

8. Potrivit lui Valentin Samoilă de la Inspectoratul General de Poliție, afaceriștii au inițiat construcția a două 

blocuri, unul dintre care (Casa cu Palmieri) este finisat în proporție de 70%, iar la altul (Casa cu Stele) au 

fost ridicate doar câteva etaje. 
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"În cadrul investigaților s-a constatat că aceștia au acumulat circa 115 milioane lei de la persoanele ce au 

dorit să obțină apartamente în noul complex locativ. Din acestea doar două treimi au fost declarate ca folosi-

te la construcția imobilelor, iar din restul banilor, fondatorii companiei au făcut diverse achiziții: 15 milioa-

ne lei pentru automobile de lux: Jaguar, Range Rover, BMW, Mercedes etc. Alte 15 milioane au fost folosite 

pentru a stinge unele datorii față de instituții financiare etc.", a afirmat ofițerul. 

 

Totodată anchetatorii au stabilit că multe din apartamentele din bloc au fost vândute la mai multe persoane, care in-

vesteau în construcția locuințelor în medie 20.000-50.000 de euro, iar tranzacțiile și apartamentele nu erau înregistra-

te la Cadastru. Iniţial se estima că peste 400 de persoane au fost înșelate de aproximativ patru milioane de euro. 

 

Cine a promis Palmieri și Stele  

 

Potrivit portalului specializat La Etaj, complexul locativ Palmieri și Stele era construit de Galsam Service 

SRL. În 2014, Galsam-Service a anunțat însă că proiectul ”Palmieri și Stele” va fi realizat în continuare de 

firma IKI-Invest Grup SRL. Totodată, Galsam-Service rămâne în calitate de antreprenor general al proiectu-

lui imobiliar și poartă răspundere deplină pentru contractele încheiate anterior. IKI-Invest Grup SRL a fost 

înregistrată pe 30 mai 2014. Fondatorii companiei erau Crăciun Galina (94.59%) și Ichim Tatiana (5.40%), 

care sunt și fondatori ai Galsam-Service SRL. Pe o parte din bunurile imobile și conturile bancare ale IKI-

Invest Grup SRL era pus sechestru. 

 

Peste 30 de apartamente vândute de câteva ori 

 

De notat că în prezent în blocul locativ ”Casa cu palmieri”, care nu este dat în exploatare, domiciliază deja 

60 de familii, cărora le-au fost înmânate de către administratorul de insolvabilitate înștiințări de evacuare. 

Totodată, au fost constatate un șir de alte încălcări precum vânzarea repetată a apartamentelor (de 2-3 ori), 

iar potrivit unor surse în litigiu sunt peste 30 de apartamente vândute de două ori de către o companie de 

leasing. La fel s-a constatat lipsa autorizației pentru construcție a blocului locativ ”casa cu stele". Potrivit 

unor surse în spatele afacerii s-ar fi aflat anumiţi demnitari. În acelaşi timp în instanţe se află zeci de litigii 

între persoane care au investit în apartamentele construite de escroci. 

 

De ce nu au intervenit autorităţile de stat 

 

Avocatul Lilia Gherman de la baroul Chişinău constata încă la începutul anului 2016 "că mulți investitori au plătit sume 

importante fără ca contractele lor să fie autentificate notarial și fără să le înregistreze în Registrul bunurilor imobile".  

 

"În afară de faptul că Galsam Service a încălcat prevederile legale care îi interzic direct primirea unor plăți 

de la investitori în lipsa actelor autentificate notarial și notate la oficiul cadastral, compania i-a lipsit pe sute 

de oameni de posibilitatea efectivă de a-și valida dreptul de creditor garantat în cadrul procesului de insolva-

bilitate deschis la cererea Inspectorului Fiscal de Stat Chișinău", susţinea avocatul. Totodată Lilia Gherman 

se întreba de ce organele de control, în special Inspecția de Stat în Construcții, s-au limitat doar "la constata-

rea încălcărilor comise de Galsam Service în cazul construcțiilor neautorizate pe terenuri municipal ocupate 

abuziv, fără ca să fi întreprins niște acțiuni de natură de a proteja efectiv drepturile investitorilor". 

 

Avocata mai susţine că hotărârile judecătorești emise împotriva Galsam Service privind aplicarea unei amenzi în 

mărime de 7.000 lei cu demolarea parcării auto supraetajate neautorizate (Hotărârea Judecătoriei Rîșcani mun. Chiși-

nău din 23 august 2013, dosar nr. 4a-2646/13) sau retragerea licenței pentru efectuarea lucrărilor de construcție 

(Hotărârea Judecătoriei Centru mun. Chișinău din 9 ianuarie 2014, dosar nr. 2e-1937/13) sunt absolut neefective. 

 

Creditorii se adună 

 

La fel creditorii, în special persoane ce s-au lăsat ademenite de ofertele afaceriştilor, anunţă că pe 22 iulie 

2017, la pretura Ciocana, se vor aduna pentru a audia raportul administratorului procedurii de insolvabilitate 

a Galsam Sevice, dar şi a preşedintelui comitetului de creditori. Totodată ei vor să decidă şi comasarea firme-

lor Galsam-Service SRL şi IKI-Invest SRL. "Chestiunile de pe ordinea de zi sunt decisive pentru soarta ambe-

lor case, de aceea rugăm să fiţi prezenţi la adunare", îi îndeamnă pe creditori, organizatorii. De notat că alte 

două adunări din acest an au eşuat din cauza lipsei de cvorum. © 
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De ce cel mai important proiect pentru Moldova este utilizat la doar 

0,2% din capacitate 
 

Proiectul tehnic de construcție a gazoductului Iași - Ungheni - Chișinău va fi gata în câteva săptămâni, iar la 

sfârșitul anului 2018 acesta ar urma să fie funcțional, a anunţat optimist premierul Moldovei, Pavel Filip, în 

cadrul unei întrevederi pe care a avut-o vineri, 21 iulie, cu premierul român, Mihai Tudose. "Am vorbit și des-

pre un proiect strategic pentru noi, cum este construcția gazoductului Iași - Ungheni - Chișinău. Este vorba 

despre independența și securitatea, mai bine zis securitatea energetică a Republicii Moldova, și, din acest punct 

de vedere, am convenit că ne vom mișca foarte repede cu acest proiect. Proiectul tehnic va fi gata în câteva 

săptămâni și sperăm ca la sfârșitul anului 2018 să avem funcțional acest gazoduct", a afirmat Filip. 

 

Proiectul bate pasul pe loc 

 

E un nou termen, foarte optimist de finalizare a acestui proiect strategic ce ar urma să coste peste 100 mili-

oane de euro. Nu este clar de unde vine acest optimism. Mai ales că în ultimele luni nu s-au atestat progrese  

spectaculoase la acest capitol. Or, de abia vineri, 21 iulie, Parlamentul adoptat legea cu privire la ratificarea 

acordurilor de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Euro-

peană de Investiţii în urma cărora Moldova poate primi 82 de milioane de euro (câte 41 de milioane euro de 

la fiecare bancă) pentru finanţarea lucrărilor. Documentele prevăd şi declararea lucrărilor de construcţie a con-

ductei drept utilitate publică de interes naţional şi simplifică procedura de expropriere a bunurilor amplasate pe 

traseul gazoductului. Abia după aceasta va fi organizată licitaţia pentru efectuarea lucrărilor de construcţie, respec-

tiv este puţin probabil ca în acest an să fie dat startul lucrărilor. 

 

Probleme sistemice 

 

Patru luni în urmă chiar vicepremierul Octavian Calmâc constata existenţa unui șir de probleme sistemice care țin 

de implementarea acestor proiecte de anvergură, inclusiv la procedura de expropriere a proprietarilor terenurilor 

pe teritoriul cărora aceste proiecte vor fi realizate precum și la procedurilor care țin de eliberarea certificatelor 

necesare. Ministrul Economie preciza atunci că "proiectul tehnic al gazoductului Ungheni-Chișinău va fi gata la 

sfârșitul lunii august a anului curent, iar finalizarea construcției este planificată pentru decembrie 2019". Adică cu 

un an mai târziu decât a declarat premierul moldovean Pavel Filip, dar şi cel român Mihai Tudose. 

 

Nu este prima dată când se anunță noi termene pentru finalizarea acestei conducte. Astfel inițial s-a vorbit de 

anul 2016, apoi 2017, iar acum decembrie 2018-decembrie 2019. Prima parte a acestui proiect, conducta Iași

-Ungheni a fost finalizată cu întârziere de câțiva ani, în august 2014, dar a devenit funcțională abia în 2015. 

 

Ţeavă de 26 de milioane de euro, utilizată la 0,2% din capacitate 

 

Conducta respectivă deocamdată este mai degrabă o ţeavă de circa 26 de milioane de euro, îngropată la o 

adâncime nu prea mare, care este utilizată o zi-două pe an la 0,2% din capacitate. Or, România, prin OMV 

Petrom Gas, a vândut în ultimii doi ani Republicii Moldova doar puțin peste două milioane metri cubi de 

gaze naturale, în pofida faptului că, în prezent, gazoductul Iași-Ungheni ar putea asigura un debit maxim de 

60.000 metri cubi pe oră (circa 525 milioane metri cubi pe an).  

 

Adică jumătate din necesarul de consum al Republicii Moldova, fără regiunea separatistă. Cu alte cuvinte, 

volumul de gaz ce a părăsit România cu destinația Republica Moldova, mai exact către compania 

Energocom SA, parteneră a OMV Petrom Gas, reprezintă doar 0,2% din debitul maxim al gazoductului şi 

0,1% din necesarul Chişinăului. E un volum de nimic. Principalele motive invocate sunt condițiile tehnice și 

configurația existentă a Sistemului de Transport Gaze din Republica Moldova, care limitează debitul maxim 

ce poate fi preluat de operatorul Vestmoldtransgaz la doar 10.000 de metri cubi pe oră şi aceasta doar câteva 

zile pe an, pentru că metanul poate fi livrat doar consumatorilor din câteva localităţi din raionul Ungheni. 

 

Gazele ieftine din Rusia 

 

Dar de fapt nu asta este problema principală a acestui proiect strategic. Cea mai mare provocare pentru viitorul  
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obiectivului este ce randament va avea el în condiţiile în care preţul gazelor din Rusia va fi mai mic decât 

ale celor din România, sau altă sursă. Or, din start s-a mizat pe faptul că metanul livrat din România va fi 

mai ieftin decât cel din Rusia şi aşa s-a întâmplat în 2015, când gazul livrat de OMV Petrom a fost cu 423 de 

lei pentru o mie de metri cubi mai mic decât cel de la Gazprom.  

 

În 2016, situaţia s-a inversat şi deja gazul livrat de OMV Petrom era cu circa 450 de lei pentru o mie de 

metri cubi mai scump (12%) decât cel de la Gazprom. În acest an, diferenţa a ajuns şi mai semnificativă, 

trecând de o mie de lei pentru o mie de metri cubi. De exemplu în primul trimestru al anului 2017, preţul de 

import a fost de circa 146 de dolari pentru o mie de metri cubi, în timp ce OMV Petrom Gas spera să livreze 

în Moldova gazul la un preţ de aproape două ori mai mare. 

 

Dacă se menţin preţurile actuale la petrol şi gaze, apoi metanul din Rusia va rămâne în continuare mult mai 

ieftin decât cel din România şi respectiv nu va exista interes economic pentru astfel de operaţiuni. "Pentru 

recuperarea comercială a proiectului, gazul achiziționat din România, trebuie să fie mai ieftin decât gazul 

livrat de Gazprom", susținea încă în 2016, Valeriu Triboi, vice-ministrul Economiei. Estimările făcute de spe-

cialiști arătau că gazul românesc ar urma să fie mai ieftin la frontieră cu cel puțin 20 de euro pentru o mie de metri 

cubi (circa 420 de lei), în cazul realizării scenariului cu importul anual a 360 de milioane metri cubi și cu 13 euro 

(circa 273 lei) în cazul unui import anual de 600 de milioane metri cubi de gaze din România. 

 

Republica Moldova şi România "se mişcă ca ochiul mortului" 

 

Ana Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie şi infrastructură la Expert-Forum din România susţine 

că "gazoductul nu face decât să ofere nişte alternative, şi pentru producători, şi pentru cumpărători" şi că el 

nu prea are sens economic, ci mai degrabă de securitate energetică. "Eu cred că merită (să fie realizat proiec-

tul n.r.) pentru simplul motiv că nu te mai poate şantaja nimeni că-ţi taie gazul", a declarat pentru Mold-

Street, Ana Otilia Nuțu. Totodată ea remarca metaforic faptul că ambele părţi, adică Republica Moldova şi 

România, "se mişcă ca ochiul mortului" în realizarea proiectului. 

 

De notat că despre faptul că acest proiect este unul mai degrabă geopolitic, decât economic au menţionat 

anterior şi alţi specialişti. În acelaşi timp, Moldova ar putea deveni o piaţă de desfacere pentru gazele ce 

urmează a fi extrase din Marea Neagră, unde Petrom şi Exxon au găsit rezerve estimate la circa 80 miliarde 

metri cubi. Astfel interconectările şi întărirea reţelei de gaze româneşti ar putea fi o soluţie pentru că aceste 

resurse să îşi găsească consumator, inclusiv în statele UE, dar şi în Moldova.  

 

Din ecuaţie nu putem exclude nici interesul Gazprom-ului ca acest proiect să nu fie unul de succes. Există 

interese majore pentru a bloca acest proiect. Mai ales ținând cont de faptul că acționar majoritar la 

Moldovagaz este Gazprom, iar datoriile faţă de gigantul rus sunt enorme. Aşa sau nu, dar "cel mai important 

proiect pentru Moldova", cum la numit încă 2015, fostul premier al României, Victor Ponta, rămâne încă o 

iniţiativă ce arată bine doar în declaraţiile politicienilor de pe ambele maluri ale Prutului. 

 

UE plăteşte pentru siguranţa gazieră a Moldovei 

 

Valoarea totală a investițiilor necesare doar pentru segmentul din Moldova este de 113 milioane de euro, dintre 

care 93 milioane euro sunt asigurate din granturi și credite internaționale oferite de BERD, BEI și Comisia 

Europeană. Chișinăul speră ca şi restul sumei să fie acordat, de asemenea, de Uniunea Europeană. Astfel circa 

85% din costul conductei Ungheni-Chişinău urmează a fi acoperit din credite BEI şi BERD, ceea ar putea fi 

dificil de recuperat din tarife decât dacă se cumpără o cantitate suficientă de mare de gaze din România.  

 

În acelaşi timp şi pe teritoriul României, compania Transgaz, ar urma să realizeze o serie de proiecte de dez-

voltare a infrastructurii de transport menite să asigure o capacitate adecvată de transport pentru regiunea de 

zona de consum Iași) și care vor facilita utilizarea la capacitate maxima a gazoductului Iași-Ungheni. Aceste 

dezvoltări presupun realizarea unei conducte DN 700 între Onești - Gherăești - Lețcani în lungime de 165,15 

kilometri și două stații de comprimare gaze la Onești, respectiv Gherăești. 

 

Toate aceste lucrări necesită alte peste 100 de milioane de euro, iar Transgaz are stabilit un program de atra-

gere a fondurilor europene nerambursabile pentru realizarea lucrărilor de pe teritoriul României. © 
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Drumul de 29 milioane lei a lui Gamreţchi se umple cu gropi 
 

Unul dintre mega-proiectele iniţiate încă trei ani în urmă de echipa Chirtoacă-Gamreţchi de la Primăria Chişi-

nău, drumul de acces Humulești-Chișinău cu o lungime de șase kilometri și o lățime de șapte metri, se distruge 

deja, chiar dacă nu a fost finalizat. Drumul porneşte la câteva sute de metri mai la deal de intersecţia străzilor 

Industrială, Uzinelor şi Lunca Bâcului, aflată chiar lângă sediul companiei Lusmecon. Mai exact imediat după 

gunoiştea temporară de la Bubuieci, unde până acum o lună era cărat şi depozitat gunoiul din Chişinău. 

 

Drum nou cu gropi proaspete 

 

Un indicator ce arată că pe aici pot circula doar maşini cu greutatea de până la 12 tone ne avertizează parcă 

că aici începe un drum nou. Asfaltat de un an şi ceva, drumul arată încă bine, dar după ce parcurgi un kilo-

metru şi ceva, imediat după o răscruce ce duce la o întovărăşire pomicolă, apar şi primele gropi. Asta chiar 

dacă în acel loc în noiembrie-decembrie 2016 de abia se turna asfaltul. Şi aşa la fiecare o sută-două de metri 

poţi da în gropi. Încă nu sunt mari, dar va veni toamna şi iarna şi ele se vor extinde. La kilometrul 2,7-2,8 

asfaltul se termină, însă până în satul Humuleşti mai sunt încă trei kilometri şi ceva de drum, dar neasfaltat. 

Mai departe e drum din argilă, nisip şi pietriş, iar şoferul unei maşini ce vine în întâmpinare ne avertizează să 

fim mai atenţi, să nu ne lovească vreo piatră sau să nu ajungem în şanţ. 

 

De circulat însă acum se poate, mai greu va fi la toamnă şi iarnă, ne spune şoferul. Tot el îşi exprimă speranţa că poa-

te constructorii se vor întoarce la muncă şi vor finaliza drumul. "Ne-am pus mari speranţe în acest drum. Să putem 

circula mai uşor în Capitală, la muncă, dar şi pentru că astfel satul va deveni mai atractiv pentru alţi locuitori. Acum 

însă cei de la putere zic că cică nu sunt bani pentru a termina drumul", spune şoferul, care refuză să se prezinte. 

 

Unde sunt îngropate 29 de milioane lei 

 

Au trecut aproape trei ani de când a fost lansată licitaţia pentru construcția drumului de acces Humulești-Chișinău, 

planificat să aibă o lungime de șase kilometri și o lățime de șapte metri. După o licitaţie trucată, pe 11 august 

2014, Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicare (DGTPCC) din cadrul Primăriei Chișinău a în-

cheiat cu firma Utiltrans Construct SRL, contractul de efectuare a lucrărilor în valoare de 23,93 milioane lei. 

 

Termenul contractului a fost stabilit de nouă luni, dar au trecut deja 35 de luni, iar până la finalizarea lucrărilor 

este departe. Mai mult! DGTPCC a mai încheiat două contracte adiționale, prin care a fost majorată valoarea 

contractului fiind invocată apariția unor lucrări suplimentare.  

 

În consecință valoarea acestora a ajuns în 2016 la circa 29 milioane de lei, adică cu peste 20% mai mult. La 

finele anului trecut, când încă se lucra pe şantier, Igor Gamreţchi, şeful DGTPCC declara că vor mai fi necesa-

re resurse suplimentare, pentru că firma ar fi efectuat "lucrări suplimentare". Am încercat timp de câteva zile să 

vorbim la subiect cu Oleg Poiată, actualul şef al Direcției Generale Transport Public, dar acesta nu a răspuns la 

apelurile telefonice, invocând că este ocupat.   

 

Urmărire penală pe faptul abuzului de serviciu 

 

În acelaşi timp, cazul a fost obiectul unor anchete ale Centrului Național Anticorupție (CNA) şi Procuraturii 

Anticorupţie. La începutul lunii martie 2016, CNA a inițiat o urmărire penală "pe faptul abuzului de serviciu 

comis de factorii de decizie ai Direcției Generale Transport Public din cadrul Primăriei Chișinău în compli-

citate cu conducerea Utiltrans Construct". Anchetatorii au constatat atunci că "factorii de decizie ai 

DGTPCC, folosindu-se de situaţia de serviciu au favorizat, în mod ilegal, compania Utiltrans Construct la 

câştigarea licitaţiei publice privind executarea lucrărilor de construcţie a drumului de acces din sectorul 

Ciocana a municipiului Chişinău spre satul Humuleşti".  

 

Igor Gamrețchi susţinea că licitația s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației, iar la stabilirea 

celei mai bune oferte instituția nu sa bazat doar pe criteriul principal "cel mai mic preț" dar pe cea mai avan-

tajoasă ofertă din punct de vedere economic. În acelaşi timp, economiştii de la Centrul Expert-Grup susțin 

într-un studiu că Utiltrans Construct are o reputație dubioasă, iar unul din fondatorii ei - firma Financial In-
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vestment Group - a fost implicată în tranzacții dubioase, iar al doilea fondator, din România, este într-un 

declin profund și are doar doi angajați. 

 

Existența unor interese ascunse la semnarea acestui contract pare să fie confirmată și de alte contracte, la 

care este partea al doilea fondator al Utiltrans Construct, firma Financial Investment Group, care deține 

45%. În octombrie 2016, CNA a pornit cauza penală nr. 2016970631, pe faptul coruperii pasive comise în 

complicitate de către şeful DGTPCC Igor Gamreţchi. În aceeaşi zi, CNA a pornit o cauză penală şi pe faptul 

coruperii active comise de către administratorul Financial Investment Group Liliana Ţurcanu. Firma Finan-

cial Investment Group deţine o cotă de 45% din Utiltrans. 

 

Gamreţchi salvat de procuror  

 

Cele două cauze penale sunt strâns legate de o altă cauza penală, în cadrul căreia s-a stabilit că după desem-

narea Utiltrans Construct în calitate de câştigător a licitaţiei publice privind executarea lucrărilor de con-

strucţie a drumului de acces spre satul Humuleşti, între Financial Investment Group, în persoana directoru-

lui/fondatorului unic Liliana Ţurcanu şi mama lui Igor Gamreţchi, Eugenia Stoicev a fost încheiat un con-

tract de vânzare-cumpărare a cinci construcții pe strada Uzinelor 2. 

 

Imobilele cu suprafața totală de circa 900 metri pătrați au fost procurate de Eugenia Stoicev la un preţ de 

60.000 lei, în pofida faptului că certificatul privind valoarea cadastrală a bunurilor respective din 19 decem-

brie 2014, indică că valoarea lor constituia 1.126.483 lei, adică de 19 ori mai mult. De urmărirea penală pe 

cauzele menționate s-a ocupat procurorul Mariana Botezatu de la Procuratura Anticorupție, menţionată de noi şi 

în altă anchetă. Dosarul însă aşa-şi nu a ajuns în instanţă fiind pus la "murat" de procuror şi respectiv după expira-

rea termenului de prescripţie de trei luni, Igor Gamreţchi a ieşit curat din această afacere. 

 

Acuzat în dosarul cu trucarea licitaţiei parcărilor din Chişinău 

 

În acelaşi timp pe 25 aprilie 2017, şeful Direcției transport a fot reținut de procurorii Anticorupție în dosarul trucă-

rii parcărilor cu plată. Cauza penală în privința sa a fost disjunsă din cauza penală inițială unde figurează și alte 

persoane, printre care viceprimarul municipiului Chişinău, Nistor Grozavu, administratorii a trei companii de par-

king, dar şi omul de afaceri Alexandru Pincevschi, suspectat că ar fi gestionat din umbră mai multe companii par-

ticipante la licitaţie, inclusiv cea câştigătoare, care urmau să se ocupe de amenajarea parcărilor cu plată în capitală. 

 

Procuratura a anunţat că Igor Gamrețchi a încheiat cu procurorul un acord de recunoaştere a vinovăţiei în 

schimbul unei pedepse reduse, el riscând o amendă de 300.000 de lei sau maxim 7 ani de închisoare. Acum 

datorită mărturiilor depuse şi fostul coleg de clasă, primarul Dorin Chirtoacă poate înfunda puşcăria. Edilul 

este bănuit de trafic de influenţă, în dosarul parcărilor cu plată în Chișinău. Cât despre soarta de mai departe 

a drumului spre Humuleşti, apoi e clar că fără alocarea de noi fonduri acesta nu poate fi finalizat. La fel e 

necesară şi investigarea cauzelor ce au dus la tergiversarea construcţie şi creşterea costurilor, dar şi tragerea 

la răspundere a persoanelor ce se fac vinovate de toate acestea. © 

 

* * * 

 

Primele victime ale noilor reguli de subvenţionare. Opt mari companii 

nu pot accesa banii 
 

Agenția de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) a inclus opt mari producători agricoli în lista com-

paniilor ce nu pot beneficia de subvenţii în acest an. Experţii apreciază pozitiv decizia AIPA. AIPA invocă 

drept argument prevederile noilor reguli de subvenţionare stipulate în Regulamentul privind condiţiile, ordi-

nea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural 

(FNDAMR), intrat în vigoare la finele lunii iunie 2017. 

 

Au trecut pragul de 9 milioane lei în trei ani 

 

Astfel punctul 9 din acest document prevede că "solicitantul de subvenţii care în ultimii 3 ani calendaristici  
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precedenţi anului în care a depus cererea de subvenţionare a obţinut subvenţii din partea statului, cumulativ 

pe măsuri, în mărime de 9 milioane lei, nu poate beneficia de suport din partea statului, conform condiţiilor 

prezentului Regulament".  

 

Capul de afiș în Lista solicitanţilor de subvenţii care nu pot accesa sprijin financiar pentru anul 2017 este 

compania de Ceteronis-ST SRL, controlată de Steliana şi Vladimir Davidescu. Cu suprafeţe de circa 4.000 

de hectare, în special în sudul ţării, Ceteronis-ST este unul dintre cei mai mari producători agricoli din ţară şi 

deţine suprafeţe impunătoare de viţă de vie cu soiuri tehnice şi soiuri de masă, livezi de piersic, nectarin, 

prun, cireş şi cais, iar producţia este exportată în Rusia, Ucraina, Belarus, dar şi pe piaţa statelor UE. 

 

Potrivit AIPA, Ceteronis-ST SRL a primit de la stat în anii 2014-2016 sub formă de subvenţii agricole circa 

19 milioane de lei. Vladimir Davidescu, unul dintre proprietarii companiei, nu a răspuns la apelurile telefo-

nice pentru a comenta decizia AIPA. 

 

Fost deputat, campion al subvențiilor 

 

Ceteronis este urmată de SA Aidin din UTA Găgăuzia, care a primit în aceeaşi perioadă subvenţii de peste 

17,5 milioane de lei. Controlată de omul de afaceri Grigorii Morari, fost deputat în Adunarea Populară a 

UTA Găgăuzia în anii 2008-2015, Aidin s-a remarcat şi printr-o serie de încălcări la valorificarea banilor 

primiţi de la stat fiind menţionată în mod special de Curtea de Conturi. În 2014, Aidin a fost chiar liderul 

clasamentului beneficiarilor de subvenții din Moldova primind în total 14,8 milioane de lei. 

 

În acelaşi timp specialiștii Curții de Conturi au stabilit că "la solicitarea subvenției pentru anul 2013, SA 

Aidin a prezentat, în calitate de documente care confirmă procurarea utilajelor și echipamentelor de prelu-

crare primară a cerealelor, două facturi care erau deja anulate de către furnizor - SRL VAB Com", care la fel 

a beneficiat de tot soiul de subvenții. Auditul a constat AIPA "nu a verificat veridicitatea documentelor pre-

zentate de Aidin pentru a primi subvenţii de 738.000 lei. 

 

La solicitarea Curții de Conturi din 30 decembrie 2016, AIPA a inițiat o investigație suplimentară pe margi-

nea acestui subiect, dar a stabilit doar faptul că utilajul subvenționat a fost înstrăinat pe 2 ianuarie 2017, în 

favoarea SA Aur Alb. Operativitatea cu care firma Aidin a vândut utilajul denotă că proprietarii au fost in-

formați despre anchetă și s-au străduit să-l vândă.  

 

Solicitat de Mold-Street.com, Grigorii Morari a declarat că încă nu a luat cunoștință cu deciziile Curții de Conturi și 

nu a fost informat oficial despre vreo obligație care decurge din ele. ”CC a solicitat acum o lună documente în privin-

ța subvențiilor, noi le-am oferit. Este deja a doua sau a treia oară când ne verifică”, a precizat omul de afaceri.  

 

Producătorul de sucuri şi crescătoria de porci 

 

Pe locul trei se află fabrica Alfa Nistru din Soroca, unul dintre cei mai mari producători de sucuri şi conser-

ve din Moldova. Întreprinderea a beneficiat în anii 2014-2016 de subvenţii în valoare de 16 milioane lei. 

Fabrica de conserve Alfa-Nistru este controlată în proporţie de circa 61% de familia directorului general al 

companiei, Ilarion Ceban. Printre acţionarii importanţi ai fabricii se număra de asemenea şi directorul co-

mercial Oxana Petrovici, cu o participaţie de 18,4%. 

 

Urmează compania Porco Bello SRL ce a beneficiat de subvenţii de 13,2 milioane lei pentru dezvoltarea 

afacerii şi procurării de utilaje. Compania ce a creat pe ruinele fostei crescătorii de porci din Cimişeni, Criu-

leni, o fermă de porci conform standardelor europene, are ca manager şi asociat principal pe Luis Juvenel 

din Paraguay. În 2014, compania a figurat într-o listă a agenților economici publicată de realitatea.md, sus-

pectați că ar fi încercat să fraudeze bugetul de stat solicitând subvenţii de la AIPA. 

 

Şi celebra Caravita a fost exclusă 

 

Pe locul cinci se află celebra Caravita Co SRL care a beneficiat în anii 2014-2016 de subvenţii de 12,8 mili-

oane lei. Caravita Co SRL a fost fondată în septembrie 2011, în localitatea Zolotievca, Anenii Noi. Primul 

fondator a fost Sanda Filat, soția fostului premier Vlad Filat. Peste trei ani, după divorțul celor doi, proprie-
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tar în acte al companiei Caravita a ajuns Vladimir Rusu, nepotul fostului premier. 

 

În vara anului 2014, a izbucnit un scandal legat de faptul că firma Caravita Co SRL a beneficiat de subvenții 

de peste patru milioane lei pentru investițiile în agricultură. Astfel compania în câțiva ani a ajuns să dețină 

câteva mii de hectare de terenuri agricole în raioanele Anenii Noi, Căușeni și Ştefan Vodă. De asemenea a 

procurat tehnică agricolă de zeci de milioane de lei. O anchetă inițiată de Centrul Național Anticorupție și 

Procuratură a constatat că firma Caravita și alte companii afiliate ar fi beneficiat de credite de zeci și sute de 

milioane de lei obținute ilegal de la Banca de Economii.  

 

Totodată două rude ale liderului PLDM, Vlad Filat, Vladimir Rusu, proprietarul Caravita Co și tatăl acestu-

ia, Ion Rusu au fost reținuți și apoi condamnați pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și com-

plicitate la tranzacțiile dubioase cu banii de la BEM. În același dosar au fost reținuți și apoi condamnați Igor 

Cijov, administrator și Tatiana Roșioru, director financiar la firma Caravita Co. Dosarul Caravita a reprezen-

tat o parte din investigațiile legate de fraudele de la Banca de Economii.  

 

Companii recidiviste  

 

Un alt abonat la subvenţiile statului a fost firma Doksankom din Ceadir Lunga care a primit în trei ani 

12,5 milioane lei. Compania a avut până în 2016, ca administrator şi fondator pe actualul şef al direcției 

complexului agroindustrial din UTA Găgăuzia, Alexandr Chendighelean. În prezent firma gestionată şi 

deţinută de Maria Acbaş. 

 

Alte două companii, Garma-Grup şi Smart Team SRL au primit subvenţii de 9,92 milioane şi 9,47 milioane 

lei. Garma-Grup SRL are ca fondatori familia Ungureanu din Hânceşti. Această firmă a fost acuzată că ar fi 

prezentat în 2014 date eronate pentru a primi subvenții de 11 milioane lei de la AIPA. Aceeaşi situaţie şi în 

cazul Smart Team SRL, care a fost suspectată în 2014 că ar fi încercat să fraudeze bugetul de stat solicitând 

subvenţii de circa 10 milioane lei de la AIPA. 

 

Doar 1-2 procente din agricultori primesc subvenţii 

 

Excluderea acestor companii din lista potenţialilor beneficiari este una în general corectă, susţin specialiştii.  

"Nu pot fi finanţaţi permanent cei, care au posibilităţi cu mult mai mari pentru dezvoltare şi care au stat per-

manent ancoraţi la fondul de subvenţionare în detrimentul majorităţii", a precizat economistul Viorel 

Chivriga. "În anul 2016, numărul de beneficiari a fost de 4.321, mai mare decât în anul 2015, şi mai mic 

decât în anii 2014 (5.133) și 2012 (4.457). Cu toate acestea, numărul agenților economici subvenționați este 

foarte mic, dacă este raportat la numărul agenților economici cu activități în agricultură", constată expertul. 

 

Astfel în prezent cele 2,04 milioane de hectare de terenuri agricole sunt lucrate de peste 400.000 de entităţi 

economice. Respectiv doar un 1-2 procente din acestea beneficiază de subvenţii agricole. Expertul susţine că 

modificările operate în legislaţia cu privire la subvenţionare aduc mai multe îmbunătăţiri. "O noua lege, care 

aduce o relativă stabilitate în politici. Dar, mai vedem. Pozitiv apreciez evoluţia AIPA. Mai deschiși, inova-

tivi şi mai aproape de agricultori", constată Viorel Chivriga. 

 

Mai adăugăm că în afară de cei 8 mari beneficiari, AIPA a alcătuit o listă cu 15 agenţi economici ce au inter-

dicţie pentru a accesa subvenţii pentru încălcarea legislaţiei. În plus noul regulament mai prevede că mări-

mea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenţionare, cumulativ pe 

toate măsurile de sprijin, nu poate depăşi suma de trei milioane lei per beneficiar, iar pentru grupurile de 

producători – de 4,5 milioane lei. © 
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Cine este vinovat de sistarea de către SUA a finanțării Armatei Naţionale 
 

SUA au sistat finanțarea Armatei Naționale acordată prin intermediul programului Foreign Military 

Financing (FMF, Finanțarea Militară Străină), a anunțat într-o postare pe Facebook ex-ministrul Apărării, 

Anatol Șalaru. Potrivit politicianului vinovat de această decizie s-ar face preşedintele ţării Igor Dodon, "dar 

și vice-ministrul Gheorghe Galbura, omul lui Mihai Ghimpu". 

 

12,7 milioane de dolari pentru reformarea Armatei 

 

"Acțiunile lui Igor Dodon îndreptate împotriva sistemului național de apărare încep să-și facă efectul. SUA 

au sistat finanțarea Armatei Naționale acordată prin intermediul programului Foreign Military Financing 

(FMF, Finanțarea Militară Străină). Astfel, Armata Națională a Republicii Moldova pierde 12,7 milioane de 

dolari, bani destinați reformării și modernizării armatei. Motivul pentru care partenerii americani au suspen-

dat finanțarea este refuzul autorităților moldovenești de a permite participarea soldaților Armatei Naționale 

la aplicațiile și exercițiile militare regionale", a anunţat fostul ministru. 

 

Totodată Şalaru susţine că anual veneau 12,7 milioane de dolari, sub diferite forme şi această asistenţă "era 

o gură de oxigen pentru Armata Națională al cărui buget este unul extrem de limitat". "Anunț pe această cale 

că voi depune plângere penală împotriva lui Igor Dodon pentru acțiuni care vizează subminarea sistemului 

de apărare națională a Republicii Moldova", mai afirmă Anatol Şalaru. 

 

Alocaţii cât jumătate din bugetul Armatei 

 

Într-adevăr la un buget alocat Armatei care de abia trece de 25 milioane de dolari pe an, o asistenţă de 12,7 

milioane de dolari este un aport extrem de consistent. Doar că acest volum de asistenţă de 12,7 milioane de 

dolari a fost doar pentru un an fiscal american (2016/2017). Anterior sumele au variat între jumătate de mili-

oane de dolari în 2009 şi 1,25 milioane dolari în anii 2012-2015. 

 

Nu doar Moldova, ci şi Ucraina şi Georgia pierd alocaţiile  

 

În plus datele din rapoartele Departamentului de Stat relevă că nu doar Moldova a rămas fără finanţare cu 

destinaţie militară. Astfel în cadrul acestui program Ucraina a primit în 2016, 85 milioane de dolari, iar Ge-

orgia - 30 de milioane de dolari. Pentru anul 2018 şi acestor state li s-a tăiat din bugetul pentru Finanţarea 

Militară Străină şi este la fel egal cu zero. Astfel datele oficiale americane nu arată că sistarea finanţării ar 

avea vreo legătură directă cu activitatea lui Igor Dodon. 

 

Anatol Şalaru are şi aici o explicaţie susţinând că Georgia primeşte finanţare şi suport de la SUA prin alte 

proiecte. Deocamdată nici Igor Dodon şi nici ministerul Apărării nu au comentat declaraţiile fostului ministru.  

 

E o decizie a administraţiei SUA 

 

În acelaşi timp Brett Schaefer, expert în politica externă de la Fundația Heritage a susţinut anterior pentru 

portalul Defense News că reducerile de alocaţii pentru programul Foreign Military Financing au ca obiectiv 

"extinderea bugetului destinat apărării fără a reduce bugetul general". Potrivit Defense News, pentru a ame-

liora pierderea de fonduri, administrația Trump are în vedere oferirea de Finanţare Militară altor state în 

cadrul unui program de împrumut.  

 

În acest regim, în loc de SUA, care acordă fondurile unei națiuni partenere, cu obligația de a cheltui aceste bani pen-

tru achiziţia de bunuri militare din SUA, partenerul va fi cel care va trebui să returneze mijloacele la Washington în 

viitor. "Un împrumut FMF de 10 milioane de dolari ar costa de fapt țara care îl acceptă 20 de milioane de dolari, în 

primul rând pentru plata achiziţiilor din SUA și apoi rambursarea acestora", constată publicaţia americană. 

 

De notat că dacă anul trecut pentru apărarea naţională de la bugetul de stat au fost alocate 556,3 milioane lei, 

apoi în acest an sunt prevăzute 564,3 milioane lei. Grosul alocaţiilor sunt pentru salarii şi întreţinere şi doar 

o sumă nesemnificativă se alocă pentru dotarea armatei. 
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Moldova are cel mai mic buget militar din Europa  

 

Potrivit unui studiu al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm chiar dacă 

Moldova și-a majorat semnificativ cheltuielile militare, acestea rămân a fi cele mai mici din Europa și unele 

dintre cel mai scăzute din lume. Același studiu arată că Republica Moldova a alocat anul trecut de aproape 

două ori mai puțin pentru apărare decât Malta, o țară de 70 de ori mai mică și de 11 ori mai puțin ca Geor-

gia, țară comparabilă ca teritoriu și populație și care la fel se confruntă cu problema separatismului, susținut 

de Rusia. 

 

De altfel bugetul alocat de Moldova pentru apărare rămâne constant în jurul a 0,3-0,5% din PIB deja de mai 

mult de un deceniu. Din analiza SIPRI rezultă că alocațiile țării noastre pentru armament sunt printre cele 

mai mici în lume și după cota din PIB, doar 0,4% în anul 2016. De exemplu, România alocă 2% din PIB, 

Estonia - 2,1%, Ucraina - 3,8%, Armenia și Azerbaidjan - 4,6%, iar Rusia - 5,3%. © 

 

* * * 

 

Statistica îl bate pe Dodon: Cine au fost în 2016 principalii „sponsori” ai Moldovei 
 

Preşedintele Igor Dodon a declarat în cadrul unor manifestări de la Comrat că "cei mai apropiaţi  prieteni ai 

Găgăuziei, dar și ai Republicii Moldova, sunt Rusia și Turcia”. Statistica privind asistenţa externă acordată 

Republicii Moldova în 2016, dar şi pentru 2014-2015 îl contrazice însă pe şeful statului. Raportul anual pri-

vind asistenţa externă acordată Republicii Moldova în anul 2016 relevă că în acest an ţara noastră a primit 

asistenţă străină în valoare de peste 440 milioane euro, în creştere cu circa 33% faţă de anul 2015.  

 

Importanţa Acordului cu FMI 

 

Din această sumă, 227 milioane euro au fost acordați pentru sectorul guvernamental, ceea ce reprezintă o 

creştere de 32,8% faţă de anul 2015 şi este, practic, la nivelul anului 2014, arată raportul elaborat de Cance-

laria de stat. Creşterea respectivă a finanțării externe în 2016 este explicată "prin eforturile Guvernului" şi 

semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în noiembrie 2016, care a permis să fie 

"recăpătată încrederea şi recâştigată credibilitatea din partea partenerilor de dezvoltare în ţara noastră". 

 

Potrivit raportului, cota asistenţei externe debursate în PIB se menține pe durata ultimilor ani la un nivel de 

circa 6%, dar ponderea resurselor externe în Bugetul Public Național s-a micşorat de la 16% la 9%. Totuşi 

sustenabilitatea bugetar-financiară a Republicii Moldova "continuă să depindă de volumul asistenței externe 

acordate", constată autorii. 

 

Cine sunt principalii "sponsori" 

 

Totodată autorii constată că remitenţele rămân în continuare de circa 2-3 ori mai mari ca volum comparativ 

cu asistenţa externă. Cât despre investiţiile străine directe apoi acestea au fost în perioada 2012–2016 de 2-4 

ori mai mici față de volumul debursărilor asistenţei externe pe parcursul anului şi de circa 10 ori mai mici 

decât remitenţele. 

 

Studiul relevă că în anul 2016 cel mai mare partener de dezvoltare al Republicii Moldova a fost Uniunea 

Europeană, urmată de Banca Mondială, România, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

(BERD) şi Agenţiile ONU. Astfel, conform situaţiei la 31 decembrie 2016, circa 76% din volumul asistenţei 

externe debursate în Republica Moldova este raportată de aceşti cinci parteneri de dezvoltare. Restul de 24% 

revine altor 11 donatori, inclusiv FMI, SUA, BEI, Elveţia, Suedia, Germania, Austria, Cehia, Japonia. Nici 

urmă de Rusia sau Turcia. De altfel nici în anii 2014-2015, Rusia nu a acordat asistenţă ţării noastre. În 

schimb Turcia a alocat aproape două milioane de euro în anii 2014-2015. 

 

Cel mai mare proiect finanţat de guvernul turc prin intermediul Agenţiei TICA a fost în valoare de circa 

jumătate de milion de euro şi prevedea "Finalizarea Lucrărilor de Construcţie a Clădirii Fundaţiei de Susţi-

nerea Culturii şi Tradiţii Islamice în Republica Moldova". 
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Sectoarele unde ajunge asistenţa 

 

Potrivit raportului cele mai mari volume de asistenţă externă au mers spre proiecte din: Agricultură, Trans-

port şi drumuri, Sănătate, Energetică, Apă şi canalizare, schimbări climatice. Astfel, în 2016 volumul asis-

tenței externe de care a beneficiat sectorul agricol a constituit 29,6 milioane de euro, ceea ce a influențat 

creșterea competitivității prin modernizarea și integrarea pieței, modernizarea lanțului agroalimentar în scop 

de conformare la cerințele UE privind siguranța alimentelor și la standardele de calitate, precum și sporirea 

securității și siguranței alimentare. 

 

Sectorul transport şi drumuri a beneficiat de o asistenţă de 28,1 milioane euro. Anterior Guvernul a stabilit 

drept o prioritate strategică reabilitarea drumurilor, asistenţa partenerilor de dezvoltare, în condiţiile bugetu-

lui de stat auster, fiind indispensabilă. Fără drumuri moderne Moldova nu poate atrage investiţii majore, iar 

costurile de logistică rămân mari. 

 

Un alt domeniu prioritar este sănătatea, unde a ajuns o asistenţă externă de 28 milioane euro. Potrivit Minis-

terului Sănătăţii, valoarea asistenţei a fost în creştere cu 20% faţă de anul 2015. În 2016, 66% din totalul 

asistenţei au fost oferiţi pentru prevenirea şi tratamentul bolilor netransmisibile. Totodată, 22% din suma 

totală a fost alocată pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale acordată pacienţilor cu boli transmisibile. În 

2016 au fost atrase şi circa 22,5 milioane euro asistenţă externă pentru securitatea energetică și sporirea efi-

cienței energetice, iar 13,1 milioane euro au mers spre domeniul apă şi canalizare, schimbări climatice.  

 

78% din asistenţă sunt credite 

 

Referitor la asistenţa externă în funcţie de instrumente de finanţare, cu o pondere de 78% în 2016 au preva-

lat creditele şi împrumuturile. Totodată, Guvernul RM acordă în continuare o prioritate majoră atragerii asis-

tenţei externe nerambursabile.  

 

Cât despre autorităţi publice apoi cel mai mare număr de proiecte finanţate din exterior a beneficiat Acade-

mia de Ştiinţe, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, etc. Însă de cele mai mari 

bugete beneficiază Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor - circa 548 de milioane euro, sau 

52% din asistenţa externă în derulare. Urmează Ministerul Economiei cu o cotă de 25% (circa 260 de mili-

oane euro) şi Ministerul Mediului cu 5,4% şi circa 57 de milioane euro. 

 

Asistență multă, progrese puține 

 

Cancelaria de stat susţine că în privinţa administrării asistenţei ar exista o transparenţă maximă. Totuşi mai 

multe studii, dar şi audite realizate de Curtea de Conturi au arătat că la acest capitol există numeroase defici-

enţe. Astfel un nou raport al Curții de Conturi Europene din 2016 constată că sprijinul financiar acordat de 

UE Republicii Moldova în scopul consolidării administrației publice din ţară a avut doar un impact limitat. 

 

Unele dintre deficiențele observate se pot explica prin acțiunea unor factori externi, cum ar fi lipsa de voință 

politică a autorităților naționale. Altele erau cauzate de neajunsurile existente la nivelul concepției și al im-

plementării programelor și a proiectelor care au făcut obiectul auditului. „UE întâmpină dificultăți semnifi-

cative la implementarea asistenței în Republica Moldova”, a declarat Hans Gustaf Wessberg, membrul Cur-

ții de Conturi Europene responsabil de acest raport. 

 

„Combinația dintre instabilitatea politică și macroeconomică, guvernanța defectuoasă și capacitatea slabă a 

administrației publice reduce în mod considerabil marja de manevră de care dispune Comisia Europeană 

pentru încurajarea reformelor”, a adăugat acesta. Curtea a formulat și o serie de recomandări în atenția Co-

misiei, în vederea ameliorării asistenței acordate de UE Republicii Moldova. 

 

Totodată la începutul lunii iulie 2017, Guvernul a anunţat că va realiza o inventariere a tuturor proiectelor de 

asistență externă care au fost și urmează a fi implementate în Republica Moldova. Motivul invocat de premi-

erul Pavel Filip este că autorităţile au nevoie de o analiză "a sistemului și a capacităților, pentru a face o pla-

nificare strategică și mai bună și pentru a responsabiliza implementatorii de programe”. © 
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Schemă: Cum este legalizată construcţia unei noi benzinării în Capitală 
 

Primăria municipiului Chişinău a fost obligată de o instanță de judecată să elibereze unei companii certifica-

tul de urbanism pentru proiectarea unei staţii de alimentare cu produse petroliere în limita unui teren de pe 

strada Grenoble, unde se află un atelier de reparaţii auto. Procesul scoate la iveală faptul că şi acest teren a 

fost parte a unor tranzacţii în cadrul schemelor prin care zeci de terenuri publice din Chişinău au ajuns pro-

prietate privată. Litigiul a fost inițiat la începutul acestui an de compania Auto Oil SRL, fondată la finele 

lunii octombrie 2016 de Valentina Palii. 

 

Instanţa obligă primăria să dea voie la benzinărie 

 

În motivarea cererii, Auto Oil SRL a menționat că s-a adresat către Primăria mun. Chișinău ca să i se elibe-

reze certificatul de urbanism pentru proiectarea unei stații de alimentare cu produse petroliere. Asta chiar 

dacă în Capitală ar exista circa 220 de benzinări, cu circa 100 de unități mai mult decât s-ar fi permis anteri-

or, iar Consiliul Municipal Chişinău a impus în februarie 2016 un moratoriu la acest tip de construcţii 

(anulat ulterior de o instanţă). Aşa că Auto Oil SRL s-a ales cu un refuz.  

 

În decizia instanței se precizează că pe 13 martie 2017, Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații 

Funciare a comunicat firmei că terenul cu suprafața de 0,0763 hectare din strada Grenoble, "face parte din 

domeniul public a mun. Chișinău, care este inalienabil, insesizabil și imprescriptibil, nu poate fi înstrăinat".  

 

Ulterior Direcția Generală Arhitectură a comunicat firmei că terenul este obiectul unui litigiu ce se află pe 

rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Central și până la finalizarea litigiului nu poate fi eliberat certificatul solicitat. 

Instanţa a constatat ca fiind neîntemeiat refuzul pârâtului, deoarece terenul este deja proprietate privată a 

firmei Auto Oil SRL, iar litigiul "nu poate constitui temei pentru a refuza în eliberarea certificatului de urba-

nism pentru proiectare, ori această circumstanță nu este prevăzută de art.3 al Legii privind autorizarea exe-

cutării lucrărilor de construcție". În consecinţă instanţa a obligat Primăria municipiului Chişinău de a elibera 

firmei Auto Oil certificatul de urbanism pentru proiectare a unei staţii de alimentare cu produse petroliere. 

 

Schema prin care terenul a ajuns în proprietatea Auto Oil 

 

Asta chiar dacă terenul a fost parte a unor tranzacţii dubioase. Astfel datele de la Cadastru relevă că terenul 

cu pricina a fost dat de municipalitate în arendă, în mai 2015, Uniunii Conducătorilor Auto din Republica 

Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Peste câteva zile, executorul judecătoresc Nicolae Nicolaescu a pus 

sechestru pe teren. Ulterior o interdicţie a aplicat şi executorul judecătoresc Alexandru Tcacenco. 

 

Peste un an şi ceva, mai precis pe 14 septembrie 2016, terenul ajunge însă lui Oleg şi Tatiana Marov din 

Căuşeni. Peste o săptămâna terenul este vândut offshorului britanic Fuerte Group, înregistrat în capitala Sco-

ţiei, Edinburgh. Peste 17 zile este încheiată o nouă tranzacţie, iar terenul ajunge în proprietatea lui Sergiu şi 

Olga Corghenci, ca pe 14 noiembrie 2016, acesta să fie cumpărat de Auto Oil SRL. 

 

Amintim că Primăria Chișinău a anunţat la finele anului trecut că a aflat despre faptul că a fost deposedată 

ilegal de 20 de loturi de teren, prin intermediul unei hotărâri judecătorești emise de Angela Catană. "Instanța 

de judecată a dispus înregistrarea dreptului de proprietate asupra celor 20 de loturi de teren, aflate în orașul 

Chișinău și care au aparținut autorităților publice locale, pe numele a trei agenți economici, în temeiul proce-

selor-verbale ale unei licitații funciare, care în realitate nu s-a desfășurat. Primăria Chișinău, proprietara bu-

nurilor imobile, nici nu a fost citată ca parte în procesul de judecată", preciza municipaltatea. 

 

Offshorul din Scoţia 

 

O investigaţie realizată de Ziarul de Gardă a arătat că firma Fuerte Group implicată în tranzacţiile cu terenul 

pe care ar urma să fie construită o benzinărie, a ajuns la finele anului 2016 - începutul anului 2017 deţinătoa-

re a încă cel puţin 11 terenuri din Chişinău. Firma are, la rându-i, alţi doi proprietari din offshore: Derion 

Invest SA şi Helex Invest SA din Seychelles sau în alte paradisuri fiscale. 
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Din datele din registrul britanic rezultă însă că pe 26 august 2017, Mihail Covali, de 47 de ani, din Nimo-

reni, Ialoveni, ar fi noua persoană cu control semnificativ în firma Fuerte Group. De notat că schema cu fir-

me înregistrate ca LP în Scoţia a fost aplicată şi la furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc, dar şi 

în alte tranzacţii dubioase, iar legislaţia permite beneficiarilor să îşi ascundă identitatea. © 

 

* * * 

Cine a făcut şi face lobby pentru politicienii moldoveni în Statele Unite 
 

În ultimii doi ani cel mai activ îşi promovează imaginea în SUA Partidul Democrat din Moldova (PDM). 

Contractele executate şi cele ce ar urma să fie realizate de firmele de lobby din SUA valorează peste un mi-

lion de dolari. Suma este de câteva ori mai mare decât au cheltuit restul moldovenilor în 25 de ani în ace-

leași scopuri. 

 

Mold-Street.com a analizat contractele semnate de autorităţile de la Chişinău, de politicieni şi de oameni de 

afaceri care și-au promovat imaginea şi interesele în SUA.  

 

Cine a fost primul lobbist al Moldovei în SUA 

 

Primul contract ce apare în baza de date a Departamentului de Justiţie, creată în baza Legii privind înregis-

trarea agenților străini (Foreign Agents Registration Act - FARA) datează cu martie 1993, când preşedintele 

Republicii Moldova Mircea Snegur a apelat la serviciile companiei de consultanţă Hall, Dickler, Lawler, 

Kent & Friedman. 

 

Conform documentului, firma de consultanţă se angaja „să consilieze președintele Snegur în chestiuni juridi-

ce și economice asociate cu crearea și funcţionarea economiei de piață în Moldova, precum și alte probleme 

relevante”. Totodată în document se preciza că firma „nu a fost angajată și nu se implică în mod obișnuit în 

furnizarea de servicii de lobby, iar președintele Snegur poate, ocazional, să solicite ca Hall, Dickler, Lawler, 

Kent & Friedman să încerce să convingă, în numele său, oficialitățile Guvernului Statelor Unite să acorde 

ajutoare sub formă de servicii și/sau bani Republicii Moldova. 

 

De toate urma să se ocupe Mark A. Meyer, partener al firmei. Într-un mesaj din 18 februarie 1993, Mircea 

Snegur îl înştiinţa pe Meyer despre faptul că firmei juridice Hall, Dickler, Lawler, Kent & Friedman i-a fost 

atribuit statutul de companie cu drept consultativ, iar Mark Meyer a fost numit „consilier special 

(nesalarizat) al preşedintelui Republicii Moldova”. „În această calitate am dori să primim de la Dumnea-

voastră informaţii şi consultaţii în problemele economice şi juridice de creare şi funcţionare a economiei de 

piaţă”, se arată în mesaj. Care a fost durata contractului şi ce costuri a implicat nu este precizat. 

 

Consulul onorific al Moldovei, Voronin şi chestiunea transnistreană 

 

De notat că Mark Meyer continuă să ajute Moldova în promovarea imaginii şi atragerii de investiţii america-

ne. El a fondat şi conduce din 1993 Camera de Comerţ Moldo-Americană din New York. În plus, este în 

prezent Consul Onorific al Republicii Moldova în statul New York. Mark A. Meyer este un susţinător al 

Republicii Moldova şi a intervenit frecvent în apărarea independenței ţării, optând pentru retragerea trupelor 

ruseşti din Transnistria. El a fost şi unul din autorii studiului ”Dezghețarea unui conflict înghețat: Aspecte 

legale ale crizei separatiste din Moldova”, elaborat în 2006 de Asociația Baroului de Avocați ai Orașului 

New York, al cărui lider este tot el.  

 

Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu, fost ambasador al Moldovei în SUA, susţine că deşi Mark Meyer 

şi Asociaţia Baroului de Avocați ai Orașului New York au făcut o muncă extraordinară, impactul ei a fost 

minim. „Raportul juridic a fost elaborat pentru uz intern. În baza lui, autorităţile de la Chişinău urmau să 

elaboreze un plan de acţiuni juridice, politice şi diplomatice la nivel internaţional prin care să oblige Rusia 

ca să îşi retragă trupele din Moldova şi plătească şi compensaţii ţării noastre. Însă Voronin a făcut public 

documentul şi în consecinţă totul a eşuat”, afirmă diplomatul. 
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Totodată Igor Munteanu consideră că prin ceea ce a făcut, Voronin a adus un prejudiciu uriaş intereselor 

Republicii Moldova. Directorul IDIS Viitorul spune că avocatul american şi partenerii săi nu au primit nici-

un ban pentru studiu, dar sperau să îşi scoată cheltuielile ulterior când ar fi urmat să reprezinte Moldova în 

viitoarele procese contra Rusiei. De notat că Vladimir Voronin a apreciat meritele lui Mark Meyer, 

decorându-l în septembrie 2006 cu medalia Meritul Civic. 

 

Guvernul vrea să negocieze cu şefi de companii din Fortune 500 

 

La finele anului 1993, deja Guvernul Republicii Moldova apelează la serviciile altei companii, Casystems 

International, prin intermediul Camerei de Comerţ Moldo-Americane din New York. Contractul semnat de 

prim-vicepremierul de atunci Nicolae Andronatii şi Frank G. Hilton prevedea că firma de consultanţă va 

reprezenta Republica Moldova în SUA, pentru a prezenta ţara companiilor americane şi atrage investiţii din 

SUA în economia moldovenească. 

 

De asemenea, Casystems International se angaja „să asiste Guvernul Republicii Moldova în negocierea îm-

prumuturilor și granturilor disponibile de la Guvernul Statelor Unite”, dar şi în relaţiile cu FMI şi Banca 

Mondială. Durata acestui acord nu era limitată în timp şi nu implica taxe sau schimburi între companie și 

Moldova, iar Casystems era responsabil pentru propriile cheltuieli. 

 

Compania se angaja să lucreze cu Camera de comerţ moldo-americană și cu prim-vicepremierul Nicolae 

Andronati pentru a susţine programul de privatizare în Moldova. Totodată, firma urma să coordoneze întâl-

niri ale prim-vicepremierului cu membrii Congresului şi cu directorii generali ai companiilor incluse în cla-

samentul Fortune 500, pentru a prezenta oportunităţile de afaceri din Moldova, dar şi pentru a asista guver-

nul acesteia în relaţiile cu companiile private. Potrivit acordului, Casystems urma să obţină 10% din profitul 

din toate proiectele comune care ar fi fost iniţiate graţie activităţii ei. 

 

Cum a picat afacerea Mezon 

 

Vor trece cinci ani până când cineva din Moldova va apela iarăşi la serviciile unor companii de lobby din 

SUA. De astă dată o companie mixtă moldo-americană apelează la serviciile firmei McCaffrey Braley Inc. 

Contractul semnat de Shellyn McCaffrey prevedea acordarea unor servicii companiei Mol-Med Ventures 

Inc din Tequesta, Florida. Ultima a semnat un contract cu întreprinderea Mezon din Moldova, pentru a ex-

porta echipamente comerciale americane ce urmau să fie instalate și gestionate la Chișinău ca o companie 

comercială de producție și export, cu o implicare continuă a SUA. 

 

Compania americană urma să ajute la identificarea posibilelor surse de finanțare pentru exportul echipamen-

telor americane și dezvoltarea afacerilor comerciale moldo-americane din străinătate și promovarea acesteia 

ca fiind importantă pentru interesele Moldovei. „Deoarece proiectul este de interes economic și comercial 

prioritar pentru Guvernul Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova a luat în considerație o in-

tervenție personală în proiect și dorește să-l promoveze (și poate și pe alții)”, se menţiona în contract. 

 

În august 2000, Mol-Med Ventures Inc. a participat la concursul de privatizare a SA Mezon şi a fost selecta-

tă ca învingătoare. Compania urma să achite 150.000 de dolari, adică o sumă de nimic, dacă ţinem cont de 

faptul că fosta uzină sovietică de componente militare era un veritabil gigant, iar până în anul 1990 acolo 

munceau circa 7.000 de angajaţi. 

 

În afară de cei 150.000 de dolari, Mol-Med trebuia în decurs de 30 de zile după semnarea contractului să 

achite datoriile de peste şapte milioane lei faţă de buget, dar şi restanţele de circa 20 de milioane mărci ger-

mane ale subsidiarei Perfuzon. În plus, investitorii americani urmau să investească şi circa 70 de milioane de 

dolari în uzină. Tranzacţia a picat şi deja în octombrie 2000 a fost iniţiată procedura de insolvenţă a SA Me-

zon, datoriile întreprinderii împreună cu subsidiara Perfuzon ajungând la 150 de milioane lei. 

 

Americanii, moldovenii şi Institutul Kurciatov 

 

În octombrie 1999, autorităţile de la Chişinău apelează la serviciile lui John J. Gallagher pentru asistenţă în 

promovarea intereselor ţării noastre în relaţia cu administraţia SUA şi cu membrii Congresului. O altă com-
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ponentă a acordului era atragerea de investiţii americane în economia Moldovei, dar şi în proiecte ştiinţifice 

şi tehnologice comune moldo-ruso-americane cu Institutul Kurciatov din Rusia. Din documente rezulta că 

acordul se bucura de sprijinul preşedintelui de atunci Petru Lucinschi. 

 

Pe scenă apar milionarii moldoveni 

 

A urmat o pauză de un deceniu până ca cineva din Moldova să apeleze la serviciile firmelor de lobby din 

SUA. Acesta a fost milionarul Anatol Stati, care în 2009, când au luat amploare problemele în relaţia cu 

autorităţile Kazahstanului, a apelat prin intermediul firmei Tristan Oil la serviciile firmei americane 

Covington & Burling. Contractul era în valoare de 100.000 de dolari, dar despre activităţile prevăzute sau 

rezultate nu se ştie nimic.  

 

Plahotniuc şi amendamentul Jackson-Vanik 

 

Peste trei ani, în august 2012, a venit rândul lui Vlad Plahotniuc, pe atunci prim-vicepreşedinte al Parlamen-

tului, să apeleze la servicii de lobby. Contractul a fost semnat cu Mark Robertson, preşedintele firmei Poto-

mac Global Advisors, LLC. Potrivit acordului, Mark Robertson a fost de acord să ofere sprijin logistic lui 

Vlad Plahotniuc, care va conduce o delegație pentru a participa la International Leaders Forum (Forumul 

Internaţional al Liderilor), organizat de Institutul Naţional Democrat, în colaborare cu Convenţia Naţională 

Democrată din Charlotte, în septembrie 2012. 

 

Totodată, Potomac Global Advisors, LLC se angaja să acorde asistenţă în organizarea unor întâlniri bilatera-

le cu oficialități de la Casa Albă, Departamentul de Stat, Departamentul de Comerț, Senatul și Camera Re-

prezentanților din SUA. Una dintre chestiunile ce urma fi abordată în discuţiile cu oficialii americani era 

problema eliminării restricţiilor comerciale pentru Republica Moldova, adică abrogarea celebrului amenda-

ment Jackson-Vanik. 

 

Amendamentul Jackson-Vanik a fost adoptat în 1974, în timpul Războiului Rece. Documentul presupune 

limitarea exportului pe piaţa americană a produselor din spaţiul post-sovietic. Georgia a fost scoasă de sub 

incidenţa acestui amendament în anul 2000, Armenia în 2004, iar Ucraina în 2005. Moldova a fost scoasă de 

sub incidenţa acestui amendament abia în decembrie 2012, la pachet cu Rusia. 

 

Ambasadorul moldovean din acea perioadă la Washington, Igor Munteanu, spune că tergiversarea eliminării 

acestor restricţii se datora şi faptului că mulţi din decidenţii din SUA continuau să considere Moldova o ţară 

unde domină antisemitismul. „A fost nevoie de eforturi foarte mari pentru a convinge senatorii şi membrii 

Camerei Reprezentanţilor să abroge acest amendament în relaţia cu Moldova. Dacă alte ţări apelau la servi-

ciile unor firme de consultanţă şi lobby, noi din lipsă de bani am acţionat prin intermediul întâlnirilor perso-

nale cu reprezentanţii cabinetelor congresmenilor”, a precizat diplomatul. 

 

Lobby pentru PLDM şi Vlad Filat 

 

În aprilie 2014, la serviciile de lobby ale companiei Fianna Strategies LLC apelează Partidul Liberal-Democrat 

din Moldova. De fapt, deşi beneficiar era PLDM şi liderul acesteia Vlad Filat, condamnat în 2016 la 9 ani închi-

soare, contractant era firma Kapital Invest Company SA din Iaşi, al cărei acţionar majoritar era fostul premier. 

 

Pentru 15.000 de dolari, Fianna Strategies urma să pregătească vizita lui Vlad Filat la Washington, să aran-

jeze întâlniri cu membrii Congresului şi Administraţiei SUA, cu reprezentanţi ai unor organizaţii de tip think

-tank, mass-media etc. Peste cinci luni, în septembrie 2014, PLDM iarăşi apelează la serviciile Fianna 

Strategies LLC. De această dată contractul în valoare de 20.000 de dolari este semnat chiar de Vlad Filat şi 

Molly McKew, şefa firmei. 

 

Fianna se angaja să furnizeze PLDM servicii de consultanță, asistenţă în construirea de parteneriate și relaţii 

cu persoane relevante din SUA, inclusiv din Administraţie, Congres, mass-media şi alte organizaţii. La fel 

urma să acorde sprijin PLDM în organizarea de vizite în SUA, comunicarea în SUA a poziției PLDM, deta-

lii despre situaţia internă din Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. Peste un 

an, în august 2015, este semnat un nou contract, cu prevederi asemănătoare şi termen de acţiune până pe 31 
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iulie 2016, doar că nu era precizat costul serviciilor. 

 

Ce servicii a prestat Podesta pentru PDM 

 

Cele mai valoroase contracte de lobby însă au fost semnate în ultimii doi ani de Partidul Democrat din Mol-

dova cu firma Podesta Group. Astfel pe 21 iunie 2016, Podesta Group a semnat un contract de lobby în va-

loare de circa 600.000 de dolari cu Partidul Democrat din Moldova. Acesta prevedea o serie de activităţi de 

PR a PDM şi de asistare a acestui partid în dezvoltarea relaţiilor moldo-americane. 

 

Mold-Street a analizat ce activităţi a efectuat în 2016 Podesta Group pentru a promova interesele democraţi-

lor moldoveni. Din raportul companiei rezultă că în 2016, au fost organizate peste 250 de activităţi, iar star-

tul a fost dat pe 27 iulie 2016 sub forma unui apel telefonic către Victoria Nuland, asistenta pentru Afaceri 

Europene şi Eurasiatice a Secretarului de Stat american. Ulterior Podesta o va mai suna încă odată pe 

Nuland şi îi va trimite şi două mesaje prin poşta electronică. 

 

De altfel, marea majoritate a activităţilor au fost sub formă de mesaje electronice în special către mass-

media, instituţii de stat şi centre de studii şi analize. De exemplu pe 3 şi 4 august 2016, Podesta a trimis 

emailuri către un grup de jurnalişti de la Forbes, inclusiv lui Michael Noer, editorul executiv la secția Pro-

iecte Speciale a revistei Forbes. Ulterior mesaje au fost trimise la cele mai importante instituţii media: New 

York Times, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, CNN, USA Today, Washlngton Post, Washlngton 

Times, The Hill, Associated Press, Fox, Politico etc. 

 

Podesta a organizat şi 18 întâlniri. Prima a avut loc pe 8 august 2016, cu Desmond Butler, reporter în cadrul Inter-

national Investigative Team de la Associated Press, unul dintre autorii investigaţiei despre traficul cu substanţe 

radioactive prin Moldova. Cele mai multe întâlniri, trei la număr, au fost la Atlantic Council. Dintre oficialitățile 

cu care s-au organizat întrevederi cea mai importantă a fost Bridget Brink, asistenta adjunctă al Secretarului de 

Stat american, din Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice şi care a avut loc pe 29 septembrie 2016. 

 

Cât a primit Podesta şi ce a raportat Partidul Democrat 

 

Este prezentat şi un raport financiar al Podesta referitor la activităţile de promovare a PDM. Din documente 

rezultă că Partidul Democrat a transferat în perioada 1 iulie-25 noiembrie 2016 pe conturile Podesta Group 

484.000 de dolari, sau circa 10 milioane lei la cursul mediu din acea perioadă. Podesta raportează şi cheltu-

ieli (în document e scris Reimbursement) de peste 47.100 de dolari, după care vine cu o precizare că 

"cheltuielile enumerate la rambursare" au fost în scopuri asociate cu activitatea Grupului Podesta și nici o 

oficialitate din Guvernul SUA sau reprezentanți ai mass-media nu au beneficiat de acest lucru. 

 

Articolul lui Plahotniuc trimis la peste 200 de oficiali americani 

 

Partidul Democrat nu a raportat separat aceste cheltuieli în raportul financiar al partidului, prezentat la 

Comisia Electorală Centrală. Din document putem constata doar că în 2016, PDM a cheltuit "pentru 

presă și materiale promoționale" - peste 40,5 de milioane de lei, sau circa 87,5% din tot bugetul decla-

rat al formaţiunii. Cele 10 milioane lei alocate pentru Podesta Group au reprezentat 25% din bugetul 

PDM pentru promovare. 

 

În 2017 activităţile au continuat. De exemplu după publicarea pe 12 aprilie 2017 pe portalul Daily Caller a 

editorialului lui Vlad Plahotniuc, ”Moldova Steers a Path to Democracy and Reform”, Podesta va prezenta 

un raport în care informa că a trimis linkul la material şi cu o scurtă sinteză a acestuia la peste 200 de adrese 

de email ale unor consilieri şi asistenţi de senatori şi congresmeni, dar şi de la Casa Albă. 

 

Noi contracte de milioane 

 

La finele lunii iulie 2017, PDM a semnat noi contracte cu două importante companii americane de lobby. 

Este vorba despre Cornerstone Government Affairs şi Podesta Group. Pentru serviciile celor două companii 

specializate în PR şi lobby, care se vor ocupa de organizarea de întâlniri în SUA la un nivel înalt şi vor pro-

mova politica PD, democraţii vor plăti 480.000 de dolari. Podesta se angajează să acorde „asistență în comu-
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nicarea problemelor prioritare din relația bilaterală dintre Statele Unite și Moldova cu publicul american 

relevant, inclusiv Congresul, și comunitatea de politicieni”. 

 

Cele două companii se află în ultimii ani în top zece din SUA, după valoarea contractelor. Astfel 

Cornerstone Government Affairs are încheiate în anul 2017 contracte de 9,26 milioane de dolari, în timp ce 

în 2016 a avut contracte de 16,8 milioane dolari situându-se pe locul opt în topul companiilor de lobby din 

SUA. Podesta Group a ocupat locul trei în 2016 cu contracte în valoare de 24,04 milioane de dolari, în timp 

ce în acest an are semnate contracte de 11,02 milioane de dolari. În plus compania a fost implicată în mai 

multe scandaluri legate de promovarea intereselor unor lideri politici corupţi. 

 

De notat că legislaţia americană obliga lobby-ştii care lucrează pentru un agent (Guvern, partid etc.) străin să 

reînoiască înregistrarea din şase în şase luni la Departamentul de Justiţie din Washington, conform procedu-

rilor FARA. Printre altele, firma înregistrată trebuie să dezvăluie natura serviciilor prestate şi sumele primite 

în schimbul lor de la clientul străin. Cu toate acestea, datele analizate de Mold-Street relevă că o mare parte 

din documentele de înregistrare a grupurilor de lobby pentru Moldova arată ca acestea nu au declarat banii 

primiţi, deşi exista o descriere a serviciilor prestate. 

 

De ce Guvernul nu poate apela la serviciile lobby 

 

Directorul IDIS Viitorul Igor Munteanu susţine că ţara noastră are nevoie de lobby în SUA pentru că altfel e 

greu să atragi investiţii americane şi intrarea pe piaţa noastră a unor giganţi precum General Electric, Gene-

ral Motors etc. Totuşi el susţine că nu este atât de simplu de apelat la aceste servicii pe cât se pare. „Pentru 

ca Moldova să apeleze la serviciile unor companii de lobby, Guvernul va fi nevoit să facă licitaţie publică. 

Însă foarte puţină lume în astfel de cazuri face licitaţie. În acest sens oamenii politici au o marjă mult mai 

mare de manevrare pentru a contracta astfel de servicii”, explică diplomatul. 

 

Potrivit lui Munteanu Moldova a beneficiat pe parcursul anilor de sprijin necondiţionat şi din partea unor 

state din SUA cu care ţara noastră este în relaţii de parteneriat. De exemplu, Elaine F. Marshall, Secretar de 

stat al Carolinei de Nord scria la Casa Albă scrisori în care susţinea necesitatea ridicării restricţiilor comerci-

ale, argumentând prin faptul că statul pe care îl conducea are parteneriat cu Moldova şi menţinerea acestora 

împiedica la dezvoltarea relaţiilor. „Acesta nu a fost lobby în sensul larg, ci un sprijin simbolic, dar care ne-

a fost de mare folos”, mai adaugă Igor Munteanu. 

 

În decembrie 2011, Elaine F. Marshall a fost decorată cu Ordinul de Onoare Moldovei pentru activitatea sa 

de consolidare a relațiilor de parteneriat dintre țara noastră și statul american Carolina de Nord. De notat că 

mai multe surse spun că au existat şi alţi politicieni ce au apelat la serviciile companiilor specializate din 

SUA. În lipsa unor documente confirmatorii Mold-Street nu le-a putut analiza şi relata despre ele. © 

 

* * * 

 

 

Câți bani alocă Moldova pentru dezvoltarea regională? Prea puțini și 

ne-echilibrat 
 

La mijlocul verii Guvernul a aprobat, în sfârșit, Planul de acțiuni privind implementarea „Strategiei Naționa-

le de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020”, care prevede că peste 7 miliarde de lei vor fi investite în 

implementarea acesteia. Per ansamblu suma respectivă este de câteva ori mai mare decât s-a alocat anterior. 

Autoritățile susțin că documentul a fost elaborat în baza a trei obiective specifice: acces asigurat la servicii și 

utilități publice calitative, creștere economică sustenabilă asigurată în regiuni și guvernanță îmbunătățită în 

domeniul dezvoltării regionale. 

 

Pentru realizarea celor specificate, Guvernul își propune să asigure dezvoltarea echilibrată și durabilă în 

toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova, adică cele 6 stabilite deocamdată din punct de vedere 

convențional. Obiectivele anunțate sunt destul de ambițioase și arată bine pe hârtie, în timp ce situația la 

nivel regional se înrăutățește. 



36 

Disparități în dezvoltarea regională sau de ce se depopulează țara 

 

Însăși autoritățile consideră și confirmă că, din punct de vedere regional, Moldova trebuie să evolueze eco-

nomico-financiar. Şi anterior Guvernul și-a asumat mari eforturi să susțină, în particular financiar, tendințele 

de dezvoltare regională așa precum prevede Aquis-ul comunitar. 

 

Însă datele oficiale relevă că alocațiile bugetare scad de la an la an (2015 – 1% din veniturile bugetare, 2016 

– 0,8%, iar în 2017 – 0,6% din venituri), în pofida susținerii și insistenței partenerilor de dezvoltare, dar și a 

practicii europene din domeniu. Or, dacă ar fi să corelam sarcastic faptele, scăderea populației din regiuni 

poate fi legată implicit cu diminuarea veniturilor. În virtutea celor asumate, angajamentele sunt încălcate 

până la urmă. Statistica oficială susține această constatare. De regulă, ar trebui să constatăm că disparitățile 

curente în dezvoltarea regională pot fi atribuite și urmare a gestionării economice defectuoase din epoca 

URSS, inclusiv acestea pliindu-se ca un factor al procesului de industrializare diferită, dar și a celui de urba-

nizare incompletă a țării. 

 

Concentrare excesivă a economiei în municipiul Chișinău 

 

Mai mult, procesele date chiar s-au accelerat în perioada de tranziție. Astfel, potrivit datelor recente ale 

BNS, una din cea mai mare discrepanță în profil regional este o concentrare excesivă a economiei în munici-

piul Chișinău, acesta fiind urmat cu o mare diferență de municipiul Bălți. Evidențierea acestor două orașe 

este focusată în mare parte pe diferențierea din punct de vedere structural a factorilor de producție care exis-

tă în aceste regiuni și restul țării. 

 

O bună parte din studiile și analizele elaborate privind dezvoltarea regională, dar și datele statistice oficiale, 

indică faptul că municipiul Chișinău are un mare avantaj comparativ și este mai mult specializat în aspect 

industrial și cel al serviciilor, pe când restul regiunilor sunt specializate în agricultură. Fără îndoială, că pen-

tru ajustarea politicilor de dezvoltare regională este firesc de identificat factorii de creștere economică, în 

particular din punct de vedere statistic.  

 

Per ansamblu s-ar observa că indicii din sectorul agricol, dar și cel industrial, sunt peste valoarea celor iden-

tificați în sectorul de servicii, ceea ce scoate în evidență faptul că ultimul este concentrat în mun. Chișinău și 

are o prezență mică sau chiar infimă în celelalte regiuni de dezvoltare. Respectiv, putem spune că în general 

pentru Republica Moldova ar fi caracteristice două aspecte majore ale dezvoltării economice regionale. 

 

Astfel, pentru toată țara (excepție fiind Chișinău) economia ar fi una specific agrară, pe când pentru capitală și, 

parțial, Bălți, aceasta este mai mult axată pe servicii și industria prelucrătoare. Totuși, carența datelor statistice 

până nu demult și a analizelor pertinente a afectat buna implementare a politicilor în domeniu și s-a redus la un 

proces mai mult conjunctural, fără a aborda în profunzime factorii și aspectele principale de dezvoltare. 

 

Pe lângă distribuția neuniformă a sectoarelor în profil regional, discrepanțele economice regionale se con-

firmă și la nivelul de PIB în profil teritorial, respectiv în termeni absoluți și relativi calculat de BNS pe 

fiecare unitate teritorial administrativă și în cele din urmă în profil regional. Respectiv, în municipiul Chi-

șinău este concentrat cca 57% din PIB, în municipiul Bălți, care este parte și a RD Nord – circa 17%, iar 

UTA Găgăuzia i se atribuie nu mai mult de 3%. De fapt, o concentrare geografică a economiei demon-

strează ca ponderea unei regiuni în profil teritorial ar corespunde cu ponderea acesteia per ansamblu în 

economia națională. 

 

În linii mari, se înregistrează o diferență extrem de mare referitor la repartizarea regională a producției totale în 

Republica Moldova. Pe de altă parte, datele menționate nu prezintă un tablou complet al dezvoltării teritoriale, 

deoarece arată mai mult situația din punct de vedere static.  

 

Totuși, în ciuda unei discrepanțe economice și sociale majore dintre regiuni, datele statistice cu privire la 

venituri sau salarii pentru ultimii ani atestă o tendință apropiere a regiunilor față de capitală. Totodată, din 

punct de vedere economic, convergența pe salarii, însă, nu ar prezenta situația reală în economiei, iar pro-

ductivitatea muncii și a salariilor ar conta mult mai mult. 
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Moldova, codașă la finanțarea dezvoltării regionale 

 

Pentru ca un sector să se dezvolte eficient trebuie să dispună și de un suport financiar pe potrivă. Respectiv, 

un sistem de finanțare a dezvoltării regionale a fost elaborat în cadrul implementării SNDR 2010-2012. De 

fapt, acest sistem sau mecanism și-a demonstrat relativa viabilitate, flexibilitate și durabilitate. Totuși, aceas-

tă modalitate de finanțare este centrat exclusiv pe Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), resur-

sele căruia sânt insuficiente comparativ cu necesitățile de finanțare pe această dimensiune. 

 

Spre exemplu, potrivit Legii bugetului de stat pentru 2017 pentru FNDR au fost alocate circa 186 milioane 

lei, ceea ce constituie aproape 0,6% din veniturile acestuia sau în jur de 0,2% din PIB. Este de fapt o sumă 

infimă la ceea ce urmează de realizat conform noului proiect al SNDR pentru 2016-2020, inclusiv corobora-

tă la prioritățile de primă necesitate privind dezvoltarea regională. Este vizibilă o discrepanța financiară ma-

joră, ca pondere din PIB, care este alocată dezvoltării regionale din Republica Moldova în comparație cu 

unele state, inclusiv membre a UE. 

 

Partenerii externi dau mai mulți bani decât Guvernul 

 

Partenerii externi, în particular cei care sunt implicați în diferite proiecte ce vizează aspectele regionale de 

dezvoltare, finanțează proiecte regionale care deseori depășesc alocațiile din bugetul de stat. Așa cum dez-

voltarea regională este o componentă și aspect primordial a politicii teritoriale promovată de UE, FNDR ar 

trebui să fie majorat barem până la 3% din PIB sau până la cca 5%, cum este în cazul unor țări din UE. O 

idee larg vehiculată în prezent, însă cu puține sorți de izbândă din mai multe motive. 

 

De asemenea, evaluările precedentelor două SNDR-uri au constatat că nu prea există mecanisme eficiente 

de asociere și cooptare a finanțării din alte surse – atât fonduri naționale, cât și internaționale (cu excepția 

GIZ și DFID). Acestea au identificat că uneori APL-urile implementează proiecte în localitățile din regiune, 

însă nu prea există un mecanism de colectare a datelor sau informațiilor și de cuantificare a impactului ce-

lorlalte instrumente publice de finanțare (Fondul Rutier, Fondul Ecologic Național, Fondul pentru Eficiența 

Energetică, transferurile de la Ministerul Sănătăți și Ministerul Educației etc.) asupra dezvoltării regionale. 

Or, dezvoltarea regională nu este deocamdată o politică interministerială de conlucrare în domeniu. 

 

În concluzie… 

 

Dacă până nu demult disparitățile regionale din punct de vedere economic erau constatate în mod subiectiv, actu-

almente aceste sunt relevante și au la bază informații obiective, inclusiv date statistice oficiale. Diferențele de dez-

voltare economică enormă care separă regiunea Chișinău – unde PIB-ul reprezintă aproape 60% față de restul țării 

– vorbesc despre o adevărată înapoiere a Republicii Moldova în ce privește dezvoltarea regională. Cu strategii și 

cu promisiuni aceste disparități nu pot fi depășite. E nevoie de acțiuni concrete, care însă întârzie. © 

 

* * * 

 

 

Câţi bani au recuperat şi câte procese au iniţiat cele trei bănci din 

Grupul lui Shor 
 

Din momentul retragerii licențelor (16 octombrie 2015) Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank și 

până pe 30 iunie 2017, lichidatorii acestora au încasat mijloace bănești în sumă totală de 847,66 milioane lei, 

anunţă Banca Naţională a Moldovei (BNM). Suma recuperată reprezintă doar 6% din valoarea creditelor de 

urgență asigurate cu garanții de stat în valoare de 14.121,76 milioane lei, acordate în perioada noiembrie 

2014 – octombrie 2015, de BNM celor trei instituţii financiare. 

 

BEM a recuperat doar 3,6% din sumă 

 

Cea mai proastă situaţie se atestă la Banca de Economii, care a primit de la BNM 9,27 miliarde de lei, dar a 

recuperat până pe 30 iunie 2017 circa 377,8 milioane lei, sau doar 3,6% din suma totală. Banca Socială a 
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primit 2,7 miliarde lei, dar a recuperat circa 341 milioane lei, sau 12,6%, iar Unibank din cele aproximativ 

2,15 miliarde lei a recuperat doar 128,85 milioane lei, ceea ce reprezintă mai puţin de 6% din suma primită.  

 

În iunie au fost recuperate mai puţin de 17 milioane lei 

 

În ultimele luni se atestă însă o reducere a sumelor recuperate. Astfel în luna iunie 2017 încasările au consti-

tuit doar 16,6 milioane lei. Dar recuperarea nu semnifică şi achitarea datoriei. Potrivit BNM încasările din 

rambursarea creditelor dețin ponderea cea mai mare din total (rambursări a creditelor și comercializarea 

gajului), fapt ce facilitează procesul de recuperare a creditelor de urgență oferite de instituție. Astfel, mijloa-

cele disponibile în conturile BEM, Băncii Sociale şi Unibank la data retragerii licențelor, cât și mijloacele 

încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate "pentru efectuarea cheltuielilor aferente procesului de lichidare, 

precum și pentru onorarea creanțelor Ministerului Finanțelor".  

 

"Din data retragerii licențelor și până la 30.06.2017 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale 

(până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datorii-

le aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii ono-

rării claselor de creanțe sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare", precizează BNM. Datele BNM arată 

că de la data retragerii licențe şi până pe 3 octombrie 2016, când în conformitate cu celebra Lege nr.235, 

garanția dată de Ministerul Finanţelor şi Guvernul Leancă a devenit datorie de stat, cele trei bănci rambursa-

seră 780,56 milioane lei. În consecinţă Ministerul Finanțelor a emis și transmis Băncii Naționale obligațiuni 

de stat în valoare de 13,34 miliarde de lei. 

 

Mai rămân peste 13 miliarde 

 

De la 3 octombrie 2016 şi până pe 30 iunie 2017 au mai fost rambursate încă 231,6 milioane lei. În conse-

cinţă până pe 30 iunie 2017 s-a reuşit returnarea a ceva mai mult de un miliard de lei, iar soldul creditelor 

rămase constituia 13,11 miliarde lei sau circa 725 milioane de dolari, la cursul de la finele lunii iunie. 

 

Administraţia Băncii Naţionale anunţă că lichidatorii celor trei bănci continuă să întreprindă acțiuni legale 

aferente recuperării creditelor. "Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă şi organele judiciare, 

realizează măsuri organizatorice privind comercializarea activelor aflate în proprietatea băncilor şi continuă 

lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor şi achitarea creditelor de urgență acordate de 

BNM", potrivit autorităţii bancare. Instituţia prezintă şi o informație privind acțiunile examinate în instanțele 

de judecată, debitorii aflați în insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situa-

ția din 30 iunie 2017. 

 

Pe hârtie "miliardul furat" e ca şi rambursat 

 

Astfel cele trei bănci au iniţiat 165 de acțiuni în instanțele de judecată pentru recuperarea creditelor acordate 

cu dărnicie până la finele lunii noiembrie 2014, iar suma pe care o cer este de 13,57 miliarde lei. Teoretic 

dacă datornicii ar avea bani şi active disponibile şi dacă instanţa acceptă pretenţiile celor trei bănci, apoi 

"miliardul furat" e ca şi rambursat. Doar că instanţele au validat deocamdată doar cereri în valoare de 3,61 

miliarde lei, faţă de 174 de debitori aflați în proces de insolvabilitate. Cine sunt unii debitori şi ce active au, 

se poate de aflat din anunţurile de vânzare de pe paginile web ale celor trei bănci. 

 

Ce vând băncile: afaceri, locuinţe, butoaie 

 

De exemplu Banca de Economii a publicat lista a 80 de active ce au valoare mai mare de un milion de lei 

fiecare şi care ar costa peste 450 de milioane lei. Alte 241 de active au valoare mai mică de un milion de lei 

fiecare. Cele mai valoroase sunt cota de 10,2% de acţiuni la Moldasig, estimată la 34,9 milioane lei, sau 

sediul băncii de pe strada Columna, estimat la peste 33 de milioane lei. 

 

În listă găsim şi distilat de divin în valoare de peste 30 milioane lei, câteva afaceri, dar şi peste 130 de apar-

tamente pe strada Dumeniuc din Chişinău, din care 29 de locuințe costă mai mult de un milion de lei. Blocul 

urma să fie construit de o companie a "celebrului" afacerist Ivan Tomaili, care în 2011 a primit de la BEM 

credite în valoare de circa 60 milioane lei pentru acest proiect imobiliar.  
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În mai 2015, afaceristul a fost reţinut de CNA în dosarul de nerambursare a unor credite de peste o sută de 

milioane lei contractate de la BEM  în anii 2009-2011. În plus banca vinde butoaie, automobile, ATM, gara-

je, tehnică, servere etc. Multe din active sunt expuse la vânzare deja de câțiva ani și prețul s-a diminuat, pen-

tru că nu se găsesc cumpărători. Banca Socială vinde şi un segment de cale ferată la Bălţi, dar şi cota de 

99% din capitalul Ceproserving, estimată la peste 55 de milioane lei. Aceste active sunt propuse pentru co-

mercializare direct de bancă sau prin intermediul executorilor judecătorești și al administratorilor insolvabilității. 

 

388 de titluri executorii de 4,2 miliarde lei. Doar jumătate de procent a fost executată 

 

Potrivit BNM până pe 30 iunie 2017 au fost emise 388 de titluri executorii în valoare de 4,17 miliarde lei, 

din care au fost executate parțial sau total 206 de titluri, în valoare de doar 24,8 milioane lei. Adică ceva mai 

mult de jumătate de procent din valoarea titlurilor executorii. Alte 37 de titluri executorii în valoare de 31,9 

milioane lei au fost remise băncii fără executare. Totodată în gestiunea organelor de urmărire penală s-ar 

afla 71 de dosare penale legate de frauda bancară. 

 

Banca Națională susţine că a solicitat celor trei bănci în proces de lichidare publicarea lunară pe site-urile lor 

oficiale, într-un loc vizibil publicului, informații detaliate și actualizate cu privire la activele expuse spre 

vânzare prin licitații, dar şi informaţia privind recuperarea banilor. Informaţia este prezentă, doar că aceasta 

este doar o parte mică din active. Restul însă sunt încă căutate de compania americană Kroll. 

 

Banca Socială are decizie de încasare a 12 miliarde lei 

 

Mai adăugăm că potrivit informației BNM, Banca Socială deja dispune de "patru hotărâri judecătorești defi-

nitive cu privire la încasarea de la SRL Caritas Group și alte trei societăți comerciale, incluse în grupul cu-

noscut de public drept „Grupul Shor”, a datoriei în valoare totală de peste 12 miliarde lei. Deciziile instanţe-

lor nu sunt însă publice din motive necunoscute. Cel puţin pe paginile instanţelor nu apar informaţii precum 

că au fost examinate dosare pe numele Caritas Group. Potrivit BNM, acțiunea civilă împotriva Voximar-

Com SRL în valoare de circa 3 miliarde lei se află pe rol în instanța de apel. © 

 

* * * 

 

 

Magia cifrelor, sau cum ne manipulează autoritățile și politicienii 
 

Zilnic suntem bombardați cu numeroase cifre și rezultate financiare: de la comunicatele autorităților, la cele 

din analizele experților. Multe din aceste date sunt eronate, iar ziariști și redacții întregi se lasă păcălite fără 

nicio remușcare de conștiință. În cele ce urmează vom încerca să analizăm unele din aceste date și să arătăm 

cât de ușor este să le combați, să arăți că ele nu sunt adevărate. 

 

Cifrele magice și realitatea 

 

Filosoful și matematicianul grec Pitagora și adepții săi considerau că numerele exprimă nu numai relații 

cantitative, ci și calitative. Mai mult, el punea pe seama numerelor și o serie de proprietăți magice. Nu mă 

apuc să apreciez pe cât de adevărat este așa ceva, dar se pare că pentru mulți dintre noi numerele (cifrele) au 

într-adevăr un efect magic, iar frecvent – cu impact nu tocmai pozitiv. 

 

Cel mai mult le place să se laude cu cifre, pentru a demonstra că obțin rezultate, autoritățile și partidele de la 

guvernare. Acestea frecvent folosesc cifre cu și fără treabă pentru a arăta succese remarcabile. În schimb, 

opoziția folosește cifrele pentru a demonstra incapacitatea celor ce se află la conducere de a guverna cu țara. 

 

Ministerul Afacerilor Externe și drumurile cu gropi 

 

Să luăm unul din cele mai recente comunicate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în care sunt 

enumerate 10 rezultate de succes în trei ani de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Acolo 

se afirmă bunăoară că în trei ani au fost reabilitate 425 de kilometri de drumuri naționale cu suportul BERD și BEI. 
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Realitatea este că aceste drumuri de fapt urmau a fi reabilitate, dar din cauza furtului miliardului, corupției, 

proastei organizări, incapacității instituționale etc., la unele din ele se atestă întârzieri de mai bine de patru 

ani de zile la efectuarea lucrărilor. Aceste lucrări de construcție se preconizează a fi finalizate abia în 2018-

2019. Tot acolo Ministerul Afacerilor Externe mai anunță că grație unui credit al Băncii Mondiale au fost 

reabilitate 300 de kilometri de drumuri locale. Din datele prezentate de fostul ministru al Transporturilor 

rezultă că lucrările de reparație a primelor patru coridoare urmează să înceapă în anul 2017. 

 

Cine a avut nevoie de o astfel de dezinformare? Ministrul Galbur sau, poate, premierul Pavel Filip? Am pu-

tea pune acest fapt pe seama lipsei de specialiști la Ministerul de Externe, dar cu siguranța informația veridi-

că se putea de găsit la specialiștii de la Ministerul Economiei și Infrastructuri. 

 

Din parcurile industriale iese fum 

 

Dar și Ministerul Economiei și Infrastructuri distribuie uneori informații care provoacă dubii. De exemplu 

pe 1 septembrie 2017, a fost difuzat comunicatul precum că investițiile străine directe s-au majorat cu 24% 

în semestrul I al acestui an, dar după ce am scris un mesaj serviciului de presă, datele au fost operativ corec-

tate, pentru că ar fi doar pentru primul trimestru. Şi alte date difuzate de MEI provoacă semne de întrebare. 

De exemplu se anunță că în primul semestru al anului 2017, în cele 10 parcuri industriale din țară, au fost atra-

se investiții în valoare de 53,4 milioane lei, iar în șase ani cifra respective constituie peste 1,1 miliarde lei. 

 

În mod normal apare întrebarea: „În primul semestru al anului 2016 ce volum de investiții a fost?” Răspun-

sul este necesar pentru a vedea dacă este o evoluție pozitivă sau negativă. Or, în mai 2016, același minister 

raporta că până la finele lunii martie 2016, parcurile au atras investiții de circa un miliard de lei. Baza de 

comparație o putem culege însă din alt comunicat, din care putem constata că investițiile în parcurile indus-

triale constituie mai puțin de un procent din totalul investițiilor în economie în prima jumătate a acestui an. 

Adică au un impact minor, deși li se acordă o importanță foarte mare. 

 

Cum Rusia a investit în Moldova 4,5 miliarde de dolari 

 

Şi Guvernul stă bine la acest capitol. De exemplu pe pagina web a Guvernului mai stă un comunicat din 15 

martie 2017 în care se anunță că 900 de companii cu capital rusesc au investit în Republica Moldova circa 

4,5 miliarde de dolari. Aceste cifre nu se regăsesc nici în una din statisticile Băncii Naționale a Moldovei 

(BNM), cele ale Ministerului Economiei și nici în datele oficiale din Rusia. Datele BNM relevă că la 30 

decembrie 2016, soldul investițiilor străine directe era de 3,58 miliarde de dolari, adică cu aproape un mili-

ard de dolari mai puțin decât cifra dată de Guvern privind investițiile Rusiei în Moldova. 

 

De ce economia nu moare? 

 

Nu putem să trecem cu vederea și folosirea și de către unii specialiști în economie a unor date manipulatorii. 

E cazul fostului președinte al Comisiei Buget, Economie și Finanțe din Parlamentul Republicii Moldova, 

Veaceslav Ioniță. Acesta anunța pe 15 august 2016 că economia Moldovei pur și simplu moare. E adevărat 

că starea economiei țării nu provoacă euforie nici în rândul populației, nici nouă, dar ceea ce a surprins au 

fost datele folosite ca argument de fostul deputat. „Creditarea economiei scade continuu de aproape trei ani. 

În trimestrul II din acest an volumul de credite acordate au constituit 34,2 miliarde lei comparativ cu 47,2 

miliarde lei în 2004 Trimestrul III, o reducere cu peste 13 miliarde lei”, scrie Ioniță. 

 

Dacă citești doar aceste cifre te apucă groaza. Ne salvează doar faptul că fostul președinte al Comisiei Bu-

get, Economie și Finanțe a cam încurcat cifrele. Astfel cifra de 34,2 miliarde de lei, reprezintă soldul credi-

telor la 30 iunie 2017 și nicidecum volumul de credite acordate în trimestrul II al anului 2017. Dacă în trei 

luni era acordat un astfel de volum de credite, apoi logic ar fi trebuit să vorbim despre faptul că economia 

duduie. În realitate volumul de credite acordate în trimestrul II a fost de doar 6,3 miliarde lei, adică de cinci 

ori mai puțin decât cifra anunțată de fostul parlamentar. 

 

Şi încă o precizare. În mod straniu Veaceslav Ioniță compară datele din trimestrul II din 2017 cu situația din 

trimestrul III al anului 2014, exact când era în toi schema de „umflare” cu zeci de miliarde de lei a datelor 

financiare ale celor trei bănci din holdingul Shor implicate în furtul miliardului. Totodată a părut foarte stra-



41 

nie în acest sens tăcerea autorităților, care nu au reacționat la cifrele vehiculate de expert. 

 

Când dolarul va costa 32 de lei 

 

Cineva ar putea spune că e o eroare care nu are efecte grave. Dar datele anunțate de Ioniță au fost preluate 

de mai multe mass-media, iar uneori cifrele eronate au efecte majore negative. Acum 18 ani, o simplă știre a 

agenției oficiale Moldpres, difuzată pe larg de posturile de radio și TV a generat panică pe piața valutară, iar 

în câteva zile leul s-a depreciat brusc cu aproape 20% față de dolar. Astfel dacă la începutul lunii mai 1999 

dolarul de abia ajungea la cotația de 10 lei, la 13 mai costa deja 10,5 lei, iar peste 2 zile - 11,6 lei. La casele 

de schimb valutar și la negru, cursul a depășit în mai 1999, 12 lei pentru un dolar. 

 

Însăși premierul de atunci Ion Sturza a ieșit cu o declarație în care infirma posibilitatea unei astfel de evoluții. 

Atunci, din cauza unei erori de interpretare a cifrelor prezentate într-un studiu al Centrului de Investigații Stra-

tegice și Reforme (CISR) s-a difuzat o știre în care se anunța că până la finele anului 1999, dolarul va costa 

circa 32 de lei. În realitate un asemenea curs valutar, potrivit CISR urma să fie abia peste câțiva ani și doar în 

cazul unui scenariu extrem de pesimist de dezvoltare a economiei moldovenești, în timp ce cel optimist nu 

prezicea un curs mai mare de 12 lei, până la finele anului 1999. Au trecut 18 ani dar până la cursul de 32 lei 

pentru un dolar mai este mult și puține persoane se încumetă să prezică dacă se va ajunge la un asemenea nivel. 

 

Embargoul rusesc și denominarea leului 

 

Şi 11 ani în urmă, imediat după ce în martie 2006, Rusia a impus embargou la vinul moldovenesc și a înce-

put a majora prețul gazelor, unii experți de la Moscova și din stânga Nistrului anunțau despre iminența unui 

default pentru Moldova, aducând și unele cifre în acest sens. Ba chiar o mișcare pro-rusă a inițiat și o cam-

panie propagandistică susținută de mass media rusească în care se vorbea despre o posibilă denominare a 

leului moldovenesc. Aceasta în timp ce toate organismele financiare internaționale anunțau deblocarea unor 

finanțări de zeci de milioane de dolari. Rezultatul: leul a început să se deprecieze față de dolar, iar Banca 

Națională a fost nevoită să iasă cu o declarație de presă în care nega existența unui asemenea pericol. 

 

Despre responsabilitatea presei 

 

Şirul cazurilor de acest tip ar putea fi continuat, mai ales în ceea ce privește utilizarea datelor în campaniile 

electorale, dar ce rost. Or, suntem siguri că oficialii de la noi vor continua să ne bucure cu noi cifre surprin-

zătoare, care iarăși vor fi tirajate de mass-media credulă.  

 

De altfel, nu suntem singurii din lume. Asemenea cazuri se întâmplă în toată lumea, doar că acolo cei ce 

difuzează asemenea informații pierd imediat credibilitatea și aceasta reprezintă cea mai importantă penaliza-

re. Iată acest lucru la noi nu se prea întâmplă. În plus cred că și ziariștii ar trebui să dezvolte capacitatea de a 

pune la îndoială și de a verifica cifrele vehiculate de unii politicieni și guvernanți. Or aceștia vor continua să 

manipuleze cu cifrele, în speranța că nimeni nu o să le verifice, iar campania electorală care se apropie ar 

putea fi un teren prielnic pentru astfel de acțiuni. © 

 

* * * 

 

 

O inovaţie fiscală de la Ministerul Economiei: „Relaxare fiscală” 

pentru cei bogaţi 
 

Ministerul Economiei a propus introducerea din anul 2018 a cotei unice a impozitului pe venit persoanelor 

fizice (15%), concomitent cu majorarea scutirii personale până la nivelul minimului de existenţă (1.800 lei), 

cu ajustarea concomitentă a scutirilor majore şi a celor pentru persoanele întreţinute. "Experienţa statelor din 

regiunea Europei Centrale şi de Est arată că mai multe dintre acestea au aplicat sau continuă să aplice acest 

model de impozitare: Estonia, Lituania, Letonia, Rusia, Serbia, Ucraina, Slovacia, Georgia, România", se 

arată în sinteza propunerilor şi obiecţiilor ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2018 şi per-

fecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale. 
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"Relaxarea fiscală va fi resimţită doar de persoanele cu venituri mari" 

 

Subiectul nu este nou şi periodic apar în spaţiul public propuneri de acest fel. Unul din argumentele princi-

pale în favoarea unor astfel de modele de impozitare a veniturilor populaţiei este că duce la "albirea" venitu-

rilor. Astfel în martie 2008, la acest subiect a fost făcută o analiză de către Centrul Expert-Grup, care susţi-

nea că actualul sistem ce constă în aplicarea de cote progresive "este nestimulativ şi conduce, în special în 

zona veniturilor mari, la implementarea de scheme de evitare sau chiar de evaziune fiscală". 

 

"Toate statele care au introdus cota unică cunosc un succes bun, în special prin creșterea bazei de calcul a 

impozitului (declararea reala a veniturilor), cat și prin creșterea numărului de contribuabili (reducerea mun-

cii la negru). În context, scopul sistemului progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice nu este 

unul economic, ci mai degrabă social. Totodată, sub aspect economic, acest sistem contribuie la apariția si 

dezvoltarea evaziunii fiscale și a muncii la negru", constatau experţii. 

 

Iată ţările europene care au acum cotă unică de impozitare şi nivelul ei: România – 16%, Bulgaria – 10%,  

Belarus – 12%, Bosnia – 10%, Estonia – 20%, Ungaria – 15%, Letonia – 23%, Lituania – 15%, Macedonia 

– 10%, Rusia – 13% şi Serbia – 12%.  

 

De fiecare dată însă Ministerul Finanţelor a respins din start astfel de iniţiative. La fel, şi de această dată. 

"Introducerea cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice, în schimbul impozitării pro-

gresive concomitent cu majorarea mărimii scutirilor anuale, contravine principiului echităţii fiscale în plan 

social la nivelul persoanelor fizice, care presupune impunerea diferenţiată a veniturilor în funcţie de capaci-

tatea contributivă a beneficiarilor de venituri impozabile", susţine şi acum Ministerul Finanţelor. 

 

În opinia responsabililor de la Finanţe, urmare a implementării cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor 

fizice "relaxarea fiscală va fi resimţită doar de persoanele cu venituri mari, de cei care câştigă peste salariul mediu 

din economie". Aceştia vor beneficia de o reducere a cotei de impozitare, dar şi de o creştere a scutirii personale.  

 

Afirmaţia celor de la Finanţe a fost contrazisă de economiştii Expert-Grup încă în analiza din 2008. "Cât 

privește acuzaţia cum că prin introducerea unei cote unice vor beneficia numai cei bogați, argumentul este 

uşor de combătut pornind chiar de la formularea lui. Oamenii bogați nu vor avea un avantaj din cota unică, 

fiindcă aceștia nu plătesc impozit pe salariu. Salariile, daca există, sunt mici, iar „bogăția” le vine din profi-

turi (dividende). În consecință, măsura va fi benefică în special clasei mijlocii, despre care se vorbește că 

trebuie creată și stimulată să devină o forță motrice în economie", se arată în analiza Expert-Grup. 

 

Poate provoca tensiuni sociale şi majorarea altor taxe 

 

Potrivit estimărilor Ministerului Finanţelor, în cazul aplicării cotei unice a impozitului pe venitul persoane-

lor fizice, în defavorizare se va afla populaţia cu venituri mici de până la 3.500 lei lunar (net), la care va 

spori impozitul cu aproximativ 60 lei la fiecare o mie de lei câştigaţi (în special în sectorul bugetar), ceea ce 

va creşte riscul unor tensiuni sociale. 

 

Totodată responsabilii de la Finanţe susţin că acceptarea acestei propuneri "va contribui la reducerea încasă-

rilor la buget şi respectiv reducerea cheltuielilor sau identificarea altor surse de finanţare, prin majorarea 

altor impozite şi taxe, respectiv prin majorarea poverii fiscale". În plus reformarea sistemului de impozitare 

a veniturilor persoanelor fizice ar urma a fi examinată de comun cu reformarea sistemului impozitelor socia-

le, pentru a produce efectul scontat, mai susţine Ministerul Finanţelor. 

 

Exemplul României 

 

Este elocvent în acest sens cazul României, care are o cotă unică de impozitare a veniturilor de 16% din 2005. 

Anterior, existau cinci trepte de impozitare a veniturilor salariale. Cotele erau cuprinse între 18% şi 40%, stabi-

lite progresiv în funcţie de nivelul veniturilor. Sistemul era unul hibrid, care presupunea atât o sumă fixă, cât şi 

una procentuală. La acel moment, cel mai mare nivel, de 40%, era aplicat pentru venituri mai mare de 1.300 de 

lei româneşti, în condiţiile în care salariul mediu brut era, în 2004, de 768 de lei.  
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La începutul acestui an Academia Română constata într-un studiu că "România înregistrează cele mai mari 

disparităţi între veniturile salariale ale cetăţenilor din toate statele europene". 

 

Potrivit Academiei Române, pe termen lung, o soluţie pentru a mai atenua din aceste diferenţe este renunţarea 

la actualul sistem de impozitare cu 16% a tuturor veniturilor. "Cotă diferenţiată de impozit pe veniturile mari, 

cu un al doilea nivel, superior cotei standard de 16%, aplicat veniturilor mari (ex: superioare limitei inferioare a 

ultimei decile de venit sau de peste 3 ori salariul mediu brut)", aceasta ar fi una dintre soluţiile academicienilor. 

 

"România are un nivel ridicat al inegalităţii rezultat deopotrivă dintr-o structură nefavorabilă a ocupării şi 

politica salarială. Reducerea indicelui de inegalitate, spre valori apropiate mediei europene, prin corectarea 

acestor situaţii este necesară", se arată în raportul Academiei Române, denumit "Strategia de Dezvoltare a 

României în următorii 20 de ani". 

 

Sindicatele vor o nouă cotă de impozitare 

 

Şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) vine cu o propunere de introducere unei a 

treia cote de impozitare (în prezent sunt două: 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 

31.140 lei şi 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte 31.140 de lei). De fapt iniţiativa este veche de 

câţiva ani şi presupune introducerea unei noi cote de impozitare de 22% din venitul anual ce depăşeşte suma 

de 240.000 de lei, care cică ar fi conformă standardelor europene. "În ţările europene, pentru persoanele 

fizice cu venituri mari sunt stabilite cote de impozitare maxime.  

 

Aşadar, cotele maxime de impozitare a veniturilor prelevate de stat sunt de: 25% - în Suedia, Lituania şi 

Letonia, de 26% - în Estonia, 33% - în Noua Zeelandă, 40% - în Bulgaria, Polonia, Portugalia, 42% - în Slo-

vacia, 45% - în Italia, 50% - în Austria, 55% - în Belgia şi de 60% în Ţările de Jos... CNSM consideră că 

pentru persoanele fizice cu venituri ce depăşesc de 8-10 ori salariul mediu pe economie în Republica Moldo-

va, stabilirea cotei maxime a impozitului pe venit în mărime de 22% faţă de 55 - 60%, precum în Belgia, 

Ţările de Jos - este destul de argumentată", se arată în propunerea Sindicatelor. Potrivit CNSM în rezultatul 

implementării propunerii, veniturile bugetului de stat ar putea creşte cu circa 172 de milioane de lei. 

 

O propunere ce va stimula plata salariilor "în plic" 

 

Şi această propunere nu este acceptată de Ministerul Finanţelor. "Instituirea unei noi cote (22%) a impozitului pe 

venit şi a unei noi tranşe de venit impozabil va duce la motivarea persoanelor fizice de a primi salariul „în plic” şi 

respectiv, la diminuarea încasărilor la buget din impozitul pe venitul persoanelor fizice, plăţilor obligatorii către 

bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală", susţine instituţia. 

 

În plus Ministerul anunţă că a analizat scenariul introducerii unei a treia cote de impozitare, care a arătat că 

impactul asupra încasărilor la Bugetul Public Naţional va fi de circa 53,84 milioane lei. Adică mai puţin de 

trei ori decât arată estimările Sindicatelor. Totodată cei de la Finanţe constată că scenariul respectiv este 

unul ineficient, în condiţiile în care contravine realizării obiectivului prioritar al Ministerului Finanţelor pri-

vind reducerea fenomenului „salariilor în plic”. © 

 

* * * 

 

Legile lui Candu, contra legilor lui Dodon 
 

Parlamentul Republicii Moldova se va întruni joi, 21 septembrie, în prima ședință plenară din sesiunea de 

toamnă-iarnă curentă pentru a vota repetat nouă legi ce au fost respinse de președintele Igor Dodon și să 

discute despre numirea ministrului apărării și despre ceea ce guvernarea consideră a fi încălcarea constituției 

de către șeful statului.  

 

Spicherul parlamentului, Andrian Candu, a anunţat că alte trei legi încă nu au trecut procedura de discuţii în 

comisii şi respectiv mai târziu ar putea ajunge pe agenda deputaţilor pentru a fi votate repetat. 
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Candu contra lui Dodon 

 

Anterior Candu a susţinut că de aceste legi au nevoie agenţii economici şi populaţia şi că este inadmisibil ca 

din cauza unor interese sau orgolii a lui Dodon să aibă de suferit cetăţenii Republicii Moldova. "Considerăm 

că este inadmisibil ca cetăţenii Republicii Moldova să fie privaţi de anume beneficii care aduc aceste legi, 

doar pentru că preşedintele Dodon are numite interese sau orgolii. Egoismul lui Dodon nu trebuie să afecte-

ze viaţa cetăţenilor", a spus preşedintele Parlamentului. 

 

În replică şeful statului l-a acuzat pe Andrian Candu de manipulare a opiniei publice în ceea ce privește pro-

iectele de legi pe care le-a întors Parlamentului. "În acest context trebuie făcute mai multe precizări: Legile 

pe care nu le-am promulgat, iar Parlamentul vrea să le revoteze în regim de urgență, se referă la subiecte de 

importanță majoră pentru țară. La fiecare lege, pe care n-am promulgat-o au fost prezentate argumentele de 

rigoare", a precizat Igor Dodon într-o postare pe Facebook.  

 

Atât Candu, cât şi Dodon au vorbit mai detaliat doar de 3-4 legi, în timp ce pe agenda Parlamentului sunt 9 

legi ce urmează a fi votate repetat pentru că au fost respinse de preşedinte. 

 

Mold-Street.com a analizat succint motivele pentru care au fost respinse şi cât de importante sunt ele: 

 

1. Legea cu privire la energetică. Documentul a fost aprobat încă la finele anului 2016 şi nu a fost 

promulgat de Igor Dodon pentru că "Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

(ANRE) i se acordă dreptul de a-și elabora bugetul, care mai înainte era aprobat de Parlament, și 

de a-și stabili de sine stătător salariile". 

 

"Salariile în diferite instituții de stat, începând cu regulatorii și terminând cu întreprinderile și agențiile de 

stat nu trebuie să depășească substanțial salariile pedagogilor, medicilor și altor categorii de specialiști care 

sunt cu adevărat importanți pentru țară", susţine Dodon. 

 

Pe de altă parte noua lege sporeşte independența ANRE, conform cerințelor Pachetului Energetic III şi oferă 

inclusiv dreptul să aplice sancțiuni financiare față de operatorii din piață. 

 

2. Modificările din Codul cu privire la știință și inovare şi Codul educației, prin care se încearcă 

reformarea Academiei de Științe. Potrivit lui Dodon aceste modificări vor duce, practic, la lichida-

rea Academiei şi la izolarea sistemului educațional național de cel internațional. "Sunt absolut 

convins că scopul real al acestor inițiative este de a deposeda Academia de Științe de patrimoniul 

pe care îl deține: clădiri, terenuri, și de a-l vinde", susţine şeful statului. 

 

De altfel proiectul chiar prevede transmiterea tuturor institutelor științifice din cadrul AŞM în subordinea 

Ministerului Educației şi gestionarea patrimoniului de o altă structură. Iar averea deținută de AŞM nu este 

deloc neglijabilă. Ultima evaluare, de la finele anului 2015, care nu este la valoarea pieței relevă că cele 26 

de instituții din cadrul Academiei dețin un patrimoniu de circa 1,3 miliarde de lei.  

 

Proiectul votat de Guvern şi Parlament a fost criticat de unii academicieni. De exemplu academicianul Teo-

dor Furdui, președinte al Sfatului academicienilor, i-a adresat o scrisoare deschisă premierului cerând stopa-

rea acestei reforme "pripite", promovate fără o coordonare cu lumea științifică și care ar fi "o greșeală fata-

lă", ce va duce în final la "paralizarea activității științifice". 

 

3. Modificările la Codul muncii care au fost adoptate şi la insistenţa mediului de afaceri, deoarece 

documentul actual conţine mai multe prevederi arhaice. O parte din modificări și completări trans-

pun patru Directive ale Uniunii Europene în legislația muncii, iar altele oferă flexibilitate norme-

lor legale la cerințele economiei de piață. 

 

Preşedintele ţării susţine însă că acest proiect de lege "este îndreptat împotriva categoriilor social-vulnerabile 

ale societății, a mamelor cu mulți copii, a pensionarilor", pentru că prevede: reducerea termenului limită a 

concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului de la 6 ani la 4 ani; acordarea dreptului angaja-

torului de a rezilia din proprie inițiativă contractul individual de muncă cu persoanele care au vârsta  
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de pensionare; excluderea obligativității atribuirii contractului individual de muncă unui număr din registrul unității ș.a.  

 

Pe de altă parte investitorii străini susţin că în formula actuală Codul muncii prezintă obstacole serioase în des-

fășurarea unei activități antreprenoriale eficiente. "Relațiile flexibile de muncă reprezintă un factor important 

pentru crearea unei economii competitive, care să se adapteze cu ușurință la condițiile de piață", se arată în 

Cartea albă 2017 publicată de FIA. Totodată investitorii salută modificările la actualul cod în baza propunerilor 

parvenite de la mediul de afaceri, dar sugerează că e nevoie de elaborat și adoptat un nou Cod al Muncii. 

 

4. Legea cu privire la tichetele de masă. Documentul al cărui "părinte" este chiar Andrian Candu, 

prevede instituirea unui mecanism suplimentar de protecţie socială a salariaţilor prin oferirea 

tichetelor de masă, în valoare de 45 de lei. Suma va fi un supliment la salariul de bază, iar tichete-

le sunt destinate doar pentru a fi folosite în cantine, cafenele, restaurante sau pentru procurarea 

produselor alimentare în unităţile de comerţ.  

Este interzis schimbul tichetelor de masă contra bani sau diminuarea salariului. Potrivit autorului, iniţiativa 

vizează inclusiv luptă împotriva salariilor în plic şi a evaziunii fiscale, iar astfel de sisteme funcţionează în 

foarte multe ţări europene, inclusiv Italia, Franţa, Cehia, Ungaria, România etc. Igor Dodon susţine încă că 

în spatele inițiative nobile la prima vedere, "se ascunde o evaziune fiscală de proporții".  

 

De altfel documentul a fost criticat şi de experţi care spun că nu este clar cum introducerea tichetelor de ma-

să ar duce la soluționarea problemelor identificate. 

 

5. Legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului. Documentul ar urma să asigure un 

cadru juridic şi organizatoric al activității de prevenire și combatere a terorismului în Republica 

Moldova, modul de coordonare a activităţii subdiviziunilor specializate în prevenirea şi combate-

rea terorismului, a acţiunilor întreprinse de autorităţile publice centrale şi locale, de asociaţiile şi 

organizaţiile obşteşti, de persoanele cu funcţii de răspundere. 

 

Dodon a refuzat să promulge legea, din considerentul că acţiunile de coordonare a întregii activități de pre-

venire și combatere terorismului nu mai țin de atribuțiile șefului statului și nici capacitatea de a decide crea-

rea Comandamentului Operațional Antiterorist. Acestea revin instituției parlamentare, prin președintele ei. 

 

6. Modificarea și completarea Legii cu privire la distincțiile de stat. Documentul a fost respins de 

şeful statului pentru că prevede instituirea de cruci, inclusiv jubiliare şi comemorative, în calitate 

de categorie distinctă în sistemul de distincţii de stat. 

 

Potrivit lui Dodon în prezent ar exista însă suficiente distincţii de stat şi că introducerea de noi medalii sau 

cruci va necesita costuri suplimentare, care nu este clar din ce resurse vor fi acoperite. 

 

7. Modificarea art.19 din Legea cu privire la Guvern şi art.4 din Legea privind organizarea admi-

nistrativ-teritorială a Moldovei. Nu este clar de ce au fost respinse modificările.  

 

8. Modificarea și completarea Legii drumurilor (art.1, 2, 3, ș.a.) şi Codului Fiscal (Titlul IX, anexa 

nr.5, nr.6). Deocamdată nu este clar motivul pentru care au fost respinse modificările.  

 

9. Legea privind protecția mediului înconjurător (art.3, 8, 10, 15, 16). Modificările prevăd introdu-

cerea unui nou mecanism de calcul al plăților pentru poluarea mediului, precum și normele de 

aplicare și control al acestora. În mod special, se reduce considerabil plata ecologică la importul 

mărfurilor în ambalaj, precum și a ambalajului separat – ambalaj primar din material plastic, 

ambalaj primar compozit, ambalaj primar din aluminiu etc. – care în lipsa unui sistem eficient de 

reciclare, poate fi o sursă de poluare a mediului. 

 

Motivul invocat de președinție care a întors proiectul, este faptul că inovațiile legislative vor afecta producă-

torii locali și favorizează importatorii. În plus acesta ar putea duce la o reducere substanțială a veniturilor 

bugetare, ca urmare a faptului că persoanele fizice și companiile se scutesc de "obligația de calculare și achi-

tare la buget a taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (ambalaj din 

plastic și compozit ... pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 și până la data intrării în vigoare a acestei legi". 
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Estimările prezentate de Președinție în baza datelor Ministerului Finanțelor arătau că pierderile bugetului de 

stat ar putea ajunge la circa 140 de milioane lei în anul 2017. De notat că din nota expediată în poştă de ser-

viciul de presă rezultă că proiectul ar fi fost inclus pe agenda şedinţei deputaţilor, dar însă lipseşte în agenda 

de pe pagina web a Parlamentului. © 

 

* * * 

 

 

Economia securităţii militare naţionale sau de ce armată are nevoie Moldova 
 

Războiul rămâne sursa cea mare de ameninţare în problema securităţii naţionale și în aceste condiții este şi 

firesc ca termenul de securitate să fie bazat pe conceptele de putere şi pace. Respectiv, vom încerca să tălmă-

cim succint securitatea Republicii Moldova din punct de vedere militar, în pofida existentei la zi a multitudinii 

de domenii sau sectoare la care aceasta poate fi atribuită, şi mai cu seama privind tenta economica a acesteia.  

 

În plus, tot mai multă lume se întreabă dacă Moldova ar avea necesitatea de o armată activă din punct de vede-

re operaţional, profesional înzestrată cu un efectiv bine instruit şi echipată cu mijloace de ultimă generaţie. 

 

Finanţarea Forţelor Armate este simbolică 

 

Finanţarea Forţelor Armate este mai mult decât modică (mai puţin de 0,4% din PIB) şi din punct de vedere 

militar acestea nu sunt capabile să facă faţă provocărilor actuale şi să reziste unui agresiuni. Contingentul 

angajat al acestora, care ar dispune de un efectiv de circa 11.000 unităţi de personal, inclusiv tehnic, este 

departe de a fi îndestulat financiar şi material, iar echiparea şi înzestrarea armatei nu ar fi nici chiar 1/3 din 

arsenalul care-l posedă armata a 14-a a Federaţiei Ruse, dislocată ilegal şi neconstituţional pe teritoriul din 

zona secesionistă transnistreană. 

 

Or, acestea fiind enunţate, mulţi aparent ar justifica recentul decret al preşedintelui Igor Dodon de a retrage 

proiectul Strategiei Securității Naționale și a Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei. Potrivit 

acestuia documentul dat, “nu mai corespunde schimbărilor substanțiale care au avut loc în mediul național, 

regional și internațional de securitate”.  

 

De fapt, tradiţional, pe durata anilor finanțarea Armatei Naţionale nu a fost o prioritate pe agenda națională, 

sau mai bine spus guvernamentală. Totodată, începând cu anul 2009, finanţarea alocată pentru acest sector 

este foarte nesemnificativă, comparativ cu bugetele statelor similare ca populaţie şi teritoriu Republicii Mol-

dova. Bunăoară, pentru anul 2017 au fost prevăzute resurse financiare în valoare de 0,37% din PIB, ceea ce 

aproape acoperă doar cheltuielile operaționale.  

 

Cheltuielile alocate raportate la PIB nu pot fi comparate cu cele ale Macedoniei, Georgiei, Ucrainei sau Rusiei, 

nemaivorbind de Israel (11%) sau Arabia Saudită (peste 21%). Totuși implicarea militarilor moldoveni în di-

verse operațiuni internaţionale de menținere a păcii, în particular sub egida ONU, schimbă niscaiva situaţia în 

domeniu, aceștia beneficiind de echipare, suplimente financiare, precum şi pregătire. Ultimele bătălii politice 

dintre preşedinţie, guvern şi unele formaţiuni politice în jurul chestiunii participării unor militari ai Armatei 

Naţionale la exerciţii militare şi operațiuni internaţionale, pot duce şi la o mai mare înapoiere a domeniului. 

 

Moldova nu are capacitate şi bani pentru aşi moderniza armata 

 

Una peste alta, ar trebui să ne fie clar că statul, Republica Moldova, de unul singur nu are nici capacitate şi 

nici resurse financiare pe potrivă să-şi modernizeze şi consolideze armata. Mai mult, nici nu poate face faţă 

barem celor trupe speciale ruseşti dislocate în Transnistria. 

 

Mai mult! În situaţia unor constrângeri bugetare persistente, resursele direcţionate pentru consolidarea apă-

rării naționale nu sunt cheltuite rațional. Astfel, pe parcursul ultimului deceniu nu au fost finalizate procese-

le de reformare a apărării naționale și nici documentele de programare strategică pentru acest sector, care să 

ghideze planificarea domeniului de apărare şi securitate militară pe o perioadă lungă de timp. De asemenea, 
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lipsa documentelor strategice a determinat faptul că structura armatei naționale (AN) este învechită, fără să 

fie ajustată noilor realități de securitate și constrângeri de finanțare. 

  

Este clar vizibil ca Moldova este „cenuşăreasa” alocaţiilor financiare pentru sectorul de apărare, nu numai în 

plan regional, dar şi mondial. Mai mult decât atât, structura cheltuielilor din sector poartă un caracter neuni-

form și au suferit schimbări semnificative pe parcursul ultimilor ani. Cea mai semnificativă pondere din 

alocările bugetare sunt cele de personal (mai mult de 66%), în timp ce investițiile de capital sunt nesemnifi-

cative, de doar câteva puncte procentuale. De altfel, bugetul alocat de Moldova pentru apărare rămâne con-

stant, circa 0,3-0,5% din PIB, de peste 15 ani de zile. 

 

Bunăoară, în 2017, cele mai mari bugete pentru apărare din zona estică a continentului, fără a lua în calcul 

Rusia şi Turcia, au fost alocate de Polonia (circa 10 miliarde USD), România (peste 3,3 miliarde USD), Gre-

cia (2,9 miliarde USD), Ucraina (2,6 miliarde USD), Cehia (1,8 miliarde USD) şi Ungaria (1,2 miliarde 

USD), restul statelor din zonă având bugete militare de sub 1 miliard de dolari, potrivit analizei Jane’s De-

fence. Spre comparaţie, în acest an Rusia are cheltuieli de aproape 70 miliarde USD pentru apărare, adică 

circa 6% din PIB, potrivit estimărilor internaţionale. 

 

Echipamente depăşite… 

 

Armata Republicii Moldova deţine în prezent echipamente militare depăşite practic la toate capitolele, iar 

înzestrarea cu echipamente moderne necesită sume importante şi programe derulate pentru mai mulţi ani şi 

în mai multe cicluri electorale. Urmare a bugetului auster pe care îl au Forțele Armate, nici chiar elementa-

rele cheltuieli operaționale nu sunt acoperite. Tehnica din dotare degradează. Bani pentru modernizarea ei și, 

cu atât mai mult, pentru achiziţia de tehnică nouă nu sunt. Or costurile sunt uriaşe. De exemplu moderniza-

rea unui avion MIG-29 ar costa circa 10-15 milioane de euro, adică aproape jumătate din bugetul armatei. 

 

Surse din cadrul Armatei Naționale vorbesc despre impedimentele de dezvoltare, posibilitatea de a avea 

tehnică mai performantă, dar și asigurarea cu hrană. Mai mult ca atât, avem soldați în zona de securitate, 

care-şi desfăşoară serviciul în condiţii destul de dificile. Or, dacă am vorbi despre securitatea aeriană, sau 

pregătirea de luptă etc., atunci conjunctura poate fi catalogată chiar dramatică. 

 

Acestea sunt costurile neutralităţii Republicii Moldova, inclusiv din punct de vedere al securităţii militare, 

neutralitate care nici pe departe nu poate fi comparată, spre exemplu, cu neutralitatea Elveţiei. În această 

ţară armata şi poporul sunt indispensabile. Aceasta are un teritoriu aproape similar Republicii Moldova, o 

populație de aproape 8 milioane persoane (de 2,7 ori mai mult) şi un PIB de peste 500 miliarde USD (fiind 

mai mare decât cel al Moldovei de aproape 75 ori). 

 

Respectiv, într-un eventual caz de război, aceasta poate aduna un efectiv într-un termen de timp maxim restrâns 

(2-3 zile) de 1,7 milioane persoane, ceea ce constituie cam 22% din populaţia ţării. Şi asta în pofida unui buget 

relativ mic, de 8 miliarde USD (!), ca pondere în comparaţie cu PIB (1,6%). Armata elveţiană numără un efec-

tiv activ de cca 680.000 soldaţi (9% din populaţia ţării), iar cea moldovenească abia atinge un număr de 9.500 

militari activi (est. 2017). Altfel spus, dacă ar fi să luăm în termeni monetari, Republica Moldova alocă forţelor 

armate puţin peste 554 milioane lei sau circa 33 milioane de USD, ceea ce reprezintă 1,6% din veniturile buge-

tare. Această sumă fiind şi pentru măsuri operaţionale, dotare şi echipament, instruire şi dezvoltare etc. 

 

De la neutralitate la diplomație militară 

 

Pentru comparaţie, bugetul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care dispune de subdiviziuni specifice 

asigurării securităţii şi ordinii publice precum Trupele Speciale de Carabinierii, Poliţia Naţională, Poliţia de 

Frontieră etc., constituie circa 2,26 miliarde lei, adică de patru ori și ceva mai mult decât pentru apărare, sau 

aproape 7% din veniturile bugetare, or peste 1,5% din PIB. 

 

În cazul în care luăm în calcul bugetele celorlalte structuri cu specific de asigurare a ordinii publice şi secu-

rităţii statutului, inclusiv SIS, Serviciul Pază de Stat, subdiviziunile operaţionale ale MAI, Ministerului Jus-

tiţiei etc., atunci valoarea bugetului acestora este de 3 miliarde lei sau peste 9% din veniturile bugetare, or 

peste 2% din PIB. Valoare minimă, de fapt, care este frecvent solicitată de către NATO să fie respectată 



48 

pentru finanţarea forţelor armate a ţărilor membre. Nemaivorbind despre efectivul activ al acestora, care 

volens-nolens, este mai mult decât dublu față de cel al Forțelor Armate. 

 

În această conjunctură întrebarea este dacă Moldova are nevoie de statutul de neutralitate, implicit militară, 

sau ar avea nevoie de o asemenea armată sau mai degrabă de o diplomație militară? Or, modificările care au 

loc actualmente în mediul internaţional de securitate, într-un mod instantaneu, accelerat şi imprevizibil, au 

făcut ca diplomaţia apărării sau diplomația militară, dintr-un vector de studiu, să devină parte activă a politi-

cii externe a unui stat. Respectiv, promovarea unui stat, în cazul dat a Republicii Moldova, din toate puncte-

le de vedere, poate fi realizată apelând la concepte devenite instrumente de lucru, iar diplomaţia apărării sau 

militară ar putea fi unul din ele. © 

 

* * * 

 

 

Topul proiectelor internaţionale cărora în acest an li se taie finanţarea 
 

Guvernul Pavel Filip ia în calcul reducerea sumei împrumuturilor externe din acest an cu 2,43 miliarde de 

lei, dintre care cu 859,6 milioane lei din contul împrumuturilor pentru susținerea bugetului și 1,57 miliarde 

lei din contul împrumuturilor destinate proiectelor finanțate din surse externe. Reducerea finanţării va lovi în 

mai multe proiecte implementate pe banii donatorilor externi. Potrivit estimărilor Ministerului Finanţelor va 

avea loc reducere cu circa 20% (aproape 547 milioane lei), a asistenţei externe pentru o serie de proiecte ce 

urmau a fi realizate în acest an. 

 

Utilizare frauduloasă şi neîndeplinirea condițiilor din acordurile de finanțare 

 

"Aceasta reflectă tendința implementării proiectelor finanțate din surse externe în primele opt luni ale anului 

2017, care a determinat revizuirea executării scontate până la finele anului", explică Ministerul Finanţelor 

într-o notă informativă la proiectul de rectificare bugetară pentru 2017.  Potrivit instituţiei, "de asemenea, s-

au diminuat cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe, inclusiv urmare a descoperirii utilizării frau-

duloase de către unii agenți economici a fondurilor din proiecte", sau din cauza "neîndeplinirii unor condiții 

stipulate în acordurile de finanțare". 

 

Reprezentanţii acestor proiecte sau a instituţiilor responsabile neagă însă existenţa unor scheme frauduloase. 

Ministerul Finanţelor a alcătuit şi o listă a proiectelor la care în acest an vor fi diminuate semnificativ aloca-

ţiile, iar Mold-Street a analizat unele cazuri mai detaliat. 

 

Nordul rămâne fără sistem modern de asigurare cu apă 

 

Lider incontestabil este proiectul de alimentare cu apă în regiunea Nord, care nu va primi în acest an nici-un 

ban din finanţarea de 142,5 milioane lei, planificată de autorităţi. "Modificarea cheltuielilor este cauzată de 

diminuarea cheltuielilor fondului de dezvoltare regională care au fost redistribuite la alte cheltuieli, precum și 

din contul proiectelor finanțate din surse externe din cauza neîndeplinirii unor condiții stipulate în acordurile de 

finanțare", se arată în nota Ministerului Finanţelor. Ţinând cont că e vorba de un proiect în valoare totală de 20 

milioane euro (circa 415 milioane lei), apoi se amână alocarea a aproape o treime din bugetul prevăzut. 

 

Proiectul anunţat încă şase ani în urmă, prevede dezvoltarea unui sistem regional de alimentare cu apă și 

canalizare în municipiul Bălți și șase raioane în nordul țării (Soroca, Florești, Drochia, Rîșcani, Sîngerei, 

Telenești). Investițiile urmau să meargă pentru reabilitarea apeductului Soroca-Bălți și alte rețele de apă din 

regiune, să crească numărul de conexiuni la apeduct și între raioane, să reducă pierderile de apă și să micșo-

reze consumul de energie utilizată la prestarea serviciilor. 

 

Banii urmau a fi alocaţi încă din 2014 şi până în 2018, în cote egale a câte 10 milioane de euro de BERD și 

BEI, dar realizarea lui se tergiversează din cauza unor tertipuri birocratice, relaţiilor încordate între autorită-

ţile centrale şi cele locale, dar şi din cauza schemelor frauduloase depistate la unele întreprinderi ce urmau a 

fi implicate în proiect. 
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Proiectul "supravegheat" de premier rămâne fără 100 de milioane lei 

 

Al doilea în top este proiectul de susținere a Programului în sectorul drumurilor, finanţat în special de BERD 

şi BEI şi care va rata în acest an circa 100 milioane lei. Pentru acest proiect în acest an era prevăzută o fi-

nanţare de 679,66 milioane lei, respectiv se taie peste 15% din alocaţiile planificate În fruntea Comitetului 

de supraveghere al Proiectului se află chiar premierul Pavel Filip. Anume acest Comitet a coordonat pe 25 

aprilie 2017, rezilierea contractelor de reparare a unor drumuri naţionale, din cauza unei implementări neco-

respunzătoare.  „Este regretabil că s-a ajuns la așa o situație, a fost pierdut timp în zadar, iar drumul așa și nu 

este reparat. Pe viitor trebuie să fim mai precauți în acest sens”, declara atunci Pavel Filip.  

 

Şi noul proiect "Reabilitarea drumurilor locale" pentru care Banca Mondială urmează să aloce în următorii 

ani 80 milioane dolari, nu va primi o finanţare de 49,9 milioane lei, adică mai mult de jumătate din suma 

preconizată în acest an. 

 

Dezvoltare rurală şi adaptare la schimbări climatice 

 

Pe trei se află proiectul ”Programul Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă" (IFAD VI).  Aici 

finanţarea se diminuează cu 55,9 milioane lei, ceea ce reprezintă aproape 78% din bugetul prevăzut pentru 

2017. Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în 

Moldova până în anul 2020. El are un caracter național și este implementat în toate localitățile Republicii 

Moldova, cu excepția oraşelor Chișinău şi Bălți și a Unității Administrativ Teritoriale din stânga Nistrului. 

 

Bugetul programului IFAD VI (Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă) este de 26-

,08 milioane dolari, din care împrumut IFAD de 16,1 milioane dolari, Grant IFAD - 0,5 milioane dolari, 

Grant DANIDA - 5,22 milioane dolari şi Grant GEF - 4,26 milioane dolari. În cadrul acestui proiect sunt 

acordate granturi pentru investițiile care sporesc capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schim-

bările climaterice, dar și granturi pentru dezvoltarea lanțurilor valorice susținute în cadrul programului în 

următoarele domenii: apicultura, legumicultura, producerea strugurilor de masa 

. 

Modernizarea sistemului termoenergetic Bălți se amână 

 

Nici-un ban din suma prevăzută de 46,8 milioane lei nu va ajunge nici la proiectul privind modernizarea 

sistemului termoenergetic Bălți. Valoarea totală a proiectului lansat anul trecut, este de zece milioane de 

euro, dintre care trei milioane sunt oferiţi în calitate de grant din partea Fondului Parteneriatului Europei de 

Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu, iar şapte milioane vor constitui investiţiile BERD, oferite în condi-

ţii avantajoase pe un termen de 15 ani, o perioadă de graţie de 3 ani şi dobânda la rata LIBOR + marja 1-2%. 

 

Călin Negură, şeful Direcţiei Generale Energetică din cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii (MEI) 

s-a arătat surprins de suspiciunile de fraudare şi a precizat că nu e vorba de nicio pierdere de finanţare şi că 

aceasta se întâmplă doar din cauza unor probleme tehnice. "Proiectul urma să fie realizat în acest an, dar din 

cauza unor reţineri din partea finanţatorilor, coordonarea cu întârziere a documentaţiei tehnice, s-a ajuns la 

situaţia că nu se pot implementa în acest an bugetar 2017, toate cele patru componente ale acestui proiect", a 

declarat pentru Mold-Street.com Călin Negură. 

 

Mai puţine locuinţe sociale 

 

Un alt proiect, deja cu caracter social lovit de probleme, este ”Construcția locuințelor sociale II", finanţarea 

căruia se diminuează în acest an cu 43,2 milioane lei. Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regio-

nale și Mediului, locuințele sociale în Republica Moldova sunt construite în cadrul unui proiect de circa 20,4 

milioane de euro, din care 13,4 milioane euro este un împrumut al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Euro-

pei pe un termen de până la 20 de ani, iar 7 milioane euro este contribuţia autorităţilor. Până la sfârșitul anu-

lui 2018, când va fi finalizată faza II a proiectului, se prevede construcția a circa 700 de locuințe sociale în 

opt raioane ale țării. 

 

Iunona Lungul, managerul proiectului a explicat că diminuarea finanţării pentru acest an se datorează exclu-

derii proiectului de locuinţe sociale de la Ialoveni, unde în loc de 94 de apartamente, vor fi construite doar 
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30 de locuinţe sociale. De notat că în cadrul acestui proiect, preţul unui metru pătrat de spaţiu locativ ajunge 

la 700-900 de euro, mult mai scump faţă de costurile din Chişinău. De vină este faptul că locuinţele sunt 

dotate cu blocuri sanitare, aragaz, sistem de încălzire autonom, inclusiv cazan electric, geamuri termopan, 

uși interioare din MDF, pereți și tavane zugrăvite și pardoseli laminate. 

 

Agricultura competitivă 

 

Şi finanţarea proiectului ”Agricultura competitivă” va fi diminuată în acest an cu 40 milioane lei, aici amâ-

narea datorându-se întârzierii unor lucrări. Liviu Gumovschi, director executiv al Unității Consolidate pentru 

Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială 

(UCIMPA), a explicat rectificarea bugetară din cauză că lansarea construcţiei laboratorului regional Cahul 

va fi doar la finele anului şi nu în august era preconizat.  

 

"Banii vor fi cheltuiți anul viitor şi nu în 2017, şi vor merge şi la dotarea cu echipament laboratorului regional 

Bălţi", a declarat managerul. Potrivit lui Gumovschi, din acest proiect cu o valoare totală ce depășește 45 mili-

oane dolari, s-a reuşit deja obţinerea a circa 75% debursări, iar proiectul mai are încă doi ani de implementare. 

 

Unii pierd, alţii câştigă 

 

De notat că sunt şi alte proiecte care nu vor beneficia în acest an de finanţare. De exemplu proiectul de con-

solidare a cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație în Republica Moldova, nu va primi 

25,6 milioane lei. Totodată, Ministerul Finanţelor menţionează că de exemplu reducerea alocațiilor din surse 

externe cu circa 92 de milioane lei pentru implementarea activităților în cadrul unor proiecte din domeniul 

învățământului, are loc "din cauza lipsei capacităţii de absorbţie integrală a mijloacelor prevăzute", fără a 

oferi detalii privind proiectele afectate. 

 

În cazul altor proiecte se prevede chiar majorarea finanţării, uneori destul de semnificativă. De exemplu, 

pentru proiectul de achiziționare a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare majorarea este 

cu 63,3 milioane lei, iar cel destinat reabilitării rețelelor electrice – cu 46,5 milioane lei. © 

 

* * * 

 

 

Reforma pensiilor: Curtea Constituţională creează precedente periculoase 
 

La aproape un an de la votarea în Parlament a unei legi prin care a fost inițiată reforma sistemului de pensii 

se constată că aceasta necesita acțiuni suplimentare din partea Guvernului și Parlamentului. Obiectivul prin-

cipal al unul sistem de pensii este de a garanta pensionarilor un nivel de trai decent și nu doar un venit mi-

nim/de supraviețuire. Pentru ca acest lucru să fie posibil, sistemul ar trebui să fie durabil din punct de vedere 

economic, iar beneficiile oferite adecvate. 

 

Sistemul de pensii nesustenabil și inechitabil 

 

Acest deziderat nu este valabil în cazul sistemului de pensii din Moldova. Astfel până în decembrie 2016, 

când a fost votată reforma sistemului de pensii "niciuna dintre aceste condiții nu era îndeplinită: sistemul era 

nesustenabil și inechitabil, cu un raport de susținere economică de numai 1.1, iar pentru majoritatea pensio-

narilor pensia era prea mică (92% dintre pensionari primeau mai puțin de 1.500 lei (75 Euro) pe lună). Rata 

de înlocuire a pensiei era de aproape 25% în medie", constată expertul belgian Martin Hutsebaut în nota 

analitică “Reforma sistemului de pensii în Republica Moldova: principalele aspecte și recomandări pentru 

îmbunătățirea cadrului legislativ". 

 

"Principalele motive ale acestor probleme sunt rata scăzută a ocupării forței de muncă și ocuparea informală 

ridicată, salariile mici și salariile declarate parțial, încrederea scăzută în instituțiile statului și în sistemul de 

pensii etc.", spune specialistul. Pentru a soluționa aceste probleme, Parlamentul Republicii Moldova a adop-

tat Legea nr.290 la 16 decembrie 2016, care a introdus mai multe modificări structurale. 
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Beneficii şi carenţe ale reformei pensiilor 

 

"Printre cele mai importante reforme se numără introducerea unei formule de calcul a pensiilor mai transpa-

rente, paritatea între contribuții şi beneficii, egalitatea între bărbați și femei, creșterea vârstei standard de 

pensionare (63 ani) pentru bărbați și femei, mărirea perioadei contributive (34 ani), posibilitatea de pensio-

nare anticipată, formula de indexare nouă și altele. Cu toate acestea, noua lege nu satisface toate așteptările 

lucrătorilor: rămân încă lacune, iar o reformă a sistemului de pensii nu poate fi niciodată finalizată – aceasta 

este o „lucrare continuă”, susţine Martin Hutsebaut. 

 

El a menţionat că cea mai mare provocare pentru autorități este să găsească acum soluții care ar contribui la 

creșterea numărului populației angajate oficial în câmpul muncii și la reducerea drastică a ponderii economi-

ei informale. "Totodată, este necesar de examinat oportunitatea creării unor fonduri private de pensii, însă 

doar în urma analizei minuțioase a acestui aspect, în contextul realităților social-economice, dar și politice 

din Republica Moldova”, este de părere expertul belgian. 

 

El al propus modificarea unor articole cu privire la îmbunătățirea condițiilor de pensionare pentru lucrătorii 

aflați în condiții grele și nocive, asimilarea stagiului de cotizare a perioadelor necontributive de îngrijire a 

părinților cu vârsta de peste 75 de ani, indexarea pensiilor de fiecare dată când inflația crește peste 2%, di-

versificarea alocațiilor sociale de stat (pensia socială) în funcție de durata perioadei de contribuție, extinde-

rea drepturilor la pensia de urmaș, asigurarea că munca după pensionare trebuie să rezulte întotdeauna într-o 

pensie mai mare, deoarece lucrătorii continuă să plătească contribuții și altele. 

 

Ce vor sindicatele 

 

În acelaşi timp Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova 

(CNSM) precizează că deşi sindicatele au fost implicate plenar în reformarea sistemului de pensii, elaborând 

propria viziune asupra conceptului reformei, unele aspecte necesită revizuire. “Cu toate acestea, am avut 

obiecții ce se referă la vârsta de pensionare, în special ce ține de majorarea vârstei de pensionare la femei. 

Ne bucură că a fost introdusă o nouă normă ce se referă la pensia anticipată, de care deja au beneficiat mai 

bine de 2000 de bărbați. 

 

Ne îngrijorează însă faptul că a fost anulat dreptul la pensie anticipată pentru lucrătorii care muncesc în con-

diții nocive. Am sesizat autoritățile despre acest aspect și urmează să identificăm soluții. Totodată, dorim să 

avem de la autorități informații despre rezultatele implementării reformei în sistemul de pensii, să vedem 

care sunt neajunsurile și ce poate fi îmbunătățit”, a specificat Sergiu Sainciuc. 

 

Cine vrea să compromită reforma 

 

De notat că expertul belgian constată că unele categorii de persoane ce pierd din facilităţile anterioare la 

pensionare au iniţiat acţiuni ce pun în pericol reforma pensiilor. E cazul judecătorilor, care vor să se pensio-

neze în condiţii speciale, nu ca toţi angajaţii. "Se consideră contraproductive ultimele evoluții ale hotărârii 

Curții Constituționale de a considera nule schimbările conform cărora judecătorii se pensionează în condiții 

generale. Acest lucru poate servi drept precedent pentru alte categorii de lucrători și poate submina în cele 

din urmă progresul reformei", constată Martin Hutsebaut. De notat că astfel de facilităţi beneficiază mai 

multe categorii de funcţionari, poliţişti, militari, piloţi sau procurori. 

 

Anterior Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a promis o transparență și o echitate 

în sistemul pensiilor. Specialistul recomandă ca după doi ani de implementare să se evalueze impactul noii 

legi. Potrivit lui ar putea fi necesară majorarea subvenției de stat la sistemul de pensii atâta timp cât eforturi-

le guvernului de a reduce economia informală (și, ulterior, veniturile la bugetul de stat) nu vor produce re-

zultatele scontate. Alte măsuri precum creșterea salariului minim și/sau reforma fiscală ar putea fi utile pen-

tru a garanta viabilitatea financiară a sistemului de pensii reformat. 

 

Pensionari discriminaţi de lege 

 

În plus specialiştii şi sindicaliştii constată şi o serie de prevederi discriminatorii faţă de unele categorii de 
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pensionari. Astfel recalcularea pensiei pentru pensionarii care continuă să lucreze se aplică doar pentru cei 

care s-au pensionat după 1 aprilie 2017. Astfel persoanele pensionate înainte de această dată sunt în general 

discriminați față de pensionarii noi, neavând dreptul la recalcularea și valorizarea pensiilor. 

 

În acest sens ei recomandă efectuarea acestui exercițiu anual, nu doar pentru noii pensionari după startul 

reformei, ci în mod ideal, și pentru pensionarii mai în vârstă. La fel şi cu valorizarea retroactivă a pensiilor 

aflate în plată. Or persoanele pensionate până la 1 ianuarie 1999 nu beneficiază de valorizare. O astfel de 

măsură va determina o creștere importantă a majorității pensiilor, va spori echitatea pensiilor și va constitui 

un stimulent important pentru lucrători de a-și declara venitul deplin, consideră Martin Hutsebaut.  

 

Autorităţile nu planifică deocamdată o revizuire a reformei pensiilor. De notat că din cauza reducerii abrupte 

a numărului angajaţilor, sistemul asigurărilor sociale a ajuns în prag de colaps. Astfel raportul dintre numă-

rul contribuabililor și cel al pensionarilor a ajuns la relația 1 la 1, pe când sistemul de pensionare este fezabil 

atunci când raportul este de 4 contribuabili la un pensionar. © 

 

* * * 

 

 

De ce se apreciază leul şi cât va mai dura o astfel de evoluţie 
 

Zilele trecute Banca Naţională a Moldovei (BNM) a aprobat Regulamentul privind condițiile și modul de 

efectuare a operațiunilor valutare . E un document prin care se încearcă să se facă mai multă transparenţă, 

inclusiv prin consultarea publicului, în amalgamul de operaţiuni valutare de la noi ce stârneşte, deseori, mari 

semne de întrebare şi vizavi de evoluţia cursului de schimb. Cu acest prilej autoritatea monetară a oferit mai 

multe explicaţii şi precizări referitor la cursul de schimb sau cotaţia acestuia, mai bine zis aprecierea sau creşterea 

leului faţă de dolar şi euro din ultima perioadă. Or, de la începutul anului, leul s-a apreciat faţă de dolarul SUA cu 

aproape 15%, iar faţă de moneda unică europeană cu circa 5% . 

  

De ce se apreciază leul 

 

BNM explică că aprecierea monedei naționale survine pe fondul unui surplus de valută pe piață, în condițiile unei 

oferte mai mari de valută din partea populaţiei și exportatorilor, care în mare parte depășește cererea și necesităţile 

importatorilor. De fapt de aproape fiecare dată BNM indică că ritmul de creștere a exporturilor îl depășește pe cel 

al importurilor, dar acum statistica oficială indică o creştere dublă a importurilor faţă de exporturi în perioada ia-

nuarie-august, înregistrându-se într-un final şi un deficit comercial de circa 1,6 miliarde dolari. 

 

Făcând referinţă la cele relatate de banca centrală aceasta indică că „ţinându-se cont de lichiditatea excesivă 

din sectorul bancar și nivelul înalt al rezervelor valutare, care s-ar afla în visteria Băncii Naţionale (peste 2,6 

miliarde USD) , politica monetară a BNM nu prevede, deocamdată, cumpărarea integrală a excesului de 

valută pe piața internă.  

 

De ce intervine BNM 

 

Deci, până la urmă aceasta intervine pe piața valutară în ciuda faptului ca obiectivul său fundamental este 

stabilitatea prețurilor interne conform strategiei de țintire inflației. Totuși, banca centrală monitorizează în 

permanență evoluția pieței valutare interne și intervine în caz de necesitate pentru a nu permite, cităm „o 

volatilitate excesivă a cursului de schimb și o evoluție speculativă a acestuia”. Or, volens-nolens, autoritatea 

monetara puțin greșește, or cuiva aceasta-i folosește. 

 

Dar să le luăm pe rând. De obicei, cursul de schimb la noi se stabileşte prin raportarea la dolarul american, 

care este principala monedă de referinţă la care se aliniază și celelalte valute. De fapt a fost, or cele enunțate 

mai sus cu privire la exporturi, inclusiv rezervele valutare ale BNM, care-i dau actualmente tonul monedei 

unice, a schimbat macazul. Respectiv, aproape 58% din rezerve sunt denominate în euro, 38% în dolari, 

restul de 4% – pentru valutele ramase care sunt deținute de BNM sau circula prin piață.  
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Transferurile de la cetățenii noștri care muncesc peste hotare sunt în creştere şi sunt în proporţie de 50% în Euro, 

23% – în USD și 17% – în alte valute.  Or, moneda Euro și la remitențe deține jumătate din ponderea fluxului 

total de valută care este transferat în țară (figura 2 a. și b.). Este clar vizibil din figura 2 că atât proporția valutară a 

activelor de rezervă s-a modificat radical, cât și ponderea transferurilor valutare comparativ 2014 şi 2017. 

 

Mai mult! Datele arată că remitențele din afara țării chiar s-au majorat , respectiv pe piață avem lichidități 

mari așa precum spun cei de la banca centrala, iar intr-un final am fi avut, dacă e să credem raţionamentului 

economic, o inflație în creștere și deprecierea leului. La noi însa este exact pe invers. Bine, asta nu înseamnă 

ca e rău, ba chiar dimpotrivă. Însă, asemenea tendințe par a fi niște bule de săpun, care mai degrabă sau mai 

târziu ar putea să se spargă și care ar avea efecte și mai dureroase pentru populație.  

 

Ar trebui să vedem și ce se-ntâmpla și-n afară, or economia de peste ocean, adică cea a SUA este în creștere conti-

nuă în ultima perioadă, respectiv aceasta chiar mult influențează piețele. Dolarul s-a depreciat puternic fata de 

euro de la începutul anului și până de moment. Respectiv, întărirea leului față de dolar poate fi pusă și pe seama 

boom-lui economic din SUA, dar și pe o utilizare mai redusă a acestuia în operațiunile de import-export.  

 

Actualmente paritatea euro-dolar este de 1.18 dolari pentru un euro, iar cursul de schimb de pe piaţa valutară 

locală reflectă într-o oarecare măsură evoluţiile de pe pieţele externe. Astfel că Moldova având o economie 

deschisă şi vulnerabilă, în acelaşi timp, la ceea ce se întâmplă pe extern, nu ar trebui să ne mire că consecin-

ţele aşa-zisului război al valutelor se fac vizibile şi pe intern, este credem o situaţie absolut firească.  

 

Cine pierde şi cine câştigă de pe seama unui leu mai tare  

 

Leul tare ar dezavantaja exporturile, ori până de nu demult cursul leu-euro chiar a avantajat exportatorii şi i-

ar mai avantaja încă la conjunctura curentă. Or, dacă am face referinţă la statistici, atunci anume exporturile 

au fost cele care au dat tonul creşterii economice din 2016. Situaţie care puţin probabil se va repeta şi în 

2017, inclusiv şi pe fundalul unui curs de schimb neatractiv pentru exportatorii moldoveni. Un leu mai tare, 

însă, avantajează importatorii, or în mod firesc aceştia cu mai puţini lei vor achiziţiona mai mulţi dolari şi 

euro pentru a face importuri mai masive, dar şi pentru a satisface poftele consumatorilor de ce nu, cu produ-

se eventual mai ieftine de import. Respectiv, dacă să urmăm spirala economică, creşterea consumului ar da 

tonul şi creşterii economice prin majorarea accizelor şi taxelor care sunt adunate la buget.   

 

Mai mult, aprecierea leului faţă de dolar sau euro, adică un leu mai tare, este un factor care poate, de bine de 

rău, mai reduce din creşterea preţurilor şi deopotrivă a inflaţiei, care şi aşa are tendinţe de creştere la noi. 

Deci, această apreciere nu este tocmai un lucru rău. Întărirea leului este convenabilă şi pentru cei care au de 

rambursat credite denominate în moneda euro sau dolari.  

 

Aceiași populație care primește valuta de la rudele ce muncesc în afară, or aceasta ar încasa mai puțini lei la 

schimb într-o atare situație. Poate nu simțitor, dar probabil o simt cel mai mult acele gospodării sau familii 

care primesc bani din afară cum menționasem şi nu e vorba de sume mari. Or, dacă acum 7-8 luni la 100 de 

euro aveai peste 2200 lei, astăzi încasezi puțin peste 2000, atunci diferenţa de 200 de lei sau mai mult con-

tează oricum, ditamai pentru gospodăriile cu venituri mici sau nişte bătrânei. Dezavantajează aprecierea și 

pe cei care primesc salariile denominate în dolari sau euro, însă aceștia nu sunt atât de mulţi la noi, mai ales 

că salariile pe care le ridică sunt pe potrivă şi nu cred că-i afectează. Dezavantajează pe cei care încearcă să 

speculeze pe piaţă. Or, aceste vremuri chiar sunt mai mult decât incerte.  

 

Aprecierea este şi un bine pentru stat, dar şi pentru populaţie. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este faptul 

că mai mult de 20% din importurile moldoveneşti sunt pe seama resurselor minerale, inclusiv a hidrocarburilor, 

gazelor naturale, carburanţi care de regulă sunt achitaţi în dolari americani. Mai mult decât atât, în jur de 50% din 

acestea anume sunt pe seama gazelor naturale, care sunt achiziţionate relativ ieftin din Rusia. Sperăm doar să evi-

tăm nişte deprecieri bruşte în viitor, fiindcă o asemenea situaţie nu avantajează pe nimeni, până la urmă. 

 

Ce va fi cu cursul 

 

Considerăm că noul regulament privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare ar oferi mai 

multă claritate şi, eventual, vizibilitate în realizarea unor eventuale pronosticuri pe cursul de schimb. Toto-
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dată, este destul de complicat să faci prognoze pe cursul de schimb, inclusiv în pofida deținerii de date şi 

statistice relevante. Ar fi o maximă care spune „că a face prognoze pe cursul de schimb este ca şi cum ai 

ghici într-un glob de cristal sau în ceaşca de cafea”.  

 

Acest indicator este cel mai în dezacord cu realitatea, mai ales în această conjunctură de piaţă. Ar fi, mai 

mult sau mai puţin, o situaţie care nu prea ţine de politica internă, ci de conjunctura externă, respectiv Banca 

Naţională are acele rezerve care o pot ajuta în situaţii de apreciere sau depreciere bruscă. Respectiv, cursul 

de schimb de la noi este influenţat deocamdată de 3 factori: destinaţia exporturilor, importul carburanţilor, 

respectiv aceasta două sunt „împletite” şi de, volens-nolens, factorul politic.        

 

Or, în legea bugetului pentru anul 2017 se indica un curs de schimb mediu anual de 20,4 MDL/USD şi de 

20,9 MDL/USD pe sfârșit de an. Rectificările la buget care au fost operate recent menţionează un curs de 

17,85 MDL/USD, însă luând în considerație evoluțiile în domeniu nici acest curs nu va fi static, ci mai 

mult în scădere. Cel puţin pe termen scurt aprecierea va mai persista, mai ales că, într -un fel sau altul. 

 

Va exista totuşi un moment în care aprecierea leului se va opri. Totodată nu este exclus ca la un moment dat 

această apreciere a monedei naţionale îşi va arata şi reversul medaliei. În plus, sunt oameni de afaceri care 

văd un curs de schimb de 23-24 lei pentru un euro si 20-21  lei pentru un dolar. Există, pe de altă parte, esti-

mări ale unor centre de analiză care vorbesc despre un curs de 19.5-20 lei pentru un euro şi de 17,5-18 lei 

pentru dolar. Astfel este destul de dificil de făcut prognoze relevante, important este ca eventuala depreciere 

a leului să nu fie bruscă în acest an. © 

 

* * * 

 

Mită la primăria Chişinău: de la focuri de artificii, la reparaţii auto şi 

mii de dolari 
 

Judecătoria Chişinău a finalizat examinarea şi a emis verdictele de condamnare a trei aleşi municipali: Vale-

riu Didencu, secretarul Consiliului municipal Chișinău, şi consilierii Oleg Onișcenco și Ghenadie 

Dumanschi, arestaţi la finele lunii mai de ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Cei trei consilieri munici-

pali şi-au recunoscut vina, s-au „căit sincer” şi au fost condamnaţi cu suspendare, cu un termen de probă de 

unu sau doi ani. Concomitent cu aleşii locali au fost condamnaţi şi câţiva oameni de afaceri, care i-ar fi co-

rupt pe aleşii locali ca să le „rezolve” problemele. Alţi doi oameni de afaceri încă îşi aşteaptă sentinţa. 

 

Mold-Street.com a analizat deciziile instanţelor pe cazurile a trei foşti aleşi locali şi trei oameni de afaceri, 

care sunt conectate între ele. 

 

Focuri de artificii la Consiliul Municipal 

 

Primul condamnat pentru corupere activă a fost omul de afaceri Gheorghe Sârbu, manager şi asociat cu o 

cotă de 10% la firma New Solution SRL, unde îi are parteneri pe Gheorghe Cozma cu 40% şi cetăţenii ro-

mâni Popa Leonard Silvestru şi Puia Florian Tudor ce deţin cote egale de 25%.  

 

Sârbu ar fi promis pe 20 martie 2017, lui Valeriu Didencu, o baterie de focuri de artificii profesională 

Flower King 36 shots (pe care a cumpărat-o ulterior de la piaţă contra sumei de o mie de lei şi a adus-o peste 

două săptămâni lui Didencu), „pentru a grăbi îndeplinirea acţiunilor în exercitarea funcţiei sale sau contrar 

acesteia, şi anume a include pe Ordinea de zi a şedinţe CMC din 11.04.2017, proiectul de decizie cu privire 

la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a loturilor de pământ din str. Podgorenilor, 91, beneficiar fiind New Solution SRL”. 

 

Didencu a îndeplinit promisiunea și a inclus pe ordinea de zi a şedinţei CMC din 11 aprilie 2017 în care a 

fost aprobată Decizia nr.3/20-3 potrivit căreia s-a decis stabilirea pe un termen de 10 ani, cu New Solution 

SRL, „relaţii funciare de arendă, a două loturi de pământ: unul cu suprafaţa de 0,0714 ha, pentru exploatarea 

şi deservirea obiectivului privat şi lotul 2 – cu suprafaţa de 0,0125 ha, pentru exploatarea şi deservirea obi-

ectivului privat (provizoriu, fără drept de privatizare)”. De notat că firma aştepta de doi ani soluţionarea 

chestiunii respective. 
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Pe parcursul anchetei omul de afaceri şi-a recunoscut vina, s-a căit, iar instanţa a decis să îi aplice în baza 

alin.(1) al art.325 din Codul penal (corupere activă), „pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un 

termen de doi ani, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Totodată în baza aceleiaşi norme i 

se aplică pedeapsă complementară sub formă de amendă în mărime de 1.500 unităţi convenţionale, ceea ce 

constituie suma de 75.000 lei”. 

 

Pe de altă parte, instanţa a suspendat executarea pedepsei cu închisoarea stabilite, pe o perioada de probaţiu-

ne de doi ani, invocând prevederile art.90 Cod penal. Astfel dacă condamnatul „în perioada de probaţiune nu 

va săvârşi o nouă infracţiune şi prin comportare exemplară şi muncă cinstită, va îndreptăţi încrederea ce i s-a 

acordat”, pedeapsa cu închisoarea nu va fi executată. 

 

Oferta „baronului îngheţatei” pentru fiica secretarului 

 

Al doilea om de afaceri condamnat a fost Vasile Drangoi, proprietarul fabricii de îngheţată Drancor, aflată 

acum în proces de insolvenţă. Potrivit deciziei instanţei din 28 iulie 2017, afaceristul aflându-se pe 1 martie 

2017, „în biroul de serviciu al secretarului Consiliului municipal Chişinău DDDDD V., a promis acestuia 

servicii, avantaje pentru a influenţa persoane publice din cadrul Primăriei mun. Chişinău în vederea îndepli-

nirii, sau urgentării îndeplinirii, unor acţiuni în exerciţiul funcţiei, şi anume perfectarea sau urgentarea per-

fectării actelor de vânzare-cumpărare a unui teren ce aparţine administraţiei publice locale, amplasat pe str. 

Burebista, 78, mun. Chişinău (adiacent terenului ce aparţine SRL Drancor)". 

 

Din sentinţă rezultă că serviciile şi avantajele promise de Vasile Drangoi lui Valeriu Didencu constau „în 

înregistrarea unei afaceri comune în domeniul importului de produse lactate, unde urma să fie numită în 

calitate de administrator fiica acestuia, DDDDD Evelina, cu repartizarea venitului în mod egal, ca şi a chel-

tuielilor iniţiale ce constau în achiziţionarea mărfii în valoare de 54.000 euro”, care de asemenea urmau să 

fie suportate de cei doi în mod egal. 

 

Afaceristul a promis secretarului CMC și achitarea serviciilor de reparaţie a mijlocului de transport acci-

dentat de către Evelina Didencu, fiica secretarului CMC. Vasile Drangoi a recunoscut săvârșirea faptelor 

indicate în rechizitoriu, a declarat că nu doreşte administrarea de noi probe şi a solicitat ca judecata să se 

facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. În consecinţă acesta a fost declarat vinovat 

de trafic de influenţă (alin.(1/1) art.326 din Codul penal) şi i-a fost stabilită o pedeapsă sub formă de 

amendă de 75.000 de lei.  

 

În acelaşi timp acest articol prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 2.000 (100.000 lei) la 3.000 uni-

tăţi convenţionale (150.000 lei) sau închisoare de până la trei ani. Cât despre suma de 2.500 dolari, ridicate 

în cadrul urmăririi penale şi pe care a fost aplicat sechestru, instanţa a decis să le restituie lui Drangoi. 

 

Dumanschi şi „puşculiţa” lui Didencu 

 

Dintre foştii consilieri, primul condamnat a fost Ghenadie Dumanschi. S-a întâmplat pe 4 august 2017. Pro-

curorul Anticorupție, Ion Munteanu a cerut condamnarea lui Dumanschi pentru corupere activă, la închisoa-

re pe un termen de trei ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și amendă în mărime de 

100.000 lei, dar cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoare pe un termen de 3 ani. 

 

Din decizie rezultă că Ghenadie Dumanschi i-a promis 1.500 de lei, iar Didencu a acceptat aceste mijloace 

băneşti, „pentru a grăbi îndeplinirea acţiunilor în exercitarea funcţiei sale, și anume pentru a include pe ordi-

nea de zi a ședinței Consiliului municipal Chişinău din 23.02.2017 a proiectului de decizie cu privire la sta-

bilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Sargidava 4/2 cu Ivan Sîngurean”. 

 

Omul de afaceri a depus la Primăria Chişinău o cerere pentru arenda lotului încă în iulie 2015, dar procesul s

-a lungit. Dumanschi a decis să îl ajute, respectiv s-a adresat la Didencu, cu care „a activat în birouri alătura-

te 2 ani de zile şi cunoscând că el spune mai în glumă, mai în serios că ce o să aibă el în „puşculiţă”. Ulteri-

or, întâlnindu-se cu Didencu pe coridoarele Primăriei, el l-a întrebat când o să umple puşculiţa. La care i-a 

spus că poate să-i ofere 1.000-1.500 lei, pentru că el să găsească acest proiect de decizie, care nimeni nu îl 

găsea de 2 ani de zile”. 
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În final pe 11 aprilie 2017, Consiliul Municipal a decis adoptarea unei decizii de reperfectare a relațiilor 

funciare de arendă a lotului de pământ din str. Sargidava 4/2 cu Ivan Singurean. Dumanschi şi-a recunoscut 

vina şi s-a căit sincer. Pentru fapta sa instanţa i-a aplicat o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen 

de un an în penitenciar de tip semiînchis și amendă de 100.000 lei. În acelaşi timp instanţa a suspendat exe-

cutarea pedepsei condiţionat pe un termen de probă de un an. 

 

De notat că Ghenadie Dumanschi s-a aflat în arest în decurs de două luni în perioada 25 mai-26 iulie 2017. 

A fost consilier municipal începând cu anul 2007 din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, iar 

între 2010-2011 acesta a ocupat chiar și funcția de președinte al CMC. La începutul lunii martie 2017 

Dumanschi a anunțat că părăsește PLDM, pentru că nu este de acord cu pozițiile exprimate de conducerea 

partidului în raport cu mai multe subiecte de actualitate. 

 

Cum se rezolvă problemele Lukoil şi altor benzinari 

 

Pe 9 septembrie a fost condamnat şi Mihai Nebesnîi. Acesta a lucrat mult timp la Lukoil Moldova şi repre-

zenta interesele companiei Grand Oil, afiliată grupului Lukoil şi care potrivit unei investigaţii RISE Moldo-

va este implicată în mai multe tranzacţii cu terenuri pentru construcţia de benzinării. 

 

Nebesnîi l-a vizitat în perioada 1 martie-5 aprilie 2017 de mai multe ori pe Valeriu Didencu în biroul de la 

CMC, pentru a obţine perfectarea şi urgentarea perfectării actelor permisive pentru realizarea proiectelor de 

construcţii a unor benzinării pe trei terenuri din Chişinău: unul de pe strada Spartacus 23, a cărui proprietar 

este managerul Lukoil Moldova, Feyruz Isaev; altul pe strada Ismail 116, proprietate a Tutun CTC, şi al 

treilea pe un teren de pe strada Dimo 3. 

 

Din decizia instanţei rezultă că Nebesnîi venea la Didencu şi pentru că specialiștii Primăriei au pregătit tot 

setul de acte pentru a soluţiona problema şi acestea „au ajuns pe masa Secretarului Consiliului mun. Chiși-

nău”, care din diferite motive tergiversa procesul legal al perfectării actelor. 

 

„Și la un moment dat Xxxxxxxx a dat de înțeles că setul de acte nu va fi perfectat în mod legal dar va fi ne-

voie de remunerare. Domnul Valeriu nu a numit o careva sumă care să fie necesară să fie transmisă. Aflându

-se în biroul lui Xxxxxxxx de serviciu, i-a propus suma de 2.000 de dolari ca recompensă ca să îi rezolve 

cele 3 probleme despre care el cunoștea. Xxxxxxxx a acceptat și ambii au ieșit din biroul lui în coridor, și în 

capătul coridorului i-a transmis plicul cu suma de 2.000 de dolari și a spus că îi va rezolva problemele… 

După ce a luat banii a mai durat ceva timp până ce Xxxxxxxx a rezolvat problemele, dar cu mare greu”, 

scrie în decizia instanţei. 

 

De notat că cererile pentru care au fost oferiţi bani, stăteau în Primărie și așteptau soluţionare din anul 2008. 

Nebesnîi a fost declarat vinovat de corupere activă şi i s-a aplicat pedeapsă sub formă de amendă de 90.000 

de lei. Instanţa chiar i-a explicat condamnatului că aceasta este în drept să achite jumătate din amenda stabi-

lită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul în care sentinţa devine executorie. În acest caz, se 

consideră că sancţiunea amenzii este executată integral. 

 

Secretarul mitoman 

 

Pe 9 octombrie 2017 este condamnat şi Valeriu Didencu, fostul secretar al CMC (şi-a dat demisia în timpul 

cât era anchetat) şi personajul central al tuturor acestor procese de dare şi luare de mită. Lista faptelor con-

damnabile este destul de impresionată: de la mita cu focurile de artificii, la reparaţia automobilului avariat 

de fiică şi sume de sute şi mii de lei, dolari sau euro de la diferite persoane şi anume în consecutivitatea de-

scrisă în ordonanţa de punere sub învinuire (1.000 lei, 1.000 lei, 4.100 lei, 39.200 lei, 10.150 lei, 2.000 lei). 

Toate pentru a accelera procesul de luarea deciziilor în Consiliul Municipal. 

 

În cazul automobilului reparat anchetatorii au inclus în lista probelor şi o foaie pe care era detaliat expus, în 

rusă, lista cu piesele şi lucrările ce urmau sau au fost efectuate la automobilul avariat de fiica secretarului 

CMC. La fel este inclusă şi o coală de hârtie pe care este inscripționat cu mâna „Tîrdea. Proiectul la Bogdan”.  

 

Valentin Didencu a fost declarat vinovat de corupere pasivă pe şapte capete de acuzare. „Conform prevederilor 
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art.84 din Codul penal pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, a-i stabili incul-

patului Didencu Valeriu pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de doi) ani şi două luni cu 

executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu amendă de 155.000 lei cu privarea de dreptul de a ocu-

pa funcţii publice şi funcţii de demnitate publică pe un termen de cinci ani şi o lună”, scrie în verdict. 

 

Dar sentinţa a fost suspendată condiţionat pe un termen de probă de un an şi nu va fi executată dacă con-

damnatul în termenul de probă nu va comite o nouă infracţiune şi prin purtare exemplară va confirma încre-

derea acordată. Instanţa a mai decis că de la Didencu se încasează în folosul statului şi sumele de 118.000 lei 

şi 2.300 de euro, ridicate în cadrul percheziţiei de la domiciliul acestuia, ca şi bunuri provenite din activităţi 

infracţionale de corupţie de natura celor incriminate ultimului. 

 

Consilierul ce ajuta la extinderea unor benzinării 

 

Pe 16 octombrie 2017 a fost condamnat şi fostul consilier socialist Oleg Onișcenco, care a încercat să fugă 

în momentul reţinerii. Din decizia instanţei rezultă că el intervenit pe lângă Didencu pentru a grăbi perfecta-

rea actelor pentru prelungirea pentru încă cinci ani a termenului de arendă a unui teren de 1,18 hectare de pe 

strada Nicolae Testimiţeanu, nu departe de viaduct. Beneficiar este firma Tresvis SRL, controlată de aface-

riştii Leonid şi Alexandr Kilovatîi. 

 

La fel a intervenit şi pentru firma Fibexmol, pentru a include pe ordinea de zi a şedinţei CMC din 

11.04.2017 proiectul de decizie despre operarea unor modificări în hotarele terenului din strada Trandafirilor 

24, unde a fost construită o benzinărie, care activează acum sub brandul Rompetrol. 

 

O investigaţie realizată de portalul anticorupţie.md a arătat cum firma respectivă a preluat bucată cu bucată 

porţiuni din parcul din Valea Trandafirilor şi a construit acolo o benzinărie. La aceasta au contribuit şi auto-

rităţile municipale. Firma a fost înregistrată în noiembrie 2010 de către Antonin Spînu și Nicolae Boghiu, 

are un capital social de 5.400 lei şi sediu juridic în Mileștii Mici, Ialoveni. 

 

Instanţa l-a condamnat pe Oleg Onişcenco pentru corupere activă la doi ani închisoare cu executarea în peni-

tenciar de tip semiînchis cu amendă în mărime de 100.000. În plus a fost privat de dreptul de a ocupa funcții 

publice și funcții de demnitate publică pe un termen de 3 ani. Nici el nu va executa pedeapsa, aceasta fiind 

suspendată pe un termen de probă de doi ani și nu va fi executată dacă condamnatul în termenul de probă nu 

va comite o nouă infracțiune și prin purtarea exemplară va confirma încrederea acordată. © 

 

* * * 

 

 

De ce Guvernul privatizează compania ce deţine gazoductul Iaşi-Ungheni 
 

În cadrul rundei a treia de privatizare din acest an la concurs investiţional a fost scoasă şi întreprinderea de 

stat Vestmoldtransgaz, creată în anul 2014 pentru a gestiona gazoductul Iaşi-Ungheni şi de a presta servicii 

de transport a gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova. Preţul cerut este de 180 de milioane lei, la 

care se adaugă o obligaţiune de a face investiţii de circa 93 milioane euro în următorii doi ani. Agenţia Pro-

prietăţii Publice nu a oferit deocamdată nicio explicaţie referitor la motivele scoaterii la privatizare a 

Vestmoldtransgaz şi dacă există condiţii „mai deosebite” pentru participare la acest concurs. 

 

De ce Moldova renunţă la o finanţare de circa 92 milioane euro 

 

E o mişcare aparent surprinzătoare, în condiţiile în care sunt practic gata lucrările de pregătire a licitaţiei 

pentru extinderea de la Ungheni la Chişinău a proiectului de interconectare a sistemelor de transport de gaze 

ale Republicii Moldova şi României. Prima etapă a fost încheiată în 2014, iar pentru a putea finaliza proiec-

tul, este nevoie de construit gazoductul Iaşi–Ungheni până la Chişinău, cu o lungime de 117 kilometri. 

 

În plus s-a negociat şi părea bătută în cuie, alocarea de către Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiţii (BEI) a unui pachet de finanţare de 92 
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milioane de euro pentru construirea conductei Ungheni – Chișinău (BEI și BERD împrumută câte 41 milioa-

ne euro, UE acordă un grant de 10 milioane euro, iar contribuţia Moldovei este de un milion de euro). 

 

Totodată Guvernul a aprobat, iar Parlamentul a votat încă în iulie 2017 în prima lectură, proiectul de ratifi-

care a acordurilor cu BERD, BEI şi UE pentru această finanţare. Privatizarea Vestmoldtransgaz ar putea 

duce la renunţarea la acest acord, iar Moldova poate rata accesarea nu doar a creditelor de la BERD şi BEI 

prevăzute în acest scop, dar şi a grantului de 10 milioane euro. 

 

Acest lucru nu era exclus chiar de autorităţi. În iulie 2017, când Parlamentul a votat în prima lectură ratifica-

rea acordurilor de împrumut pentru construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, viceministrul Economiei 

Vitalie Iurcu a anunţat că este analizată posibilitatea de investiţii private în construcţia gazoductului, deoare-

ce este și interesul părţii române să vină cu investiţii în acest proiect. 

 

„Scopul aceste privatizări este de a elibera statul de nevoia de a se împrumuta şi de a-şi asuma această obli-

gaţiune investiţională, pentru a putea investi în alte domenii. Respectiv obligaţiunea de a construi această 

conductă va fi transmisă pe seama unui partener privat, care va trebui să realizeze proiectul întocmai cum 

este prevăzut în prezent”, a declarat pentru Mold-Street.com Călin Negură, şef al Direcţiei politici energeti-

ce din cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii. 

 

În consecinţă Acordurile cu BERD şi BEI privind alocarea de credite pentru gazoduct nu vor mai fi ratifica-

te, ci anulate. „Vom discuta cu BERD şi BEI despre posibilitatea de a finanţa alte proiecte importante, de 

exemplu eficienţa energetică”, a precizat Călin Negură. 

 

Şi aici FMI e de vină? 

 

Un alt motiv invocat de autorităţi este Memorandumul cu FMI, prin care Guvernul s-a angajat ca deficitul bu-

getar în 2017 să fi ajustat la un nivel mai scăzut decât cel planificat de 3,7% din PIB (circa 5,5 miliarde de lei).  

Or, toate creditele contractate de autorităţi, inclusiv şi cele pentru acest proiect duc la creşterea deficitului.  

 

Oficialul exclude riscul de blocare a proiectului şi susţine că dimpotrivă această operaţiune va accelera pro-

cesul de construcţie a gazoductului şi finalizarea lui până la finele anului 2018 – „mai devreme decât s-a 

planificat anterior”. Potrivit lui Călin Negură, în paralel cu procesul de privatizare, continuă activitatea pen-

tru realizarea proiectului: se lucrează la finalizarea documentaţiei tehnice, se pregătesc documentele pentru 

licitaţia de efectuare a lucrărilor. „Dacă vine un partener privat, credibil, căruia îi putem încredinţa acest 

proiect investiţional, va fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare, respectiv el [partenerul] va prelua la 

etapa respectivă obligaţiunile”, a precizat şeful Direcţiei politici energetice. 

 

Cine este potenţialul cumpărător 

 

Din evoluţiile de ultimă oră se poate de dedus cu uşurinţă că cel mai probabil cumpărător va fi compania 

românească Transgaz, operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, în România controlat de sta-

tul vecin prin Ministerul Economiei, cu peste 58% din acțiuni. Astfel, în ultimii doi ani au fost trimise sem-

nale ușor deductibile prin informaţii la nivel guvernamental, atât în România, cât şi în Moldova, referitor la 

intenţiile unor mari companii româneşti, inclusiv Electrica, Transgaz, Hidroelectrica, Romgaz etc. de a parti-

cipa la proiecte investiţionale sau la privatizarea unor companii moldoveneşti. 

 

În plus Transgaz se ocupă şi de elaborarea proiectului tehnic pentru tronsonul Ungheni-Chișinău, iar de doi 

ani tot încearcă să deschidă o reprezentanţă la Chişinău. Deocamdată compania nu a comentat despre o 

eventuală participare la concursul investiţional, deși termenul-limită este 15 decembrie 2017. „Noi mizăm 

mult pe faptul că va veni Transgaz în calitate de participant la acest proiect investiţional”, a confirmat Călin 

Negură. În acelaşi timp, el nu exclude că la concurs ar putea participa şi alte companii, inclusiv Gazprom, 

direct sau prin companii afiliate. 

 

Specialiştii din domeniul energetic susţin însă că este practic exclus un astfel de scenariu, în condiţiile în 

care privatizarea Vestmoldtransgaz presupune şi angajamentul de a investi în următorii doi ani minimum 93 

de milioane de euro. O piedică pentru Gazprom ar fi cerinţa ca potenţialul cumpărător să aibă experienţă şi 
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să gestioneze reţele de transport a gazelor conform cerinţelor ENTSOG (the European Network of 

Transmission System Operators for Gas). 

 

Totuşi rămân mai multe semne de întrebare. Victor Parlicov, fostul director general al ANRE se întreabă de 

ce atunci a fost nevoie de atâtea promisiuni şi negocieri cu UE şi băncile europene pentru a primi finanţarea 

necesară pentru acest proiect strategic, ca acum să se renunţe atât de rapid în favoarea unui investitor privat. 

„Autorităţile nu au oferit deocamdată nişte explicaţii clare pentru acest pas. În plus procesul de privatizare ar 

putea duce la tergiversarea şi mai mare a lucrărilor. Or, studiul tehnic trebuia să fie gata încă în luna august, 

dar acum este finele lunii octombrie şi acesta nu este gata”, constată Victor Parlicov.  

 

Autorităţile speră că lucrările vor fi accelerate 

 

Autorităţile speră însă că prin această mişcare lucrările vor fi accelerate. Posibil că prin aceasta se explică şi 

declaraţiile optimiste ale unor oficialități din Moldova şi din România precum că gazoductul ar putea fi gata la 

finele anului 2018. „Partenerul privat va avea posibilitatea de a diviza în loturi mai mici construcţia, ca lucrări-

le să meargă în paralel pe mai multe segmente şi astfel să fie accelerată realizarea proiectului, iar conducta să 

fie gata deja în anul 2018. Or dacă mergem în condiţiile BERD şi BEI, acest lucru este mai complicat, datorită 

procedurilor de achiziţii stabilite de aceste bănci”, explică Călin Negură, şef al Direcţiei politici energetice. 

 

Totuşi compania privată oricum va fi obligată să facă licitaţii transparente, să respecte reglementările ANRE 

în acest sens şi alte cerinţe legale. Amintim că la începutul lunii septembrie 2017, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii a anunțat că a eliberat întreprinderii Vestmoldtransgaz certificatul de urbanism pentru proiec-

tarea lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcţia Ungheni-Chișinău. 

 

Dincolo de aspectele economice, există și aspecte geopolitice. „În primul rând, urgentarea acestui proiect 

este necesară şi pentru că în anul 2019 expiră contractul cu Gazprom și Moldova va fi nevoită să negocieze 

un acord în condiţii noi. În al doilea rând, Moscova ar putea finaliza până atunci construcţia gazoductului 

TurkStream, care va lega Rusia de Turcia prin Marea Neagră şi care ar putea reduce la minimum tranzitul de 

gaze prin Moldova şi Chișinăul astfel nu va mai avea putere de negociere cu Gazprom şi ne putem trezi cu 

preţuri foarte mari la metan”, afirmă Victor Parlicov. Totodată nu e normal din punct de vedere economic ca 

o ţeavă cum este conducta Iaşi-Ungheni pentru care deja s-au cheltuit 26 de milioane de euro, să fie utilizată 

în continuare la 0,2% din capacitate. © 

 

* * * 

 

 

Bomba lui Candu şi Sârbu sub Memorandumul cu FMI 
 

Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Depozitarul central unic al valorilor 

mobiliare, promovat de Preşedintele Parlamentului Andrian Candu şi deputatul democrat Sergiu Sârbu ar 

putea duce la încălcarea angajamentelor asumate de Chişinău în cadrul Memorandumului cu Fondul Mone-

tar Internaţional (FMI). Şedinţa Guvernului Filip de miercuri, 1 noiembrie, a decurs iniţial destul de paşnic, 

până nu s-a ajuns la examinarea şi aprobarea unui aviz pozitiv la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

articolului 46 din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. 

 

Aşa s-a negociat! 70-80 de milioane lei trebuie să le plătească statul! 

 

Documentul a fost prezentat de Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, şi în el se fac doar câteva redactări 

la proiectul promovat de cei doi deputaţi democraţi, care prevede o modificare esenţială a legii adoptate un 

an în urmă. Cu avizul pozitiv nu a fost însă de acord Valeriu Chiţan, preşedintele Comisiei Naţionale a Pie-

ţei Financiare (CNPF), care a ţinut să îşi expună în public opinia critică. 

 

„Legea 234 cu privire la Depozitar s-a convenit şi se implementează destul de anevoios. Mărul discordiei îl 

constituie sursa de finanţare a aşa-zisei proceduri de verificare a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare. 

Costul total este estimat la 70-80 milioane lei, care potrivit legii se compensează din contul bugetului de 
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stat. Este firesc că atunci când statul iniţiază asemenea acţiuni să îşi asume costurile de rigoare. Aşa s-a ne-

gociat un an în urmă (cu Fondul Monetar Internaţional n.r.) şi astăzi ne-am împotmolit şi încercăm să cău-

tăm soluţii, nu cele mai potrivite”, a declarat preşedintele CNPF. 

 

De facto, Valeriu Chiţan a arătat cu degetul spre iniţiativa promovată de speakerul Andrian Candu şi deputatul 

democrat Sergiu Sârbu, prin care se propune de a se institui o nouă procedură de finanţare a procesului de verifi-

care a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare şi astfel se încalcă şi prevederile din memorandumul cu FMI. 

 

Filip: Să plătească băncile, că au de unde! 

 

Astfel potrivit iniţiativei deputaţilor, cheltuielile ar urma să fie suportate de CNPF, şi apoi să fie compensate 

de emitenţii de valori mobiliare (companii) proporţional numărului de acţionari, „conform bugetului şi chel-

tuielilor de verificare per acţionar stabilite de CNPF”.  

 

Chiţan a menţionat şi faptul că potrivit rectificării făcute recent de Guvern la bugetul pentru 2017, se preco-

nizează alocarea a 6,2 milioane lei, pentru prima etapă de verificare, ce vizează băncile şi companiile de 

asigurări, dar şi aici deja se încearcă de a schimba regulile de joc. „Ministerul Finanţelor încearcă însă din 

mers să modifice regulile de joc. Astfel cheltuielile urmează a fi puse pe umerii emitenţilor, ceea ce va gene-

ra cu siguranţă litigii şi eşuarea acţiunii convenite cu FMI”, a adăugat Chiţan, care a precizat că fără o linie 

de finanţare garantată, CNPF nu poate demara acest proces. 

 

În acelaşi timp Guvernul s-a angajat în relaţia cu FMI ca până la finele anului 2017 să verifice „înregistrările 

cu putere juridică ce vizează toate băncile și companiile de asigurări”. 

 

În replică la declaraţiile lui Chiţan, Pavel Filip a declarat că nu ar trebui să se facă referinţă la FMI şi anumi-

te condiţii negociate la semnarea Memorandumului. „Eu cred că ar fi culmea ca statul să mai plătească şi 

pentru acţionarii băncilor. Dacă nu ştiţi, apoi băncile în trei trimestre ale acestui an au obţinut un profit de un 

miliard şi jumătate. Noi după toate cele întâmplate, încă trebuie să luăm bani din buget pentru a trece în re-

vistă acţionarii din bănci şi companiile de asigurări?”, s-a arătat revoltat premierul. 

 

Soluţii şi disoluţii 

 

Totodată el a vorbit despre necesitatea de a identifica o soluţie. „Cei care au profituri de miliarde, să finanţe-

ze acest lucru, cu restul ne vom clarifica noi la Guvern. Astfel să putem pune în aplicare această lege şi să 

avem o abordare echitabilă”, a adăugat Pavel Filip. 

 

În acelaşi timp, Ministrul Finanţelor a menţionat că la prima etapă de implementare a acestui mecanism de 

verificare sunt vizate doar băncile şi companiile de interes public, care au resurse şi nu ar fi cazul „să se pu-

nă această povară pe umerii contribuabililor”. „După ce vom acumula experienţă la prima etapă, vom vedea 

cum funcţionează şi vom veni cu ajustări la etapa următoare”, a precizat Octavian Armaşu. Totodată el a 

spus că abordarea propusă de Ministerul finanțelor a fost discutată şi cu FMI. 

 

Pe de altă parte şeful CNPF, Valeriu Chiţan a menţionat faptul că impunerea la plată pentru astfel de servicii nu 

ar fi tocmai legală. „Da, băncile au bani, dar care este baza legală, cum o să le impunem şi cum o să luăm aceşti 

bani. Din bănci se poate de luat bani, dar pe altă cale, mult mai legitimă”, a susţinut fostul ministru al Finanţe-

lor fără a oferi alte detalii. Potrivit lui Chiţan această încercare de modificare a legislaţiei „este mai degrabă o 

disoluţie, decât o soluţie adecvată la provocările şi la ceea ce dorim noi să depăşim în relaţiile cu FMI”. 

 

De notat că miercuri, 1 noiembrie, subiectul a fost discutat şi în şedinţa Comisiei economie, buget şi finanţe 

la care însă nu au participat autorii şi nici Banca Naţională, instituţie ce monitorizează sectorul bancar şi 

care potrivit legii deţine cel puțin 76% din acțiunile emise de Depozitarul Central. La şedinţa nu s-a găsit un 

numitor comun, iar CNPF s-a ales cu recomandarea ca să deschidă un cont separat şi să înceapă lucrările de 

verificare. Ideea este însă fără sorţi de izbândă, în condiţiile în care o mare parte din activităţi vor fi efectua-

te de entităţi şi persoane din afara CNPF, respectiv sunt necesare contracte şi bani, pe care Comisia nu îi are. 

 

De notat că şi soluţia propusă de Candu şi Sârbu e ca CNPF să înceapă lucrările, chiar dacă nu are bani şi apoi 
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să cerşească de la companii şi bănci ca să returneze aceste cheltuieli. Potrivit angajamentelor asumate de auto-

rităţi în relaţia cu FMI, CNPF, în consultare cu BNM, urma să elaboreze şi să adopte până la sfârşitul lunii mai 

2017 o metodologie exhaustivă şi proceduri de verificare a integrităţii înregistrărilor cu putere juridică a acţio-

narilor, inclusiv prin desfășurarea unei companii de informare a populației (criteriu de performanţă structurală). 

 

Acest document a fost aprobat de Comisie abia pe 25 august 2017, după o coordonare cu BNM, Ministerul 

Finanţelor, unele bănci şi chiar cu FMI, şi el prevede că CNPF va prezenta Ministerului Finanțelor cheltuie-

lile aferente aplicării procedurii în cauză. Realizarea acestei proceduri de verificare ar urma să aducă o mai 

mare transparenţă a afacerilor din diferite domenii. Totodată concentrarea informaţiei despre acţionari la o 

singură structură poate duce la distrugerea unor afaceri ale companiilor ce ţin registrele acţionarilor. În con-

secinţă este evident că multe companii ce prestează astfel de servicii nu vor fi de acord să finanţeze un pro-

iect ce duce de fapt la distrugerea afacerii lor.  

 

Deoarece o asemenea procedură complexă de verificare a datelor nu s-a desfășurat vreodată şi nu se cunoaș-

te care va fi volumul de lucru și cum va derula întregul proces de verificare a datelor, CNPF a propus ca la 

etapa inițială procedura să reglementeze verificarea datelor aferente instituțiilor financiare și societăților de 

asigurări, iar în rezultatul acestui proces, procedura va fi revăzută și completată. © 

 

* * * 

 

 

O cifră înspăimântătoare de la Ministerul Justiţiei 
 

Ministrul Justiţiei a făcut public un proiect de lege prin care îşi propune să relaxeze controalele din partea orga-

nelor de drept în privinţa oamenilor de afaceri. Ministrul Vladimir Cebotari a anunţat că vor fi operate modifi-

cări în special la Codul Penal, în total peste 31 de articole, iar unele încălcări vor fi scutite de pedeapsa penală. 

„Proiectul are ca scop reducerea presiunii asupra mediului de afaceri din partea instituțiilor de forță, în procesul 

de constatare și investigare a unor fapte, pretinse a fi încadrate în componențele prevăzute de Codul Penal sau 

cel Contravențional”, a afirmat Vladimir Cebotari, ministrul Justiției, în cadrul unui briefing. 

 

Doar 5% din cauzele penale contra oamenilor de afaceri ajung în instanţă 

 

Noile prevederi vor interzice ridicarea documentelor, suporturilor de informație sau chiar și a bunurilor utili-

zate în procesul economic, fără de care este imposibilă continuarea activității agenților economici. Va fi 

introdus mecanismul de garanții financiare asupra acelora ce cad sub incidența sechestrării. De asemenea, se 

propune excluderea aplicării măsurilor de arest în cazul infracțiunilor economice pentru care este prevăzută 

pedeapsa cu închisoarea de la 5 ani. Agenților economici le va fi stabilit un mecanism de înlăturare benevolă 

a neconformităților, odată realizată fiind exclus caracterul penal al faptei.  

 

„Vrem să transferăm competența de constatare a indicilor constitutivi ai infracțiunilor de la MAI și CNA 

către instituțiile investite cu dreptul de control într-un anumit domeniu și trecerea urmăririi penale a acestor 

fapte către Procuratură. Suplimentar, venim cu o rescriere a procedurii contravenționale - să fie una simplă, 

debirocratizată, rapidă și cu o intervenție rapidă din partea statului, respectând dreptul la contestare în in-

stanța de judecată”, a specificat ministrul Justiției. 

 

Anterior, în cadrul unei emisiuni la postul public TV Moldova, ministrul Cebotari a anunţat şi o "cifră în-

spăimântătoare". Potrivit lui, doar 5% din cauzele penale iniţiate de organele de control contra agenţilor eco-

nomici sau oamenilor de afaceri ajung în instanţă. Restul 95% din cazuri nu ajung a fi examinate, în special 

din cauză că sunt pornite de persoane incompetente, a afirma oficialul. 

 

Repararea benevolă a prejudiciului 

 

Proiectul prevede şi crearea unui mecanism de liberare de răspundere penală datorită "reparării benevole a 

prejudiciului și perceperii în bugetul statului a avantajelor patrimoniale în cazul infracțiunilor de evaziune 

fiscală și practicare ilegală a activității de întreprinzător ce nu prezintă un risc de prejudiciere a integrității 
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fizice și psihice". Or, actualmente Codul penal se caracterizează printr-un accent de represiune penală exce-

sivă, în comparație cu legislația penală europeană.  

 

Utilizarea activă și pe scară largă a represiuni penale în cazul infracțiunilor menționate, poate atrage după 

sine consecințe negative pe termen lung pentru stat, susţin autorii iniţiativei. Înlăturarea răspunderii penale 

nu este un act arbitrar, necesitatea ei este determinată de anumite circumstanțe obiective.  

 

O primă condiție ce necesită a fi întrunită presupune că persoana nu a trecut niciodată prin sistemul răspun-

derii penale, aceasta indicând spre o reputație curată din punct de vedere al cazierului său judiciar. Sintagma 

„pentru prima oară” trebuie înțeleasă în sensul lipsei de tragere la răspundere a persoanei pentru faptă comi-

să, precum și lipsa încetării procesului penal pe motiv de nereabilitare. A doua condiție este repararea bene-

volă a prejudiciului cauzat. Astfel, persoana în aceste cazuri dă dovadă de un comportament post infracțio-

nal susceptibil de resocializare. O ultimă condiție este achitarea avantajul patrimonial necuvenit constituind 

una din măsurile de siguranță care va avea rolul preventiv. Astfel, urmărindu-se combaterea unor eventuale 

fapte ilicite cu caracter economic, susţine Ministerul Justiţiei. 

 

Nu este vorba despre o "decriminalizare” a proceselor contra businessului 

 

În acelaşi timp avocatul Constantin Tănase susţine într-un interviu pentru Europa Liberă că această inițiativă 

se referă, "în primul rând, la sancționarea unei categorii de infracțiuni, care se întâlnesc în mediul de afaceri, 

în procesul activităților economice; infracțiuni certe, clar stabilite în legislația penală, cărora actualmente 

autorii propun să le dea o formă…" 

 

"Deci, greșit este când se spune „decriminalizare”. Nimeni nu anulează articolul din Codul Penal, dar se dă 

posibilitate pe aceste categorii de infracțiuni persoanelor care sunt cooperante și recuperează integral toate 

pagubele care au fost cauzate să beneficieze de încetarea procedurilor penale.”, explică avocatul. Totodată 

Constantin Tănase susţine că în prezent Republica Moldova "este cel mai represiv sistem sancționatoriu 

penal...care nu ne-a adus la nimic bun". 

 

"Avem un sistem atât de represiv sancționatoriu la toate capitolele, de la momentul la care am vorbit și avo-

cații cu măsurile preventive, aresturile date fără mare grijă – sunt temeiuri, nu sunt temeiuri – sau mai depar-

te, chiar problema executării sentințelor penale. Eu nu mai zic de condiții, dar faptul că persoana nu poate 

beneficia de niciun fel de facilități la eliberarea condiționată, dacă nu a recuperat paguba, iarăși suntem o 

țară unicat în sensul acesta – condiționăm libertatea persoanei nu de resocializarea ei și de comportamentul 

ei viitor ...dar de faptul dacă a achitat sau nu despăgubirea", a afirmat avocatul. 

 

Şi locul SIS-ului a fost revăzut 

 

Potrivit inițiativei, va fi revăzut locul și rolul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), astfel încât acesta 

să se concentreze pe acțiuni ce constituie amenințare pentru independenţa, suveranitatea, unitatea, integritatea 

teritorială, ordinea constituţională, dezvoltarea democratică, securitatea internă, a statului, societății și cetățenilor, 

statalitatea Moldovei, vitalitatea și funcționarea stabilă a celor mai importante ramuri ale economiei naționale. © 

 

* * * 

 

Iniţiativa lui Dodon ce poate provoca o gaură de câteva miliarde de lei în 

bugetul de stat 
 

Guvernul consideră că un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, înaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă de către Igor Dodon, Preşedintele Republicii Moldova, are un caracter discrimi-

natoriu şi poate provoca daune uriaşe bugetului ţării. „În scopul sporirii nivelului protecției sociale a cetățe-

nilor noștri, dar și pentru a impulsiona dezvoltarea economică a țării, am lansat un set de inițiative legislati-

ve cu caracter social-economic ... Acest set de inițiative a fost elaborat și cu contribuția Consiliului Econo-

mic de pe lângă Președinte, dar și în rezultatul multiplelor întrevederi cu reprezentanții mediului de afaceri", 



63 

anunţa la mijlocul lunii septembrie şeful statului. 

 

O competiție dintre Guvern, Parlament și Președinție 

 

Multe din aceste inițiative au fost calificate drept populiste, dar ele se înscriu în competiția dintre Guvern, 

Parlament și Președinție de a arăta şi demonstra „grija față de nevoile populației și mediului de afaceri". 

Astfel, anterior premierul Pavel Filip și-a exprimat regretul în legătură cu tărăgănarea unor reforme impor-

tante, cauzate de nepromulgarea unui set de legi de către șeful statului. Totodată o parte din acest set de ini-

țiative legislative promovate de Dodon, a fost analizat pe larg de Mold-Street. 

 

Cota zero la impozitul pe venitul reinvestit, pierderi anuale de 1,6 miliarde lei 

 

Totodată şi Ministerul Finanţelor a elaborat un aviz negativ la aceste iniţiative, care urmează să fie adoptat 

de către Guvern pe motiv că „vor avea ca efect creșterea semnificativă a deficitului bugetar, iar măsurile 

compensatorii nu asigură venituri substanțiale care să acopere pierderile bugetare generate de anumite pre-

vederi propuse”. 

 

Cu referire la propunerile de măsuri privind aplicarea cotei zero la impozitul pe venit al persoanelor juridice 

pentru profitul reinvestit, Ministerul Finanţelor susţine că în regiune, Republica Moldova deține şi aşa una 

din cele mai mici cote de impozitare (12%), după Bulgaria (10%), alte țări având o cotă de impozitare supe-

rioară celei din Moldova: România (16%), Ucraina (18%), Rusia (20%), Slovenia (19%) etc. 

 

Totodată Ministerul precizează că este o facilitate fiscală, iar acestea de regulă vin „să stimuleze, pe o peri-

oadă determinată, o ramură sau un anumit domeniu al economiei”, în timp ce facilitatea respectivă propusă 

de Dodon, „este destinată susținerii tuturor agenților economici, indiferent de situația economico-financiară 

și de domeniul de activitate”. De asemenea, măsura dată va avea ca efect diminuarea semnificativă a venitu-

rilor bugetare, pierderile constituind aproximativ 1,6 miliarde lei, estimează autorii. 

 

Discriminarea băncilor şi stimularea economiei tenebre 

 

Referitor la propunerea privind introducerea cotei de impozitare de 36% din veniturile obținute din diferența 

de curs valutar pentru băncile comerciale, Ministerul Finanţelor afirmă că măsura respectivă „este una dis-

criminatorie și limitatoare”. 

 

„Ea ar putea avea un efect neprevăzut pentru sectorul financiar-bancar, din motiv că limitează băncile comerci-

ale în prestarea serviciilor de schimb valutar în defavoarea caselor de schimb, cele din urmă fiind avantajate. 

Mecanismul de formare a prețului valutei este fundamentat pe libera fluctuație în baza cererii și ofertei. Astfel, 

impunerea măsurilor respective va crea distorsiuni pe piața valutară soldate cu incapacitatea instituțiilor de a 

absorbi sau injecta valută în economie. Totodată, o asemenea normă ar putea încuraja trecerea operațiunilor de 

schimb valutar în sectorul economiei tenebre, având drept consecinţe diminuarea bazei impozabile și crearea 

presiunilor adiționale asupra sectorului finanțelor publice”, se arată în proiectul de aviz al Guvernului. 

 

De menționat că veniturile obținute din diferența de curs valutar sunt generate de reevaluarea zilnică a valu-

tei străine aflate pe conturile băncii și ale clienţilor, precum și din vânzarea/procurarea valutei străine în nu-

merar în bancă și în punctele de schimb valutar ale băncii. Aplicarea cotei de impozit în mărime de 36% din 

veniturile obținute din diferența de curs valutar va pune băncile în situația de a crește ratele de schimb pen-

tru a păstra venitul planificat. 

 

Impozitarea veniturilor de la valorile mobiliare de stat 

 

Referitor la propunerea de impozitare a veniturilor de la valorile mobiliare de stat (VMS), care nu au fost nicioda-

tă impozitate, aceasta va avea drept rezultat majorarea ratelor dobânzii la aceste instrumente financiare în mărimea 

impozitului care urmează a fi aplicat, iar, în consecință, majorarea cheltuielilor bugetare pentru serviciul datoriei 

de stat interne. Aceasta s-a majorat în ultimii doi ani de aproape trei ori şi constituie în prezent circa 22 de miliar-

de de lei. Amintim că ratele dobânzii la VMS servesc drept referință (benchmark) pentru diverse autorități publice 

centrale și locale sau entități de interes public în luarea unor decizii privind contractarea de împrumuturi, plasarea 
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mijloacelor bănești disponibile la depozite, emisiunea de valori mobiliare etc. 

 

Majorarea scutirii personale poate diminua veniturile bugetului cu 700 milioane  

 

Guvernul susţine chiar că ar putea pierde capacitatea și/sau va fi limitat în asumarea unor decizii de 

finanțare a unor programe sociale, medicale, culturale necesare societății, dacă se va majora mărimea 

tranșelor scutirilor personale până la mărimea cuantumului anual al minimului de existență calculat 

pentru anul precedent. Or, modelul actual de stabilire a scutirii personale în funcţie de rata inflației 

anuale, asigură o predictibilitate fără a crea perturbări economice.  

 

„În cazul majorării scutirii personale de la 10.620 lei anual până la mărimea cuantumului anual al minimului 

de existență calculat pentru anul precedent se vor diminua veniturile la bugetul de stat cu aproximativ 700 

milioane lei. Guvernul este în proces de testare a unei serii de scenarii, unul dintre ele este și cel expus în 

inițiativă, fiind corelată și cu modalitatea de acoperire a pierderilor menționate”, susţin autorii. 

 

Cota standard a TVA pentru livrările producției agricole și a celei zootehnice 

 

O altă propunere venită de la Igor Dodon şi apreciată ca una nejustificată, este stabilirea cotei standard a 

TVA pentru livrările producției agricole și a celei zootehnice, cu restituirea integrală a plăților în termen de 

5 zile. Potrivit Ministerului Finanţelor în acest mod „impozitul respectiv va fi transformat într-un instrument 

de subvenționare indirectă a agriculturii din partea statului”. 

 

În acest context, toate necesitățile sectoriale urmează a fi examinate în cadrul Fondului de subvenționare în 

agricultură și al programelor bugetare existente. "Totodată, mecanismul de restituire a sumelor TVA implică 

realizarea unui control fiscal, în funcție de nivelul de risc, iar stabilirea unui termen restrâns de 5 zile nu 

poate fi aplicată prin prisma administrării fiscale. Pe lângă aceasta, procedura conține neclarități care vor 

conduce la tratament diferit din motivul că nu este stipulat expres ce includ plățile care urmează a fi restitui-

te integral și modalitatea de restituire”, se arată în avizul Guvernului. 

 

La fel, luând în considerare faptul că perioada fiscală la TVA este luna calendaristică, restituirea poate fi 

efectuată doar după depunerea declarației privind TVA pentru perioadele pentru care se solicită restituirea. 

Respectiv, este necesar de precizat din ce moment trebuie să înceapă termenul de restituire. 

 

Cât despre propunerea de reducere a cotei TVA de la 8% la 5% la livrarea gazelor naturale și gazelor liche-

fiate, această prevedere implică costuri bugetare semnificative, pierderile constituind aproximativ 162 mili-

oane lei. În scopul asigurării dezvoltării domeniilor de ordin social se consideră oportună operarea unor mă-

suri și pârghii eficiente de susținere, altele decât cele de natură fiscală. 

 

Dodon propune impozitarea dobânzilor la depozitele bancare ale persoanelor fizice 

 

O altă propunere de modificare a Codului Fiscal făcută de şeful statului ar putea duce la „impozitarea do-

bânzilor ce nu depășesc 10.000 de lei de la depozitele bancare ale persoanelor fizice”. În plus, nu este clar 

dacă prevederea se va aplica şi în raport cu veniturile obţinute de la depozitele plasate în bănci până la data 

punerii în aplicare a prevederii (1 ianuarie 2018). "Considerăm că prevederea dată ar trebui analizată supli-

mentar prin prisma principiilor tratamentului echitabil, având în vedere că aceasta anulează un beneficiu 

pentru o categorie de persoane, or norma în vigoare prevede expres neimpozitarea tuturor veniturilor până în 

2020. De asemenea, există riscul ca efectul modificării să nu fie cel scontat, fiind posibilă o dispersare a 

beneficiarilor (de exemplu, între membrii de familie)”, susţine Ministerul Finanţelor.  

 

Totodată, orice modificare a normei respective va afecta direct piața de capital și sectorul bancar din motiv 

că va reduce volumul investițiilor în instrumentele financiar-bancare și va genera retragerea prematură a 

sumelor depozitate în instituțiile bancare, acestea din urmă fiind sursă pentru creditarea economiei. Ministe-

rul Finanţelor mai susţine că modificarea normei respective va reduce credibilitatea statului și, ulterior, ar 

putea majora cheltuielile în urma acordării despăgubirilor destinate părților prejudiciate care au investit în 

instrumente financiar-bancare. © 
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Cum Guvernul şi ANRE au păcălit FMI şi Comunitatea Energetică 
 

A plecat misiunea Fondului Monetar Internaţional şi autorităţile de la Chişinău au răsuflat uşurat pentru că au 

reuşit să evite scenariul cel mai prost: stoparea programului. Nu contează cum, spun unii. Dar problemele au 

rămas şi alte instituţii şi companii internaţionale scot la iveală problemele grave din multe sectoare şi cum sunt 

mimate reformele. E cazul unor sectoare precum energie, gaze, renovabile, eficienţă, schimbarea climei, unde 

Comunitatea Energetică constată că în pofida unor progrese în privinţa respectării acquis-ului comunitar al 

energiei, Moldova se confruntă cu provocări legate de îmbunătățirea cadrului legislativ național. 

 

Moldova nu respectă Directivele UE 

 

Pe 27 octombrie 2017, bunăoară, Secretariatul Comunității Energetice a emis o notă prin care anunță despre 

deschiderea cauzei ECS-14/16 împotriva Republicii Moldova. În evaluarea sa preliminară, Secretariatul 

constată că „Republica Moldova nu a transpus sau a transpus în mod incorect prevederile relevante din Di-

rectiva 2010/31/CE privind performanța energetică a clădirilor”. 

 

„Scopul acestei etape inițiale, în cadrul procedurii, este de a oferi Republicii Moldova posibilitatea de a re-

acționa la acuzațiile de nerespectare a legislației comunitare privind energia și de a permite Secretariatului 

să stabilească întregul context de fapt și juridic al cazului”, se arată într-un comunicat al Secretariatului Co-

munității Energetice. În conformitate cu articolele 7 și 17 din Regulamentul de procedură pentru soluționa-

rea litigiilor, părților interesate li se poate acorda acces la dosar și pot prezenta Secretariatului observații 

scrise cu privire la acest caz în cursul procedurii preliminare. Anterior contra Moldovei au mai fost iniţiate 

astfel de proceduri şi autorităţile de la Chişinău au fost nevoite să se conformeze. 

 

Progrese minore, probleme majore 

 

Dar asta este doar o parte a problemelor atestate în sector. Un raport al aceleiaşi instituţii scoate la iveală 

progresele reale ale Moldovei în integrarea pe piaţa energetică europeană. Astfel la acest capitol suntem pe 

penultimul loc din cele opt state din regiune ce încearcă să se integreze în UE. Ca un pas pozitiv este menţi-

onată adoptarea Legii energiei electrice în mai 2016, care transpune cel de-al treilea pachet energetic al UE 

şi în baza căreia Moldova trebuie să accelereze adoptarea unei noi legislații de implementare sau să facă o 

revizuire a reglementărilor existente pentru alinierea la noul cadru juridic. 

 

Un nou litigiu cu Gas Natural Fenosa 

 

Aceste progrese realizate în 2016, sunt însă umbrite de un nou litigiu iniţiat de către cel mai mare și singurul 

operator privat de distribuție (Gas Natural Fenosa) datorită modificării metodologiei tarifare de către autori-

tatea de reglementare a energiei din Moldova, ANRE, susţine Secretariatul. 

 

Amintim că tarifele pentru serviciile de distribuţie a energiei au fost revizuite în martie 2017 pe baza modifi-

cărilor la Metodologia tarifară efectuate în februarie 2017. Potrivit experţilor, metodologia revizuită afectea-

ză recuperarea costurilor operatorului rețelei de distribuție în domenii precum pierderile de rețea, rata riscu-

lui de țară în calcularea mediei ponderate a costului capitalului și costul prelungirii duratei de viață a activelor. 

 

Tudor Copaci, directorul general al ANRE a recunoscut existența unui astfel de litigiu, dar a respins acuzați-

ile că modificările la Metodologia tarifară ar fi afectat recuperarea costurilor companiei. „Modificările au 

fost efectuate în conformitate cu noua lege a energiei electrice. Or, ea ne obligă ca în termen de 24 luni de la 

intrarea în vigoare să aducem actele sale normative de reglementare în concordanţă cu aceasta”, a precizat 

directorul ANRE. Acesta a făcut referinţă la articolul 96 p.21 din această lege care prevede că 

„Metodologiile de calculare a preţurilor şi a tarifelor reglementate în vigoare la momentul intrării în vigoare 

a prezentei legi vor fi revizuite de Agenţie”. 

 

Au păcălit Fondul Monetar Internaţional 

 

În acelaşi timp Gas Natural Fenosa (GNF) susţine că necesitatea implementării pachetul energetic III nu justifică 
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aceste amendamente, care afectează parametrii specifici detaliați, incluși în tarifele de energie electrică. 

„Parametrii tarifari specifici care au fost modificați în mod nejustificat sunt: pierderile recunoscute de energie, rata 

rentabilității activelor (WACC) și costul prelungirii duratei de viață a activelor. În plus, s-a aplicat şi o amendă de 

6,2 milioane euro societății de distribuție GNF, pentru că a investit în anul 2015 sub pragul minim necesar. 

 

Dar în anul 2015, inacțiunea ANRE de ajustare la timp a tarifului la nivelul de recuperare a costului energiei 

a provocat o lipsă de resurse în sistemul de electricitate (un deficit tarifar de 82 de milioane de euro). În 

acest context, pentru a evita reducerile masive de energie, distribuitorul GNF a acordat prioritate plății furni-

zorilor de energie și, prin urmare, nu a putut să își execute integral planul de investiții”, se arată într-un răs-

puns pentru Mold-Street al grupului spaniol.  

 

Totodată grupul spaniol susţine că modificările operate de Parlament şi ANRE „au fost concepute astfel 

încât acestea să afecteze în cea mai mare parte GNF”, dar nu şi pe cele două reţele de distribuţie deținute de 

stat. „În concluzie, aparent, acordul semnat și condițiile FMI sunt îndeplinite, dar de facto, arieratele tarifare 

nu sunt recuperate efectiv, astfel, autoritățile moldovenești au înșelat nu numai GNF, ci şi Comunitatea 

Energetică și FMI”, constată Gas Natural Fenosa. 

 

Compania a depus şi o plângere prin care solicită Comunității Energiei „să deschidă un caz de încălcare a 

dreptului comunitar împotriva Republicii Moldova pentru încălcarea Tratatului de instituire a Comunității 

Energiei și a principiilor statului de drept, a certitudinii juridice, a lipsei de discreție și a protejării climatului 

de afaceri adecvat”. În plus, GNF ia în considerare alte opțiuni, cum ar fi reluarea arbitrajului inițiat în august 2015. 

 

Ucraina și Moldova ar urma să creeze o piaţă comună a energiei 

 

În continuare în raportul Secretariatului Comunităţii Energetice se recomandă crearea unei piețe comune a 

energiei electrice între Ucraina și Moldova, „ce ar permite furnizorilor angro din Moldova să li se acorde un 

acces nediscriminatoriu la piața de aprovizionare mai competitivă a Ucrainei, precum și accesul pe piață la 

capacitățile de interconectare pentru comerțul transfrontalier”. De asemenea, trebuie luată o decizie şi cu 

privire la cele mai potrivite interconexiuni cu România. Proiectele viitoare urmăresc creșterea securității 

aprovizionării cu energie electrică în Moldova, reducerea dependenței de foarte puține surse de furnizare a 

energiei electrice și asigurarea unei concurențe sporite în beneficiul clienților din Moldova. 

 

Lipsă de progrese concrete în implementarea Legii gazelor 

 

În ceea ce privește gazele, Republica Moldova trebuie încă să rectifice neconformitățile identificate în Legea 

privind gazele naturale, fie prin modificări, fie, dacă este posibil, prin legislație secundară. „Până în prezent, nu 

s-au înregistrat progrese concrete în implementarea Legii”, susţin specialiştii de la Comunitatea Energetică.  

 

Potrivit lor, pregătirea pentru separarea operatorilor de transport și de sistem în conformitate cu cel de-al 

treilea pachet energetic ar trebui să înceapă fără întârziere, astfel încât operatorii separați în mod corespun-

zător să fie deja desemnați și certificați până la 1 ianuarie 2020. Astfel Moldova trebuie să implementeze 

separarea legală și funcțională a companiilor Vestmoldtransgaz, Moldovatransgaz și Chișinău-Gaz. În plus 

trebuie elaborate, adoptate și aplicate în practică metodologii tarifare pentru tranzitul gazelor la intrare/

ieșire, astfel încât, în primul rând, să se asigure respectarea acquis-ului și, în al doilea rând, să se permită 

operațiuni transparente și nediscriminatorii pe piața de gaze naturale și deschiderea reală a acesteia. 

 

Tudor Copaci, şeful ANRE susţine că nu sunt motive de îngrijorare pentru că mai este timp şi se lucrează în 

direcţia restructurării sectorului şi în perfecţionarea legislaţiei. Secretariatul susţine însă că pentru a spori 

competitivitatea și lichiditatea pieței gazelor, trebuie introduse reguli de schimbare a furnizorilor, iar concu-

rența efectivă dintre furnizori va fi declanșată prin eliminarea drepturilor exclusive de furnizare deținute în 

prezent de furnizorii existenți. 

 

Amânarea la energia regenerabilă 

 

În domeniul energiei regenerabile, experţii constată că amânarea intrării în vigoare a Legii privind promova-

rea energiei din surse regenerabile, majorează diferenţa de respectare a acquis-ul privind acest tip de resursă 
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energetică. Potrivit raportului, Moldova trebuie să adopte reguli privind licitațiile pentru acordarea de sprijin 

proiectelor de energie regenerabilă și trebuie să simplifice procedurile administrative și metodologiile pentru 

determinarea costului conectării la rețelele de transport și distribuție. Ulterior, monitorizarea eficacității mă-

surilor adoptate de către Ministerul Economiei va fi crucială. 

 

Vom importa biocombustibil în loc să procesăm resturile vegetale 

 

Şi la cadrul de reglementare pentru biocombustibili ar urma să fie introduse criteriile de durabilitate și sti-

mulentele de producție adecvate. Or, lipsa de progres îngreunează în continuare dezvoltarea potențialului 

agricol semnificativ al țării, care ar trebui să fie utilizat mai degrabă decât să se bazeze pe importurile de 

biocombustibili pentru a atinge obiectivul de 10% din piaţa de combustibil în 2020, se arată în raport. 

 

Pe parcursul anului 2017, Moldova a înregistrat progrese importante prin adoptarea unor reglementări nece-

sare pentru punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor și elaborarea proiec-

tului de lege privind eficiența energetică pentru transpunerea Directivei privind eficiența energetică. Prima 

prioritate pentru Moldova ar trebui să fie aceea de a asigura respectarea deplină a Legii privind performanța 

energetică a clădirilor cu Directiva 2010/31/UE prin dezvoltarea și implementarea sistemului de certificare a 

clădirilor, inclusiv a software-ului de calculare a certificatelor. A doua prioritate este adoptarea Legii privind 

eficiența energetică, se arată în raport. 

 

Moldova ar putea fi impusă să respectă angajamentele privind schimbările climatice 

 

În privinţa schimbărilor climatice Secretariatul Comunităţii Energetice susţine că Moldova a urmat prioritățile 

stabilite în raportul de implementare de anul trecut, cu excepția priorităților legate de directivele privind instalațiile 

mari de ardere și de emisiile industriale. Cu toate acestea, Moldova trebuie să adopte fără întârziere măsurile legis-

lative interne necesare pentru transpunerea în legislația națională a dispozițiilor relevante ale acestor directive. În 

caz contrar, secretariatul susţine că va trebui să înceapă acțiunile de impunere a executării Directivelor UE.  

 

Autorii susţin că în ceea ce privește sectorul climatic, o barieră rămasă în calea progresului în acest sector este 

capacitatea financiară și tehnică limitată a țării.  „Moldova ar trebui să instituie oficial un sistem de inventariere 

prin adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea monitorizării și raportarea națională a emisi-

ilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice cât mai curând posibil”. 

 

Comunitatea Energetică a fost înființată în octombrie 2005, având ca obiectiv principal extinderea pieței inter-

ne a energiei din UE către Europa de Sud-Est și mai departe, pe baza unui cadru obligatoriu din punct de vede-

re juridic. Organizația internațională este formată din UE, reprezentată de Comisia Europeană și țările din Al-

bania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Macedonia, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina. © 

 

* * * 

 

Filip vrea să naţionalizeze hotelul ce a fost parte a unei tranzacţii între 

Plahotniuc şi Platon 
 

În cadrul şedinţei de Guvern, din 15 noiembrie 2017, premierul Pavel Filip pe neaşteptate şi-a adus aminte 

că mai multe obiective privatizate stau ruină de zeci de ani, iar unele mega-proiecte investiţionale au rămas 

doar pe hârtie. Şeful cabinetului de miniştri a făcut referire în mod special la privatizarea unor cinematogra-

fe din centrele raionale, a Hotelului Naţional din Chişinău, dar şi la două parcuri industriale create în oraşe 

din sudul Republicii Moldova şi care au promis deschiderea mai multor locuri de muncă. 

 

Au promis peste 3.000 de locuri de muncă, dar au fost create doar trei 

 

„Este vorba despre cinematografele din centrele raionale care sunt acum în paragină... Aici putem vorbi și 

despre parcurile industriale, care au fost oferite ca loturi de pământ sau clădiri pentru a face investiţii... Par-

cul Industrial Cimișlia, care avea obligațiunea să creeze 800 de locuri de muncă, dar astăzi avem create doar 

2. Sau Parcul Industrial Comrat, unde aveam drept obiectiv să creăm 2.260 de locuri de muncă, până astăzi s
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-a creat un singur loc de muncă. Ceva nu este în regulă!”, a constatat nemulţumit  premierul.  

 

Filip a susţinut că un subiect aparte este privatizarea prin concurs investițional a Hotelului Național. „Nu o 

singură dată am vorbit despre această clădire, care urma să devină, ani de zile în urmă, un obiectiv frumos în 

centrul orașului. Am avut mai multe probleme, precum copiii care consumau droguri acolo și erau în afara 

grijii părinților dar și a asistenților sociali”, a menționat Pavel Filip în fața miniștrilor. Prim-ministrul a soli-

citat ministrului Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, să evalueze mersul executării unor proiecte 

de privatizare investiționale sau creare a unor parcuri industriale și a cerut să fie reziliate contractele de pri-

vatizare în cazul în care nu au fost onorate angajamentele asumate de către investitor. 

 

Cimișlia a rămas și fără baron și fără parc european 

 

Mold-street a făcut o scurtă revizie a acestor proiecte, unele destul de ambițioase. De exemplu Parcul In-

dustrial Cimișlia. Acesta a fost creat încă șase ani în urmă pe baza întreprinderii locale „Servicii Publice 

Cimişlia”, care a devenit administratoare a proiectului şi a primit în acest scop un teren de 40,5 hectare, la 

periferia oraşului Cimişlia. Pe 28 august 2013 a fost pusă și piatra de temelie de însuși premierul de atunci 

Iurie Leancă, acum vice-preşedinte al Parlamentului, dar şi alţi oficiali. „Acest prim parc european pe un 

teren liber va deveni unul de succes. Sper că va fi un element de transformare a ţării într-un stat european 

funcţional", anunţa patetic Iurie Leancă.  

 

Oficialitatea era atât de entuziasmată încât anunţa că suprafaţa parcului se va extinde până la 100 de hectare. 

Autorităţile locale au calificat evenimentul drept o zi istorică pentru raionul Cimişlia. Potrivit proiectului, 

pentru construirea Parcului Industrial erau necesare investiţii de 70 de milioane de lei, principalii finanţatori 

fiind Guvernul şi Primăria oraşului Cimişlia, iar partener era Consiliul judeţean Prahova, România. La eve-

niment a venit cu elicopterul personal din România şi baronul german Alexander Freiherr von 

Lüdinghausen, care avea în plan dezvoltarea unei producţii de uleiuri eterice.  

 

După patru ani de la inaugurare, în Parcul Industrial Cimişlia s-a înregistrat doar un rezident – firma Sunartenergo 

SRL din Nisporeni, care preconiza producerea energiei electrice pe bază de sisteme  fotovoltaice. Valoarea inves-

tiţiilor era aproape de zero la finele anului 2015, potrivit celui mai recent raport al Ministerului Economiei. 

 

Cel mai mare parc şi cel mai mare eşec 

 

Comparativ cu Cimişlia, la Comrat ambiţiile erau chiar megalomane. Anunţat cu surle şi trâmbiţe pe parcur-

sul anului 2014 chiar de actualul preşedinte al Parlamentului, Andrian Candu, Parcul Industrial de la Comrat 

a fost inaugurat a doua zi de Bobotează, în ianuarie 2015. A fost sfinţit de însăşi mitropolitul Vladimir şi un 

sobor de preoţi, s-au ţinut cuvântări şi s-au făcut promisiuni. La inaugurare s-a anunţat că acesta va fi cel 

mai mare parc industrial din Moldova, iar valoarea investiţiilor va trece de 1,8 miliarde lei, promitea deputa-

tul democrat Nicolae Dudoglo, unul dintre liderii locali. 

 

Întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală din Comrat” a obţinut titlul de parc industrial, iar 

Consiliul municipiului Comrat a transmis în folosinţă întreprinderii, pe 30 de ani, un teren cu suprafaţa de 

50,3 hectare cu destinaţie agricolă.  

 

Au trecut aproape trei ani şi acolo totul a rămas paragină, iar autorităţile locale s-au trezit cu cheltuieli fără 

rost de circa un milion de lei. În acest an însă autorităţile au fost nevoite să accepte transformarea Parcului 

Industrial „Comrat” într-o subzonă a ZEL Valcaneş. Astfel că aici ar urma să apară o fabrică de componente 

auto sau altceva şi există speranţă că nu va rămâne în paragină. "Experiența arată că investitorii nu se duc în 

parcurile industriale în care pur și simplu sunt construite comunicații, ci în zone de dezvoltare economică, 

unde există o mulțime de preferințe – scutirea de la plata TVA, cota mai mica a impozitului pe profit și așa 

mai departe", a argumentat necesitatea acestui pas, primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. 

 

"Ruina Naţională" 

 

Un loc aparte în istoria privatizărilor îl ocupă complexul Hotelul Național. De fapt a fost una dintre cele mai 

scandaloase privatizări din istoria Republicii Moldova. Hotelul Naţional a făcut parte până în anul 1992 din 
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reţeaua sovietică Inturist. La Moscova un astfel de hotel a fost pur şi simplu dărâmat şi în loc construit un 

hotel nou. Cel din Chişinău a fost privatizat de două ori. Prima dată încă în anul 1999, iar firma câştigătoare 

Avi Awaks din Israel urma să achite 1,55 milioane dolari. Din motivul neachitării preţului pachetului de 

acţiuni, contractul a fost reziliat pe cale judiciară. 

 

În noiembrie 2006, a fost organizat un al concurs investiţional la care au participat patru companii: Alfa-

Engeneering, Business Global Parc, Elite Sport şi italienii de la Immobile RE, care deţineau mai multe hote-

le, ce activau ca franciză a reţelei Radisson. Firma Alfa-Engineering din Căuşeni a fost însă cea care a intrat 

în posesia a 83,25% de acţiuni ale statului în societatea Moldova-Tur, care deţinea hotelul. Noul proprietar a 

plătit 2,15 milioane de dolari şi se obliga ca în decurs de doi ani să investească 33 de milioane de dolari. De 

atunci au trecut 11 ani, dar în loc de hotel în centrul Capitalei stă o ruină. 

 

Investitorul nu şi-a respectat angajamentele şi, respectiv, se impunea renaţionalizarea obiectivului. Afaceristul 

Nicolae Curtoglo, fost membru al Consiliului de Administraţia al Moldindconbank şi fost director al Alfa-

Engineering, explica încă acum opt ani tergiversarea realizării programului de investiţii prin problemele apăru-

te la eliberarea autorizaţiilor pentru demolarea clădirilor şi pentru închirierea sau privatizarea terenului aferent. 

 

Alfa-Engineering a solicitat de câteva ori prelungirea cu doi ani a termenului contractului şi aşa de câteva 

ori instanţele au obligat Agenţia Proprietăţii Publice (APP) să extindă termenul de efectuare a investiţiilor. 

Ultima dată un astfel de litigiu a fost examinat în anul 2011, iar de atunci APP sau Ministerul Economiei sau 

lăsat păgubaşe şi nu s-a mai adresat în instanţe. 

 

În plus şi Procuratura Generală în 2010 a contestat în instanţă contractul de privatizare, dar a pierdut proce-

sul. În cadrul acestuia s-a constatat că firma a investit până în 2010 doar 4,3 milioane de lei, în tot soiul de 

documente şi studii de proiectare. Toate instanţele, inclusiv Curtea Supremă de Justiţie au dat câştig de cau-

ză investitorului. Tot acolo se constata că firmei nu i-a fost transmis terenul aferent clădirii, fără de care 

aceasta nu poate realiza planul investiţional. Toate aceste afirmaţii erau respinse de autorităţi. Datele de la 

Cadastru arată însă că terenul aferent aşa-şi nu a fost oferit spre închiriere sau privatizare companiei. 

 

Conexiuni cu Vlad Plahotniuc şi Veaceslav Platon 

 

O anchetă realizată în 2013 a arătat că Alfa-Engineering a fost înregistrată pe 7 august 2006, de firma esto-

niană Maldone Invest, fondată în ianuarie 2006, doar cu jumătate de an înainte, având un capital social de 

doar 40 mii coroane estoniene (circa 3.000 de euro). Ulterior, Maldone a cedat firma Alfa-Engeneering, off-

shor-ul olandez, Generashon Financial, care făcea parte din grupul de companii OTIV Prime Holding, controlate 

de liderul democrat, Vladimir Plahotniuc. Până în 2012, Generashon Financial, a purtat numele OTIV Prime Fi-

nancial, care deţinea 26,75% din acţiunile Victoriabank. 

 

Schimbarea numelui a fost făcută pentru a induce falsa idee că noul acționar al Victoriabank, nu ar fi avut 

vreo legătură cu holdingul controlat de Plahotniuc. Generashion Financial a fost până în noiembrie 2013, 

acționarul majoritar la Victoriabank și deținea 26,75% din acțiunile băncii, pe care le-a vândut în pachete 

mai mici de 5% la două companii străine (din Letonia și Marea Britanie), cinci companii locale și o persoa-

nă fizică. Acest pachet şi alte acţiuni au ajuns în noiembrie 2014 în proprietatea Insidown LTD din Cipru, 

iar acum ar urma să fie cumpărate de Banca Transilvania. 

 

Alfa-Engeneering, parte a tranzacţiei Platon-Plahotniuc 

 

Firma Alfa-Engeneering este menţionată de afaceristul Veaceslav Platon, în plângerea penală depusă în august 

2016, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din România (DIICOT). 

Platon susține că Plahotniuc i-a cerut 80 de milioane de dolari, în toamna anului 2011, în schimbul unor pachete 

de acțiuni la Victoriabank și Banca de Economii. În negocieri, au mai fost incluse, la pachet, acțiuni la societățile 

de asigurări Asito și Victoria Asigurări și 100% din compania Alfa Engineering, cea care deţine Hotelul Naţional. 

Cei doi ar fi bătut palma şi în urma tranzacţiei, hotelul împreună cu celelalte active au ajuns la Platon. Este 

adevărat că nu direct, ci prin firma Generashon Financial din Olanda. Transferul a fost semnat, pe 2 decem-

brie 2011, la Amsterdam, conform plângerii depuse la DIICOT. În acte, cumpărătorul a fost Yuri 

Kontievski, afacerist moldo-bulgar și partener cu Platon. În prezent, Alfa-Engeneering are în calitate de fon-
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dator offshorul Ismida Alliance LTD, care în noiembrie 2014 a fost implicat în operaţiuni de sute de milioa-

ne lei din ceea ce a fost "furtul miliardului".  

 

Premierul vrea rapid să rezolve problema 

 

Care va fi soarta de mai departe a acestui monument al incompetenţei şi incapacităţii de gestionare a proprietăţii de 

stat e greu de spus. Primul ministru a solicitat ca timp de o săptămână să fie verificate toate contractele de privatizare, 

iar cu „cei care nu și-au îndeplinit obligațiile, nu au creat locuri de muncă și nu au făcut investițiile necesare, să fie 

reziliate contractele de privatizări”. În schimb vicepremierul Octavian Calmîc a spus că mai întâi va avea un dialog 

cu investitorii pentru a-i încuraja să-și respecte angajamente, pe urmă va merge în instanță. „Este un proces dificil, 

dar sperăm ca la mijlocul anului viitor să avem primele rezultatele”, a concluzionat vicepremierul Calmîc. © 

 

* * * 

 

 

Topul rușinii. Cinci companii au adunat datorii de circa un miliard de lei la buget 
 

Câteva notificări făcute publice de Serviciul Fiscal de Stat scot la iveală faptul că niște companii anonime au 

reușit să acumuleze restanțe uriașe de sute de milioane lei la bugetul de stat. Specialiştii se arată contrariaţi 

de o astfel de situaţie. Nu este o noutate faptul că periodic Fiscul face publice anunţuri sau notificări în care 

înştiinţează companii, oameni de afaceri, fondatori şi administratori ai unor agenţi economici că ar urma să 

vină la instituţie pentru a li se aduce la cunoştinţă despre rezultatele controalelor efectuate. La fel frecvent se 

anunţă şi despre faptul că anumite companii au restanţe la plata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat şi 

sunt obligate să le achite în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit.e) din Codul Fiscal. 

 

Restanţe cât bugetul Armatei Naţionale 

 

„În cazul în care restanţa nu va fii stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul publicării avizului, SFS va 

depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilităţii”, scrie în notificările publi-

cate de Fisc. Până nu demult aceste notificări vizau agenţi economici cu restanţe de la câteva mii de lei la câteva mili-

oane lei. Ultimele notificări au surprins însă prin valoarea lor uriaşă. De exemplu compania Molagro-Prim SRL, din 

Ţambula, Sângerei (are câteva sute de locuitori) este anunţată că are de achitat la bugetul de stat, în decurs de 10 zile 

o restanţă uriaşă de 530,95 milioane lei. E o sumă mai mare decât bugetul anual al Armatei Naţionale! 

  

Fondator şi administrator la această companie apare Roman Cravcenco din Bălţi, iar anterior administrator 

şi singur asociat apărea Anatolie Purcaci. Aceste două nume nu spun mare lucru despre o companie ce avea 

ca domeniu de activitate comerţul cu produse agricole şi alimentare, servicii de transport şi intermediere. 

Compania a fost plătitor de TVA în perioada 31 noiembrie 2012-25 iulie 2016, dar nu a figurat printre marii 

contribuabili ai ţării şi nici în rapoartele publice ale Curţii de Conturi sau alte instituţii de control. 

 

Implicată în scheme de evaziune fiscală 

 

În iulie 2017, numele Molagro-Prim apare alături de firme precum Florisolagro SRL, Arveal-Agro SRL, 

Absolut-Agro SRL, AMV 21 SRL, Eurogrîne SRL şi Agrotitan-Nord SRL, într-o ştire despre perchezițiile 

efectuate de procurorii PCCOCS împreună cu ofițerii Direcției investigare fraude economice a Inspectoratu-

lui Național de Investigații la mai multe companii şi afacerişti ce cumpărau cereale de la oameni și nu le 

achitau sumele promise. Potrivit Deschide.md, banii erau ulterior „spălați” prin două bănci cu ajutorul a zeci 

de companii-fantomă, pe care le aveau înregistrate, astfel încât să ocolească taxele fiscale, prejudiciul fiind 

estimat la 8,3 milioane lei, doar la capitolul TVA. 

 

Date confidenţiale 

 

Totuşi restanţa menţionată de Fisc era de 530,95 milioane lei. Reprezentanţii Fiscului, atât de la Direcţia 

teritorială Nord din Bălţi, cât şi de la oficiul central din Chişinău au refuzat să ofere detalii despre această 

firmă şi cum a adunat ea o astfel de restanţă, invocând faptul că ar fi o informaţie confidenţială. 
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Ne-am trezit şi cu o replică la faptul că puneam la îndoială cifra. „Da ce vă interesează mă rog? Aveţi 

tangenţe cu firma? Anunţurile le publică Serviciul Fiscal din Chişinău şi dacă a fost publicată în Moni-

torul Oficial, atunci aşa este!”, ne-a spus „un specialist” de la Fiscul din Bălţi. Peste câteva zile de in-

sistenţe, un specialist de la Direcţia evidenţă şi informaţii fiscale a SFS ne -a spus că au făcut verificări 

şi au depistat că în cazul Molagro-Prim, cifra este mai mică. Astfel dacă tăiem un „zero”, apoi aflăm 

suma adevărată, adică de circa 54 milioane lei. 

 

Oricum e o cifră foarte mare. De notat că firma este în litigiu de câteva luni cu Inspectoratul Fiscal de Stat Sânge-

rei. Dar în lista cu notificări de la Fisc mai sunt şi alte companii cu sume de sute de milioane lei. Replica celor de 

la Fisc a fost că restul datelor sunt corecte. În consecinţă în prezent lider la restanţe este Vivax-Construct SRL, o 

firmă înregistrată (alături de alte câteva zeci) într-un apartament de pe strada Grădina Botanică din Chişinău, care 

are de achitat în câteva zile, suma de 430,3 milioane lei. E o cifră mai mare decât cifra de afaceri anuală a Poştei 

Moldovei, întreprindere de stat care are câteva mii de angajaţi. Compania are ca fondator şi administrator pe Nico-

lae Pandelia şi a avut sediu juridic până în mai 2014, în satul Maximovca, Anenii Noi. 

 

Vivax-Construct a fost plătitoare de TVA din 27 aprilie 2012 şi până pe 26 noiembrie 2015 şi a deţinut un 

depozit de materiale de construcţie pe Calea Basarabiei 8 din Chişinău. La începutul acestui an Fiscul a 

efectuat un control fiscal la companie, dar despre rezultatele acestuia nu s-a anunţat nimic. La distanţă mare 

urmează IBSC SRL din Chişinău, care are de plătit 188,71 milioane lei. Firma „specializată” în construcţii şi 

reţele inginereşti, dar şi comerţul cu calculatoare şi alte electronice, a avut în anii 2012-2017, două coduri de 

plătitor TVA, anulate în prezent. Fondator şi administrator figurează Alexandr Homutov, numele căruia 

apare şi în cazul altor două companii: Digital Trade şi Harita Lux SRL. 

 

Cu restanţe de 181,84 milioane lei, în clasament urmează firma Grain-Group SRL din Bălţi, la care fondator 

şi administrator figurează Viorel Dolinschi. O persoană cu acelaşi nume a fost condamnată în 2015 pentru 

trecerea ilegală a frontierei de stat. Iniţial compania a avut sediu juridic la Drochia, iar apoi la Bălţi. Ea a 

fost plătitor de TVA în perioada 1 aprilie 2014-9 iulie 2015. Printre domeniile de activitate sunt comerţul cu 

produse agricole şi construcţiile. 

 

O altă companie cu datorii-record este Diagroup SRL din Bălţi, care are de plătit suma de 144,5 milioane 

lei. Fondator şi administrator apare Ion Covaş, din Logăneşti, Hânceşti. Fiscul a efectuat şi un control fiscal 

şi la această firmă şi a anunţat la începutul acestui an că a depistat încălcări ale legislaţiei, fără a dezvălui 

ceva concret. Diagroup a avut în anii 2005-2015, două coduri de plătitor TVA, anulate acum. Ţinând cont că 

firmele nu deţin active importante, şanse de a recupera restanţele la buget sunt infime. 

 

Fost şef al Fiscului: Nu pot să cred că se întâmplă aşa-ceva! 

 

Nicolae Platon, fost şef al Fiscului în anii 2009-2012, s-a arătat surprins de aceste cifre uriaşe şi că sunt doar 

ale unor firme. „Nu pot să cred că se întâmplă aşa-ceva, pentru că cu arieratele la buget (datorii nestinse) 

inspectoratele fiscale au lucrat în permanenţă strict şi foarte dur. Poate e o greşeală”, a declarat pentru Mold-

Street, Nicolae Platon. Totodată el a precizat că în perioada când a fost şef al Fiscului nu se atesta aşa-ceva, 

iar valoarea tuturor arieratelor era de circa un miliard de lei, dar care fusese acumulate în decurs de cinci ani. 

 

De notat că ultimul raport al Fiscului relevă că la finele lunii septembrie 2017 „restanța la plăți de bază la 

BPN aferentă plăților administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 2017” era de 1,25 miliarde de lei. Mai preci-

zăm că atât Fiscul, cât şi alte instituţii de stat, raportează în permanenţă despre rezultatele remarcabile în 

acumularea de bani la buget şi lupta cu evaziunea fiscală. © 

 

* * * 

 

 

În trei ani încă un miliard de dolari se va adăuga la datoria externă 
 

Guvernul estimează că în următorii trei ani va continua să contracteze împrumuturi externe, astfel încât la 

finele anului 2020 datoria de stat externă va depăşi 2,6 miliarde de dolari, cu circa un miliard mai mult decât 
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se atesta la finele lunii septembrie 2017.  

 

Potrivit proiectului Bugetului de stat pentru 2018, avizat de Partidul Democrat şi aprobat în grabă de Guvern, pe 

31 decembrie 2017 soldul datoriei de stat nu va depăşi 57,36 miliarde lei, dintre care datoria de stat externă 58% şi 

datoria de stat internă 42%, înregistrând o majorare cu 6,58 miliarde lei faţă de soldul de la 31 decembrie 2016, 

preponderent din contul majorării datoriei de stat externe. În consecinţă ponderea datoriei de stat în PIB la sfârşitul 

anului 2017 va constitui circa 38,6%, sau cu 0,9 p.p. mai mult decât înregistrat la finele anului 2016. 

 

În 2018-2020 datoria de stat va creşte cu circa 19 miliarde de lei 

 

Peste un an, adică pe 31 decembrie 2018, conform estimărilor Ministerului Finanţelor, soldul datoriei de stat 

va ajunge deja la 61,73 miliarde lei, dintre care 61,3% datorie de stat externă şi 38,7% datorie de stat inter-

nă, înregistrând o majorare cu 4,37 miliarde lei faţă de valoarea aprobată (precizată) pentru sfârşitul anului 

2017. Ponderea datoriei de stat în PIB la sfârșitul anului 2018 se va încadra în valoarea de 38,6%, situându-

se la același nivel aprobat (precizat) pentru finele anului 2017. Pentru anul 2019, se estimează că soldul da-

toriei de stat se va majora cu 11,1%, iar în 2020 acesta se va majora cu 11,6% şi va constitui circa 76,48 

miliarde lei, situându-se la nivelul de 40,2% pondere în PIB. 

 

Datoria de stat externă se va majora cu încă un miliard de dolari 

 

Pe parcursul anului 2018 se planică valorificarea de împrumuturi de stat externe în sumă de 7,71 miliarde lei 

(echivalentul a 436,3 milioane dolari) și rambursate împrumuturi de stat externe în sumă de 2,31 miliarde lei 

(echivalentul a 130,7 milioane dolari). Ca urmare, la situația din 31 decembrie 2018, conform estimărilor, 

soldul datoriei de stat externe nu va depăşi 37.87 miliarde lei (echivalentul a 2,12 miliarde dolari), ceea ce re-

prezintă o majorare cu 4,57 miliarde lei (echivalentul a 325,6 milioane dolari) sau cu 13,7% față de plafonul 

aprobat (precizat) al datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2017. În valori nominale, majorarea 

plafonului datoriei de stat externe se explică prin depășirea sumelor intrărilor externe preconizate pentru anul 

2018 faţă de rambursările pentru același an. 

 

Totodată, ca pondere în PIB, se estimează că soldul datoriei de stat externe va înregistra la finele anului 

2018 o creştere cu 1,3 p.p. față de anul 2017 şi nu va depăşi valoarea de 23,7%. În următorii ani, soldul da-

toriei de stat externe va crește de la 44,49 miliarde lei (echivalentul a 2,43 miliarde dolari) la finele anului 

2019 până la 49,33 miliarde lei (echivalentul a 2,62 miliarde dolari) la finele anului 2020. 

 

Şi datoria de stat internă în loc să se reducă va creşte 

 

În anul 2018 autorităţile preconizează să nu mai facă emisiuni de Valori Mobiliare de Stat (VMS) pe piața 

primară și să răscumpere VMS emise pentru executarea obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat în 

sumă de 210 milioane lei. Astfel, la situaţia din 31 decembrie 2018, conform estimărilor, soldul datoriei de 

stat interne nu va depăşi 23,86 miliarde lei, inclusiv: 

 

- VMS emise pe piaţa primară – 8,71 miliarde lei (36,5%) 

- VMS convertite – 2,06 miliarde lei (8,7%)  

- VMS emise pentru executarea a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat – 13,08 

miliarde lei (54,8%) 

 

În anii 2019 şi 2020, în scopul finanţării deficitului bugetului de stat se prevăd a fi direcționate venituri din 

emisiunea netă a VMS pe piaţa primară în sumă de 440 milioane lei şi 3,32 miliarde lei, respectiv. Totodată, 

se preconizează răscumpărarea VMS emise pentru executarea obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de 

stat în sumă de 230 milioane lei în anul 2019 şi 240 milioane lei în anul 2020. Astfel, în perioada anilor 

2019-2020 soldul datoriei de stat interne va crește de la 24,07 miliarde lei la finele anului 2019 până la 

27,15 miliarde lei la finele anului 2020. 

 

Rezultatele Guvernului Filip 

 

Datele Ministerului Finanțelor arată că de la intrarea în funcție a Guvernului Filip, adică de la finele lunii ianuarie 
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2016 şi până la finele lunii septembrie 2017, datoria de stat internă s-a majorat de circa trei ori, în special ca urmare a 

convertirii în datorie de stat a garanțiilor de 13,4 miliarde de lei acordate pentru salvarea celor trei bănci fraudate.  

 

În aceeași perioadă datoria de stat externă s-a majorat cu peste 25%. Pentru comparație în cele 20 de luni de Gu-

vern Leancă angajamentele externe de stat s-au majorat cu doar un procent, iar în cei 3,5 ani de guverne conduse 

de Vlad Filat, datoria de stat externă s-a majorat cu o treime. Dacă însă în ţară intrau toate împrumuturile preconi-

zate pentru anul 2017, estimate la circa jumătate de miliard de dolari, apoi datoria externă era şi mai mare.  

 

Aici merită de precizat că în perioada Guvernului Leancă s-au emis garanțiile de stat de miliarde lei pentru 

salvarea sistemului bancar, iar din vara anului 2015 a fost sistată asistența externă, respectiv Guvernul Filip 

„culege” roadă ca urmarea a acelor decizii. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor costul deservirii datoriei 

externe este de trei ori și ceva mai mic decât al celei interne. Dar în următorii ani se va majora semnificativ. 

Toate aceste estimări şi evoluţii denotă că autorităţile actuale continuă să conteze pe asistenţa externă ca 

factor decisiv pentru dezvoltarea ţării. © 

 

* * * 

 

 

Cum Consiliul Concurenței înlătură concurența de pe piața zahărului 
 

De mai mulți ani pe piața zahărului se desfășoară un veritabil război nedeclarat între diferiți operatori și con-

curenți. Efectul acestuia a fost în mare parte nefast pentru economia Moldovei și a dus la situația când pe 

piață au mai rămas doar două companii și trei fabrici din cele 11 de altădată. O decizie controversată ce de-

monstrează destul de elocvent ce și cum se întâmplă pe această piață a fost adoptată recent de Consiliul Con-

curenței și care are deja efecte negative pentru imaginea țării și piața zahărului. 

 

Denumirea ca pretext pentru a elimina concurenții de pe piața zahărului? 

 

Pe 14 iulie 2017, Plenul Consiliului Concurenței a decis că Oficiul Teritorial Edineț al Camerei Înregistrării 

de Stat (CÎS) ar fi încălcat, în ianuarie 2011, prevederile articolului 12 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței 

din 11 iulie 2012, atunci când a înregistrat întreprinderea Moldova Zahăr SRL (care deține fabrica de zahăr 

de la Cupcini, achiziționată de compania polonă Krajowa Spolka Cukrowa SA). Totodată Consiliul a decis 

să oblige CÎS ca în termen de 60 de zile „să asigure încetarea încălcării constatate”. 

 

Autoritatea responsabilă de protecția concurenței a adoptat decizia în baza plângerii depuse pe 5 iulie 2016 

de compania Sudzucker-Moldova SA (parte a grupului german Sudzucker). Ultima susține că întreprinderii 

Moldova Zahăr SRL i s-a acordat un privilegiu „prin înregistrarea denumirii de firmă „Moldova Zahăr”, cu 

care reclamantul este concurent pe piața fabricării și comercializării produsului - zahăr”. 

 

În susținerea afirmațiilor din plângere „Sudzucker-Moldova” SA s-a referit la „practica Germaniei de acor-

dare a permisului de utilizare a cuvântului „german” în denumirea de firmă și a prezentat o listă cu 1.698 de 

denumiri respinse de către autoritățile germane ca fiind incompatibile cu principiile generale admise”. 

 

Un alt argument invocat este faptul că potrivit datelor CÎS, în țara noastră au fost înregistrate 385 de compa-

nii cu sintagma Moldova, dintre care doar 7 companii în denumire au și sintagma „Moldova” și denumirea 

produsului: Moldova Telecom SRL, Moldova-Leasing SRL, Moldova-Port SRL, Moldova Combustibil 

SRL, Moldova-Tur SA, Internet-Moldova SRL și Moldova Zahăr SRL.  

 

În plus, Sudzucker-Moldova a prezentat și rezultatele unui studiu care ar arăta că „la respondenți, denumirea 

companiei „Moldova Zahăr” se asociază cu zahărul produs autohton, iar 83% din respondenți consideră za-

hărul comercializat de compania Moldova-Zahăr, produs în Moldova”. Ultima ar fi eronată, deoarece Mol-

dova Zahăr importă zahăr. Ce volum de zahăr a importat și comercializat, însă, nu s-a precizat. Având la 

îndemână aceste argumente, Consiliul Concurenței a decis că poate aplica retroactiv prevederile Legii con-

curenței și să oblige CÎS să anuleze actul de înregistrare. Asta chiar dacă administrația Camerei Înregistrării 

de Stat a atenționat că prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) al Legii concurenței nu pot fi aplicate din motivul că 
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decizia de înregistrare de stat a întreprinderii Moldova Zahăr a fost adoptată pe 21 ianuarie 2011, pe când 

Legea propriu-zisă a intrat în vigoare peste un an și jumătate. 

 

Südzucker Moldova este cel mai mare importator de zahăr 

 

Totodată, Camera Înregistrării de Stat atenționa și asupra faptului că „nu poate executa prescripția de modificare a 

denumirii de întreprindere din motivul că conform prevederilor art. 17 și art. 49, alin. (1) din Legea privind socie-

tățile cu răspundere limitată, actul de constituire al societății poate fi modificat numai prin hotărârea adunării ge-

nerale a asociaților, iar decizia de înregistrare poate fi contestată în instanța de judecată și anulată de instanță”. 

Nu au fost auzite nici argumentele companiei Moldova Zahăr, care atenționa ca prin anularea înregistrării de 

fapt se aplică „măsuri discriminatorii ce ar putea împiedica dirijarea, operarea, întreținerea, folosirea, fructi-

ficarea, achiziționarea, extinderea sau dispunerea investițiilor”. 

 

De asemenea au fost ignorate argumentele Moldova Zahar precum că sub denumirea sa și marca „Moș Za-

haria”, în mod exclusiv, comercializează numai zahăr de producție autohtonă, respectiv nu au fost admise 

careva practici de inducere în eroare a consumatorilor, susținând că informațiile prezentate de concurenții de 

la Südzucker Moldova sunt de pe un site din Moldova. De notat că cel mai mare distribuitor de zahăr de 

import este chiar Südzucker Moldova. În consecință, Consiliul Concurenței, care a decis că la înregistrarea 

denumirii întreprinderii Moldova Zahăr SRL, CÎS a încălcat legislația privind concurența, conform căruia 

autoritățile administrației publice nu au dreptul să stabilească alte condiții discriminatorii sau de privilegiere 

pentru activitatea unor agenți economici. 

 

Decizia semnifică dizolvarea companiei Moldova Zahăr 

 

Wojciech Kolignan, director general Moldova Zahar SRL, susține că această concluzie a Consiliului Concu-

renței este pe cât de neargumentată, pe atât de pretențioasă și a acuzat această autoritate că acționează de 

fapt „în interesele companiei Südzucker Moldova SA, încalcă prevederile art.12 din Legea concurenței și 

prin decizia sa oferă condiții de monopol pentru utilizarea cuvântului „Moldova” în denumirea companiei 

ÎM Südzucker Moldova SA”.  

 

„În acest sens, în mod special atragem atenția asupra faptului că în denumirea companiei ÎM Südzucker 

Moldova SA, de asemenea se conține sintagma „Moldova”. Din decizia Consiliului Concurenței rezultă că 

numai ÎM Südzucker Moldova SA are dreptul să utilizeze cuvântul „Moldova” în denumirea sa, pe când 

altor agenți economici acest lucru nu li se permite”, a precizat managerul. Totodată el a spus că firma s-a 

adresat în instanță și a contestat decizia Consiliului Concurenței. 

 

Efectele menținerii acestei decizii ar putea fi catastrofale pentru compania Moldova Zahăr, deoarece anularea 

actului de înregistrare а persoanei juridice duce inevitabil la dizolvarea acesteia. În acest sens, Agenția Servicii 

Publice (ASP), care a preluat Camera Înregistrării de Stat și funcțiile acestei instituții, a solicitat Curții de Apel 

Chișinău anularea deciziei Consiliului Concurenței, invocând anume „iminența unui prejudiciu ireversibil".  

 

Solicitarea a fost admisă și instanța a decis pe 5 octombrie 2017 să impună, ca măsură asiguratorie, suspen-

darea executării actului Consiliului Concurenței, pentru a evita „provocarea consecințelor iremediabile și а 

prejudiciului ireparabil prin efectele actului administrativ". 

 

 „Este important să jucați după reguli și nu cu regulile” 

 

În loc de concluzie aducem mesajul șefului Delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirkka Tapiola, adre-

sat Consiliului Concurenței, în martie 2017, cu prilejul a 10 ani de activitate a instituției în care acesta reco-

manda conducerii să joace după reguli și nu cu regulile. „Este important să continuați să dezvoltați capacități-

le instituționale ale Consiliului Concurenței, să contribuiți la eficientizarea colaborării cu alte instituții naționa-

le, în special în domeniul investițiilor publice, sistemului financiar, energetic și al combaterii corupției, acestea 

sunt sectoarele unde este nevoie de mai multă transparență și voi puteți într-adevăr să interveniți în calitate de 

regulator independent. Cred că este important să lucrați împreună și să identificați soluții pentru a juca după 

reguli, nu cu regulile”, declara Pirkka Tapiola. © 
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Soluţia extremă pentru salvarea companiei de stat Air Moldova. Nicio bancă 

nu îi dă credite 
 

Compania de stat Air Moldova va beneficia de un ajutor de stat de 75 de milioane lei, acordat de ÎS „Aeroportul 

Internațional Chișinău”. Fără aceşti bani compania poate să îşi sisteze activitatea. În acest sens plenul Consiliului 

Concurenței a aprobat o decizie prin care a autorizat acest ajutor cu destinaţia – pentru salvarea Air Moldova. 

 

Air Moldova nu are bani nici pentru deservirea tehnică a aeronavelor 

 

S-a constatat că Air Moldova se confruntă cu lipsa mijloacelor financiare, ceea ce „frânează activitatea com-

paniei prin imposibilitatea de plată în termen a serviciilor de mentenanță (deservirea tehnică a aeronavelor) 

care ulterior duce la rețineri de rută, respectiv cheltuieli neplanificate”. În plus managementul a trei mari 

bănci (Victoriabank, Moldova-Agroindbank și Mobiasbancă) au informat Air Moldova despre imposibilita-

tea eliberării unor credite noi, „deoarece condițiile stabilite de BNM privind suficiența capitalului, practic, 

descalifică compania ca beneficiar de credite”. 

 

Un alt argument invocat de administraţia Air Moldova pentru acordarea ajutorului este şi faptul că este o 

întreprindere de stat, iar legislația ţării presupune în cazul ei contractarea de credite „exclusiv din Republica 

Moldova, ceea ce într-un final generează costuri suplimentare comparativ cu aceleași servicii procurate de 

peste hotarele țării”. Valoarea ajutorului solicitat de Air Moldova sub forma unui împrumut gratuit în mărime 

de 75 milioane lei de la Aeroportul Internațional Chișinău este pentru completarea mijloacelor circulante. 

 

Pierderi de 111,5 milioane lei în opt luni 

 

Din rapoartele prezentate de Air Moldova rezultă că în primele opt luni ale anului 2017, compania a înregistrat 

„pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social, iar mai mult de un sfert din capitalul social s-a pierdut în 

ultimele 12 luni”. În perioada ianuarie-august 2017, cea mai mare companie avia a Moldovei a înregistrat pierderi 

nete de 111,5 milioane lei, în timp ce capitalul propriu a coborât sub cota zero, constituind minus 2,9 milioane lei. 

 

Consiliul Concurenţei constată că datoriile totale înregistrează o tendință crescătoare pe parcursul perioadei 2013 – august 

2017, de la 604,6 milioane lei, în anul 2013, la 1,12 miliarde lei în august 2017. În consecinţă coeficientul de îndatorare 

globală depășește pragul de 0.66 acceptabil pe parcursul perioadei analizate, în ianuarie-august 2017 acesta fiind de 1.00. 

Rata solvabilității generale se situează sub pragul acceptabil, înregistrând o valoare de 99% în ianuarie-august 2017. 

 

Administraţia Air Moldova nu a oferit o explicaţie a cauzelor ce au adus cea mai mare companie aeriană din 

Moldova în acest impas, dar administratorul a anunţat că împrumutul cât și rambursarea acestuia au fost 

incluse în planul financiar al întreprinderii. Totodată Ministerul Economiei și Infrastructurii, ca urmare a 

examinării solicitării Air Moldova a solicitat autorizarea de către Agenția Proprietății Publice, în calitate de 

fondator al întreprinderii de stat Aeroportul Internaţional Chişinău acordarea acestui ajutor. 

 

Ce efecte ar putea avea o eventuală sistare a activităţii Air Moldova 

 

Un argument în favoarea acordării acestui ajutor pentru salvarea Air Moldova este faptul că solvabilitatea com-

paniei este importantă pentru a executa planul de zbor pe parcursul sezonului de iarnă și a transporta circa 400-

.000 pasageri spre destinații din UE şi CSI. „Cota deținută de Air Moldova indică asupra existenței unei depen-

dențe a sectorului transportului aerian de călători de această întreprindere, următorul operator aerian, Wizz Air, 

cu o cotă de 10% din numărul total de pasageri, fiind orientat spre aeroporturile periferice, nu asigură același 

nivel de substituibilitate”, se arată în decizia Consiliului Concurenţei. Totodată se susţine că părăsirea pieței de 

către Air Moldova ar face dificil procesul de substituire a acestei companii aeriene de către concurenții exis-

tenți sau de către un nou participant pe piață, existând riscul perturbării situației pe piața transportului aerian. 

 

Ce va urma? Lichidarea sau restructurarea Air Moldova 

 

Viitorul companiei rămâne incert. Astfel Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu Agenția Proprietății 

Publice, Autoritatea Aeronautică Civilă și Aeroportul Internațional Chișinău vor prezenta Consiliului Concuren-
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ței, în termen de 6 luni de la acordarea ajutorului de stat, un plan de restructurare sau de lichidare a beneficiarului. 

 

Una dintre soluţii examinate anterior de autorităţi era privatizarea întreprinderii, dar la finele acestui an Oc-

tavian Calmâc a anunţat că Air Moldova, precum şi alte companii de stat, nu vor fi privatizate până în anul 

2019. Economistul Eugen Ghileţchii susţine într-o analiză dedicată întreprinderilor de stat că Republica 

Moldova încă se confruntă şi astăzi cu o serie de reminiscenţe sovietice, printre care şi proporţia mare a eco-

nomiei dirijată în mod direct de către stat. 

 

În opinia expertului întreprinderile de stat au devenit veritabile găuri negre ale economiei şi surse de corup-

ţie. Potrivit lui, una dintre bunele practici în materie de companii cu capital de stat este ca aceste întreprin-

deri „trebuie să se conformeze cel puțin standardelor care sunt impuse asupra societăților pe acțiuni”. „Or în 

Moldova, la momentul de față, societățile pe acțiuni au sarcina de a elabora coduri de guvernare corporativă, 

pe cât întreprinderile de stat nu au această responsabilitate”, afirmă expertul în studiul „Întreprinderile de 

stat La Punct. Despre găurile negre ale economiei moldovenești”. © 

 

* * * 

 

 

Câte școli au fost închise pe timpul Guvernului Filip 
 

În ultima zi de lucru din anul 2017, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a lansat un nou con-

cept de dezvoltare a Curriculumului Național din învățământul primar, gimnazial și liceal. Imediat Partidul 

Democrat a anunțat că Guvernul a demarat procesul de redeschidere a școlilor, închise de fosta guvernare. 

Astfel cel puțin două școli din țară vor funcția din nou, imediat după vacanța de Crăciun, promite PDM. „În 

următorul semestru, îndată după vacanța de Crăciun, vor fi redeschise două școli primare: din satul Fârlădeni, 

Hâncești (Școala primară-grădiniță, cu o clasă de a I-a cu 8 elevi și o clasă de a IV-a, în număr de 16 elevi.), și din 

satul Țepilova, Soroca (școala primară, cu un număr de 21 de elevi). Avem, de asemenea, în vizor deschiderea, 

începând din întâi septembrie 2018, a școlii primare din satul Bolohan, Orhei (Școala primară-grădiniță, pentru 

clasa I, cu un număr de 17 copii). Dar acest lucru este doar începutul”, a declarat Monica Babuc. 

 

Pe timpul Guvernului Filip au fost închise aproape 700 de instituții de învățământ 

 

Asta este deja a doua reformă din sectorul educației anunțată de Guvernul condus de Pavel Filip doar într-un 

an. Accentul pus acum de partidul de guvernare pe faptul că școlile au fost închise de fosta guvernare ridică 

mai multe semne de întrebare. În primul rând care este această fostă guvernare? De până la Guvernul Filip, 

adică până în ianuarie 2016, sau de până la anul 2013, sau 2015, sau 2009? Postul de televiziune Prime, care 

aparține liderului democrat Vlad Plahotniuc a detalizat și susține că "Reforma de optimizare a școlilor a început 

în 2010 și a durat șapte ani". "Cele mai multe școli au fost închise în 2015 - peste 170 de instituții", anunță Pri-

me TV, fără a face vreo referință la o sursă concretă. Cifrele difuzate de acest post TV controlat de milionarul 

Plahotniuc nu sunt însă confirmate de datele statistice oficiale.  

 

Mold-Street.com a analizat datele privind evoluția numărului de instituții de învățământ atât pentru ultimii doi ani, exact 

când la putere a fost același Guvern Filip, dar și cele din ultimii 15 ani. Bunăoară, datele Ministerului Finanțelor 

luate la calcularea alocațiilor de la bugetul de stat pentru sectorul educație relevă că din anul 2015 și până la finele 

anului 2017, momentul când a fost aprobat Bugetul de stat, numărul instituțiilor de învățământ s-a diminuat cu 

700 de unități: de la 3.914 la începutul anului 2015, la 3.911 -  la începutul anului 2016 la 3.214 - în prezent. 

 

E o reducere cu 18% doar pe timpul Guvernului Filip. Cel mai tare au avut de suferit instituțiile de învățământ întreți-

nute din contul mijloacelor bugetelor locale, numărul cărora s-a diminuat cu 18,3% - de la 3.763 unități în 2016, la 

3.075 în prezent. Dar bugetele locale depind în proporție de circa 85-90% de alocațiile de la bugetul central. Adică 

autoritățile locale depind de Guvern și deciziile acestuia, respectiv nu au închis școlile și grădinițele din capul lor.  

 

În anii 2016-2017 au fost închise 80 de școli 

 

Dacă e să ne referim la datele privind evoluția numărului instituțiilor de învățământ primar și secundar general apoi  
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și aici activitatea Guvernului Filip nu poate fi calificată una de succes. Ultimul comunicat referitor la educație al 

Biroului Național de Statistică (BNS) este de pe 26 decembrie 2017. Astfel BNS a anunțat că la începutul anului 

de studii 2017/18 "învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1.243 instituții, inclusiv 102 școli 

primare, 775 gimnazii, 352 licee și 14 școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică". 

 

Comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general s-a 

diminuat cu 48 unități, inclusiv 46 de unități la sate și două la orașe. Potrivit BNS, în anul de studii 2017/18 

rețeaua instituțiilor de învățământ primar și secundar general a suferit schimbări esențiale. "Și-au sistat acti-

vitatea 24 școli primare, 23 gimnazii, 1 liceu și 1 școală pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală 

sau fizică. Totodată, 4 unități au fost transformate din gimnazii în școli primare, 14 licee au devenit gimna-

zii, iar în Chișinău a fost deschis un liceu nou", se arată în comunicatul BNS. Comparativ cu anul de studii 

2015/16 numărul de școli s-a diminuat cu 80 de unități, iar cu 2014-2015 - cu 105 de unități. 

 

Evoluția numărului de școli depinde de numărul de elevi 

 

Datele statistice relevă că în ultimii 10-15 ani evoluția numărului de școli a depins mai degrabă nu de cine e 

la guvernare, ci de numărul de elevi. Astfel dacă în anul de studii 2002-2003 în cele 1.580 de instituții de 

învățământ primar și secundar general erau circa 603.000 de elevi, apoi peste 5 ani în anul de studii 2007-

2008 -  doar 461.000, adică cu 142.000 mai puțin. La o reducere cu 23,5% a numărului de elevi s-a atestat o 

diminuare cu doar 3% a numărului de școli. În următorul an (ultimul de guvernare comunistă) la o diminua-

re cu 5,8%, până la 434.300 a numărului de elevi, cel al școlilor s-a redus cu 1%. 

 

Peste 10 ani, adică în anul de studii 2017-2018 numărul de elevi a coborât la 335.600, adică cu 23% (circa 100.000 

mai puțin ca în 2008), iar cel al școlilor de la 1.526 la 1.243 unități (scădere cu 18,5%).  Media anuală este de 10.000 

de elevi și aproape 30 de școli. Se poate de constatat că numărul de școli s-a diminuat mai lent decât cel al numărului 

elevilor. cele mai multe școli au fost închise în anul de studiu 2011-2012, cu 62, astfel nu se confirmă informațiile 

difuzate de Prime TV. Mai adăugăm în anul de studii 2017-18, procesul educațional în instituțiile de învățământ pri-

mar și secundar general este asigurat de 28.600 cadre didactice, cu 10.000 mai puțin decât 10 ani în urmă. 

 

Cheltuieli mari, dar fără performanțe 

 

În lume însă nu se atrage atenția la numărul de școli, ci la rezultate, adică la calitatea sistemului educațional. 

De exemplu în anul 2016 economiștii de la Banca Mondială atrăgeau atenția la faptul că autoritățile Republicii Moldova 

cheltuie foarte multe resurse pentru acest domeniu în comparație cu țările similare din regiune și din același grup de 

venituri, limitând spațiul pentru investițiile publice atât de necesare. Totodată constatau că cheltuielile înalte pentru edu-

cație, dar și sănătate nu sunt transpuse direct în calitatea prestării serviciilor.  

 

Astfel cheltuielile pentru educație de în mediu 7,2% din PIB în perioada 2000-2014 au fost cele mai mari în regiu-

nea Europa și Asia Centrală (EAC) și printre cele mai mari în țările cu venituri medii joase. În același timp, rapor-

tul elevi-învățători rămâne unul din cele mai joase în regiune, la fel ca și performanța elevilor. De notat că în anul 

2018, cheltuielile totale pentru sectorul educația vor constitui 10,42 miliarde de lei, sau 6.5% din PIB și 16,9% din 

totalul cheltuielilor bugetului public național, arată date ale Ministerului Finanțelor. Comparativ cu 2017 în buge-

tul pentru anul 2018, alocațiile pentru educație vor crește cu circa 7,6% (circa 740 milioane lei). © 

 

* * * 

 

 

Averea, partenerii de afaceri și proiectele-fantomă ale fostului premier 

Chiril Gaburici 
 

Desemnarea fostului premier Chiril Gaburici în calitate de candidat pentru funcția de ministru al Economie a 

provocat un nou val de interes despre persoana acestuia. Mai ales în contextul unor dubii în privința docu-

mentelor ce confirmă studiile acestuia, dar și a unor decizii controversate. Pe 19 decembrie 2017, liderul 

PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat că șapte miniștri democrați vor pleca din funcție, iar în locul acestora vor 
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veni persoane profesioniste, din mediul tehnocrat. În schimb primul-ministru Pavel Filip a spus că remanie-

rea guvernamentală este un pas logic, care demonstrează intenția Guvernului de a fi mai aproape de cetățeni. 

În noua echipă ar urma să ajungă mai multe persoane ce au mai fost la putere, inclusiv doi foști premieri 

care au pus semnătura pe garanțiile de circa 14 miliarde de lei, acordate pentru salvarea celor trei bănci de 

unde au dispărut mai mult de un miliard de dolari. 

 

De ce a fost desemnat Gaburici 

 

Dacă fostul premier Iurie Leancă a rămas în atenția publicului, în calitate de deputat și vicepreședinte al Parlamen-

tului, apoi Chiril Gaburici a fost mai puțin prezent și în jurul acestuia mai planează aura de un potențial reforma-

tor. Vlad Plahotniuc a susținut chiar într-un interviu pentru Moldpres că Chiril Gaburici a fost nominalizat, 

"pentru a munci pentru rezolvarea unor probleme foarte importante din sfera economică și a infrastructurii, pe noi 

ne interesează capacitățile lui de a gestiona un domeniu atât de important ca cel al economiei și infrastructurii".  

 

Mold-Street.com a documentat activitatea lui Gaburici în funcția de premier, dar și cea din ultimii doi ani și 

jumătate după ce a demisonat. Menționăm din start că am încercat să luăm legătura cu fostul premier, dar 

acesta ca și în trecut a fost reticent și nu a răspuns la nici un mesaj. 

 

Deciziile cinice ale Guvernului Gaburici 

 

Chiril Gaburici a ajuns șef de Guvern în februarie 2015, după ce anterior a condus companiile Azercell și 

Moldcell. Era exact în perioada când criza valutară ajunsese la apogeu, iar un dolar costa și 24 de lei, la ca-

sele de schimb valutar. Așa că stabilizarea de pe piața valutară a fost una dintre prioritățile Guvernului con-

dus de Gaburici. A condus Guvernul mai puțin de patru luni, perioadă în care a reușit să se remarce, atât cu 

cereri de a demitere a conducerii Procuraturii Generale, Băncii Naționale și a CNPF, dar și cu adoptarea mai 

multor decizii controversate. 

 

De exemplu la începutul lunii aprilie 2015, Guvernul Gaburici a modificat Codul Vamal, astfel încât a per-

mis legalizarea magazinelor duty free în regiunea transnistreană. Acestea au obținut în luna mai 2015, licen-

țe la Chișinău, și în trei luni prin intermediul magazinelor duty free din Transnistria peste un miliard de ți-

gări de contrabandă au ajuns în Marea Britanie și alte state UE. Propunerea a venit de la vicepremierul de-

mocrat pentru Reintegrare, Victor Osipov, în prezent ambasador la Viena, care peste jumătate de an a cerut 

(sub presiunea UE) revizuirea deciziei. 

 

O altă decizie controversată a constituit și unul dintre factorii principali ai blocării asistenței financiare externe. 

Astfel pe 8 aprilie 2015, la propunerea lui Stephane Bride, ministrul Economiei, Guvernul Gaburici a adoptat o 

modificare la Legea instituțiilor financiare (completarea Art.15 din această lege, cu alineatul (11) "Nici un dețină-

tor de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăți comerciale acțiu-

nile băncii”. În versiunea veche pentru aceasta era nevoie de acordul BNM) prin asumarea răspunderii, care a dus 

la blocarea tranzacției de preluare a pachetului de până la 50% din capitalul Victoriabank de către BERD. 

 

Prim-vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Philip Bennett a acuzat atunci 

Guvernul de la Chișinău de "acțiuni deliberate și cinice". "Amendamentul adoptat blochează tranzacția propusă și 

pune sub semnul întrebării angajamentul autorităților moldovene pentru a rezolva criza în curs de desfășurare privind 

supravegherea sectorului bancar și criza guvernanței corporative", afirmă oficialul BERD. Acel amendament va fi 

anulat peste câteva luni, dar BERD așa-și nu a mai reușit să preia pachetul de 50% din capitalul Victoriabank.  

 

Câți bani a încasat Gaburici fiind premier 

 

Chiril Gaburici, ce va prelua fotoliul de ministru al Economiei, a demisionat din funcția de premier pe 12 

iunie 2015, unul din motive fiind investigația Ziarului de Gardă despre cum el a picat BAC-ul și a făcut stu-

dii economice „fără frecvență” la o universitate nelicențiată. Procuratura a inițiat un dosar penal privind stu-

diile sale, dar cazul așa și nu a fost elucidat până la capăt. 

 

La momentul depunerii cererii de demisie Gaburici a explicat că a luat decizia urmare a discuțiilor despre di-

plomele sale de studii și că face acest „gest fără precedent” pentru a permite Republicii Moldova să se concen-



79 

treze cu adevărat la problemele pe care le are. „Gestul meu nu este unul politic. Am spus că sunt un manager și 

am calculat acest gest”, a afirmat atunci Gaburici. Peste o lună și ceva de la plecare, a fost publicată declarația 

de avere pentru perioada cât a fost șef al Guvernului. Astfel Chiril Gaburici a încasat în funcția de premier un 

venit de 183.261 lei. Totodată în perioada cât a fost premier Gaburici a vândut compania Halat Auto SRL con-

tra sumei de 4,66 milioane lei, bani care urmează a fi achitați în patru rate până pe 1 mai 2018. 

 

În același timp el include în declarație că deține 100% din firma Green Property SRL, unde în prezent figurează ca 

administrator Steluța Andreev, fostul consilier principal de stat al premierului. La momentul plecării din funcție 

Gaburici deținea trei case, cu o suprafață totală de peste 550 de metri pătrați, patru terenuri pentru construcții și 

două loturi agricole. Familia sa mai deținea un apartament, un garaj, și un spațiu comercial cu o suprafață de 135 

de metri pătrați. Gaburici avea în proprietate un automobil Audi TT din 2011 în valoare de 42.000 de euro, un 

Volkswagen Multivan din 2008 în valoare de 20.000 de euro și o motocicletă BMW din 2012 de 8.000 euro. 

 

Partenerii de afaceri ai viitorului ministru al Economiei 

 

În ultimii doi ani însă averea fostului premier a suferit o serie de schimbări. De exemplu la finele anului 

2016 a vândut casa de pe strada Porumbiței 2. Noii proprietari sunt oamenii de afaceri Luc Engelen, consu-

lul onorific al Belgiei în Moldova și Lilia Sinciuc-Engelen, care dețin mai multe afaceri. În prezent familia 

Gaburici este asociată direct și indirect la cel puțin șase companii. Astfel soția sa, Irina Gaburici, deține 

100% din compania Crazy Kart SRL, fondată la trei zile de la demisia lui Gaburici.  

 

Firma are un capital social de 5.000 de lei. În schimb, Chiril Gaburici este asociat la patru firme: Legal 4 

Business SRL, Mobil-Import SRL, Green Property SRL și M-Docs SRL. Astfel la firma Legal 4 Business 

SRL deține o cotă de 45% și este partener cu soția fostului ministru al Justiției Oleg Efrim - Violeta Marian 

Efrim (45%) și Olga Cebanu (10%). Firma deține portalul de știri și informații juridice bizlaw.md. La firma 

M-Docs SRL, unde Gaburici deține 33% din capital, parteneri de afaceri îi sunt Gheorghe Nicolaescu, cu 

34%, și Liliana Iliescu, sora lui Iurie Ciocan, fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, cu 33%.  

 

În schimb omul de afaceri Gheorghe Nicolaescu face parte și din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc, 

se arată într-o investigație RISE Moldova. „În 2008-2009, Gheorghe Nicolaescu (39 de ani) a administrat 

Local Media SRL, o agenție de publicitate care, în urma mai multor tranzacții între companii de tip off-

shore, a ajuns în proprietatea OTIV Prime Media BV (Olanda) – reprezentată, atunci, de Andrian Candu, 

actualul președinte al Parlamentului", potrivit RISE. 

 

Totodată raportul financiar pentru anul 2014 al Partidului Democrat, releva că Local Media a oferit PDM-

ului servicii de publicitate stradală contra sumei de peste 270.000 lei. În România, Nicolaescu este asociat în 

compania Stretch Design SRL cu Dorin Pavelescu, un intermediar din anturajul lui Plahotniuc. Cei doi s-au 

mai intersectat la București în firmele Romanești Vin SRL și Megapolis Advertising SRL, una fiind radiată, 

iar cealaltă – dizolvată”, mai scrie RISE. Nicolaescu este asociat unic și al companiei de telecomunicații 

KVK-Moldova SRL, care din 2012, atunci când fostul prim-ministru Chiril Gaburici, deținea funcția de di-

rector general al Moldcell, era distribuitor și partener al operatorului de telefonie mobilă Moldcell. 

 

La Mobil-Import SRL Chiril Gaburici este asociat cu Artur Verstiuc, fiecare având câte 50% din acțiuni. Com-

pania deține și 100% din capitalul firmei LED-Media SRL, care apare ca proprietar al unui teren, amplasat la 

intersecția străzilor Constantin Stere și Alexei Mateevici. Pe acest teren firma Sel și Co SRL controlată de lide-

rul social-democrat Victor Şelin a inițiat construirea "unui centru comercial cu sediu și parcare auto subterană". 

În prezent acolo se află doar o groapă de fundație și gardul ce împrejmuiește terenul. Chiril Gaburici mai este și 

acționar unic la compania Green Property SRL, specializată în activități agricole și comerț cu fertilizanți. 

 

Proiectul inexistent al expremierului Gaburici 

 

În septembrie 2016, Academia de Științe a Moldovei anunța că a încheiat cu "firma fostului premier Chiril 

Gaburici, Fly Ren Energy Company, un Acord de colaborare, care prevede crearea unui Parc Solar, organi-

zarea cercetărilor și pregătirii specialiștilor în domeniul energeticii". Potrivit ASM, era vorba de un proiect 

de creare și exploatare a unui Parc Solar (poligon de baterii fotovoltaice), asigurarea activității de cercetare 

în domeniul energiei alternative și asigurarea utilizării energiei alternative în tehnologiile moderne de culti-
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vare a plantelor agricole în spații protejate. "Noi suntem deschiși pentru o colaborare de durată cu Acade-

mia", menționa Chiril Gaburici, fără a specifica ce volum de investiții planifică și de unde provin banii. 

 

În acest scop Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM urma să aloce firmei chiar în 

apropierea capitalei și drumului spre Aeroportul Internațional, un teren de șase hectare pe care să fie ampla-

sat parcul solar. Până acum însă proiectul nu a avansat în niciun fel. De exemplu Larisa Andronic, directorul

-adjunct al acestui institut spune că nici nu își amintește despre un astfel de proiect. La fel și Lidia Romanci-

uc, șefa Centrului Proiecte Internaționale al AŞM. Roman Chirică, directorul Agenției pentru Inovare și 

Transfer Tehnologic susține că doar a auzit despre un astfel de proiect, dar care ar fi prevăzut crearea unei 

întreprinderi de producere a panourilor solare. Am încercat să aflăm de la fostul premier cum avansează 

proiectul, dar acesta nu a răspuns la solicitările noastre.  

 

De notat că de fapt fondator al firmei Fly Ren Energy Company apare afaceristul italian Garuzzo Carlo Arturo, dar 

administrator este Irina Sîpunova, care gestionează și alte două afaceri unde Gaburici este asociat. Potrivit unor surse 

din cadrul Academiei, proiectul nu a demarat din cauza lipsei de bani, iar afaceriștii ce stăteau în spatele afacerii spe-

rau să găsească în Moldova posibilități de a finanța astfel de proiecte, din linii de creditare internaționale. © 

 

* * * 

 

 

Primăria Chișinău cheltuie anual 400 milioane lei pentru a subvenționa 

două întreprinderi falite 
 

Peste 10% din bugetul anual al municipiului Chișinău este alocat pentru a subvenționa două întreprinderi 

municipale: Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze. Nu este o excepție nici 2018, an în care 

Bugetul municipiului Chișinău prevede venituri de 3,76 miliarde de lei și cheltuieli de 4,05 miliarde de lei. 

Astfel deficitul acestuia va constitui circa 290 de milioane lei. 

 

10% din buget pentru a subvenționa transportul de călători 

 

Aproape 10% din alocațiile din bugetul local vor fi direcționate pentru a subvenționa serviciile de transport public 

prestate de două întreprinderi municipale - Regia Transport Electric (RTEC) și Parcul Urban de Autobuze. Astfel 

Regia Transport Electric va primi în 2018, de la bugetul municipal circa 250 de milioane lei. E o sumă uriașă și 

depășește de aproape două ori alocațiile de acum 3-4 ani. Grosul sumei - circa 177 milioane lei sunt alocații pentru 

prestarea serviciilor de transport călători. De fapt sunt subvenții pentru a acoperi pierderile de la transportarea 

călătorilor. Alte 72 de milioane lei sunt destinate pentru a finanța asamblarea troleibuzelor cu mers automat. Ast-

fel numărul de troliebuze ce sunt scoase pe linie ar urma să ajungă la 302 de unități, făță de 298 în 2016. 

 

De exemplu în anul 2016, Regia Transport Electric a avut cheltuieli estimate la 366 de milioane lei, în timp 

ce veniturile de la transportarea pasagerilor au constituit doar 177,8 milioane lei. Respectiv diferența de 

aproape 190 de milioane lei a fost acoperită din bugetul municipal. Întreprinderea susține că a primit doar 

139 de milioane lei. Pentru anul 2018, Regia planifică să acumuleze venituri de aproape 200 de milioane lei 

de la transportarea pasagerilor, în timp ce cheltuielile vor ajunge la 418 milioane lei. O soluție pentru a dimi-

nua subvențiile ar fi o ajustare a tarifeor pentru călătoria cu troleibuzul. 

 

Pentru a reduce la minimum subvențiile ar fi necesară o majorare de două ori a costului unei călătorii, adică 

de la doi lei la patru lei. În martie 2017 Regia Transport Electric a solicitat ca tariful pentru o călătorie cu 

troleibuzul să fie majorat cu 50%, până la 3 lei, dar nici această ajustare nu a fost efectuată. 

 

Costuri de cinci ori mai mari decât veniturile 

 

Şi mai proastă este situația de la Parcul Urban de Autobuze. Întreprinderea acumlează venituri de doar 30-33 de 

milioane lei de la transportarea pasagerilor, în timp ce cheltuielile sunt de cinci ori mai mari și în anul 2018 vor 

ajunge la 156 milioane lei. În consecință, tariful mediu de călătorie (3,0-3,5 lei) în autobuze acoperă doar 25% din 

costul unei călătorii. În bugetul municipal se prevede că în 2018 întreprinderea va primi alocații de 116 milioane 
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lei pentru subvenționarea transportului de călători și alte 30,5 milioane lei pentru procurarea autobuzelor. 

 

Fără subvențiile alocate de administrația capitalei întreprinderea de mult intra în insolvență. Anul trecut Par-

cul Urban de Autobuze a solicitat o ajustarea a tarifelor. Întreprinderea susținea că din cauza prețului mic, 

nu se poate dezvolta și nu poate achiziționa alte unități de transport, în condițiile în care majoritatea celor ce 

circulă termenul de exploatare depășit. În consecință solicita o majorare a călătoriei cu autobuzul până la 4 

lei, iar după orele 9 până la 5 lei. În același timp în ultimii ani întreprinderea încearcă fără mare succes să 

cumpere autobuze noi, dar licitațiile de anul trecut au eșuat. 

 

Trei ani în urmă Guvernul chiar a anunțat că la Parcul Urban de Autobuze din Chișinău vor fi asamblate 

autobuze "MAZ" produse de uzina din Minsk, Belarus. Potrivit unui acord moldo-belarus, cheltuielile legate 

de realizarea proiectului (furnizarea completelor, asamblarea autobuzelor etc.) urmau a fi suportate de Uzina 

de automobile din Minsk și Parcul Urban de Autobuze din Chișinău. 

 

"Proiectul prevede că asamblarea se va face în cadrul unei secții de producere, ce va fi creată pe baza secției 

de reparații a Parcului Urban de Autobuze. În perioada 2016-2021 aici se planifică asamblarea a 120 de au-

tobuze MAZ", susțineau responsabilii din cadrul Ministerul Economiei. Necesitatea modernizării parcului 

de autobuze era argumentată prin faptul că prețul de cost pentru parcursul unui kilometru, pentru autobuzele 

cu vârsta de 23 ani constituie 18,8 lei, iar la autobuzele cu vărsta de 8 ani constituie 15,7 lei. Parcursul anual 

al autobuzelor constituie șapte milioane kilometri, astfel după înnoirea parcului de autobuze, anual întreprin-

derea va economisi circa 21,7 milioane de lei, arătau estimările ministerului. Acum de acest proiect nu își 

mai aduce aminte nimeni din administrația Capitalei sau Guvernului. 

 

Zece lei este tariful real 

 

Spre deosebire de cele două întreprinderi municipale, transportatorii privați nu beneficiază de subvenții. Ba chiar 

și aduc venituri lde câteva zeci de milioane lei a bugetul municipal. E adevărat că acestea sunt în scădere, datorită 

scăderii abrupte a numărului de microbuze ce transportă călători. Transportatorii privați din Chișinău au făcut în 

repetate rânduri demersuri la Primărie, solicitând majorarea tarifelor. Ei au organizat chiar și proteste, însă admi-

nistrația capitalei, invocând diverse pretexte a refuzat să revizuiască tariful. Conform unor estimări tariful real ar 

trebui să fie în jurul de 10 lei. Dar niciunul dintre transportatori nu crede că acest tarif va fi aprobat. 

 

Ion Mămăligă, Președintele Asociației Transportatorilor Privați afirma anul trecut că administrația Capitalei 

trebuie să fie interesată ca orașul să fie asigurat cu transport de pasageri. El mai susținea că dacă tariful nu 

va fi revizuit, numărul unităților de transport va scădea, iar cei care vor avea de suferit sunt pasagerii. „Deja 

au fost anulate unele rute, unitățile de transport sunt într-un asemenea hal, încât este imposibil să asiguri 

securitatea călătorilor”, a spus Mămăligă. Altfel spus solicitarea de a majorare a tarifului nu este un capriciu 

al transportatorilor, ci o necesitate. 

 

Tarifele nu au fost modificate din 2006 și 2009 

 

De menționat că tarifele actuale, o călătorie cu troleibuzul - doi lei, și, respectiv, o călătorie cu autobuzul - 

trei lei, au fost aprobate prin decizia CMC în septembrie 2009, iar tarifele pentru o călătorie cu microbuzul, 

care este de trei lei, a fost stabilit prin decizia CMC încă în iulie 2006. © 

 

* * *  

 

 

Unde au dispărut miliardele din buget? De două luni nu se achită îndemnizaţii 

pentru copiii tutelaţi 
 

În mai multe raioane din nordul Republicii Moldova de câteva luni nu se achită îndemnizaţiile pentru copiii 

aflaţi sub tutelă. Totodată în această situaţie se află şi unii copii orfani. De câteva zile Fiscul şi Vama rapor-

tează despre succese remarcabile şi venituri record acumulate în anul 2017 la Bugetul de stat. "Veniturile 

administrate de Serviciul Fiscal de Stat la bugetul public național în anul 2017 au crescut, comparativ cu 
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perioada similară a anului 2016, cu 18,4% ... până la 32,7 miliarde lei, ceea ce constituie o creștere cu 5,1 

miliarde lei față de anul precedent", se arată într-un comunicat la Fiscului. 

 

Şi Vama anunță că a colectat la bugetul de stat venituri de 20,37 miliarde lei, în creștere cu 2,9 miliarde lei (+ 

16,6%) mai mult față de anul 2016. Totodată, Parlamentul se laudă că a votat sute de legi şi hotărâri care vor 

aduce prosperitate oamenilor. În acelaşi timp se constată că zeci de copii orfani sau aflaţi sub tutelă din mai 

multe raioane nu au primit nici măcar îndeminizaţiile de la stat. În raionul Edineţ e vorba de peste 60 de copii.  

 

Întârzieri de câteva luni 

 

Îndemnizaţia lunară pentru ei este de 800 de lei, respectiv ar fi vorba de câteva zeci de mii de lei necesari 

pentru a soluţiona problema. O nimica toată pentru veniturile-record anunţate cu surle şi trâmbiţe de Gu-

vern. Despre acest caz am fost sesizaţi de părinţi din câteva localităţi din raionul Edineţ, care susţin că deja 

de trei luni nu se achită îndemnizaţiile pentru copii aflaţi sub tutelă. „Înainte banii îi primeam cu regularita-

te, dar din octombrie 2017 nu am mai primit niciun ban. Tot ne zic că în următoarea lună ne vor da toţi ba-

nii, dar au trecut trei luni şi ne temem că nu vom mai primi deloc îndemnizaţiile”, ne-a spus o mamă. 

 

Cine-i de vină? 

 

Vladimir Hristecu, şeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț recunoaşte că există o ast-

fel de problemă, dar spune că de fapt nu s-au plătit îndemnizaţiile pentru două luni. „Avem restanţe de două 

luni la plata acestor îndeminizaţii, dar aceasta nu e din vina noastră. Nu vin banii de la Chişinău. Au fost mai 

multe schimbări şi reorganizări la diverse structuri centrale. De exemplu, a fost lichidată Trezoreria Teritori-

ală Edineţ şi acum ne deserveşte cea din Bălţi”, explică funcţionarul. 

 

O situaţie aproape similară se atestă şi în raionul Râşcani. La Ocniţa însă funcţionarii spun că totul e în regu-

lă. Am sunat la ce a mai rămas din Trezoreria Teritorială Edineţ, dar şi la Trezoreria Teritorială Bălţi. La 

telefoanele indicate nu răspunde însă nimeni. 

 

Angela Voronin, şefa Trezoriei de stat s-a arătat revoltată de faptul că cineva acuză instituţia că nu şi-ar în-

deplini obligaţiile. "Nu este adevărat! Nu există nici o restanţă. Am transferat toţi banii!", ne-a răspuns tăios 

funcţionara. Atunci unde au dispărut banii? Funcţionarii de la Ministerul Finanţelor au promis că se vor cla-

rifica. Cei din raioane spun că deja au făcut ordinele de plată, doar că Trezoreria face plăţi în două zile pe 

săptămână: marţi şi joi, respectiv banii pentru copii ar putea ajunge abia pe 17-18 ianuarie, dacă nu mai târziu. 

 

Rectificare bugetară în detrimentul copiiilor 

 

Am încercat şi noi să ne clarificăm de unde a apărut acest blocaj ce loveşte în special în familiile nevoiaşe şi 

în copiii orfani. Potrivit unor surse guvernamentale, de vină ar fi graba cu care au fost făcute o serie de recti-

ficări la Bugetul de stat pentru anul 2017, dar şi la cele din raioane, astfel încât să se poată raporta Fondului 

Monetar Internaţional cât de bine merg lucrurile în direcţia optimizării cheltuielilor bugetare. Altfel se ajun-

ge la absurd. Iarăşi FMI e de vină? 

 

E vorba de Legea 230 din 10 noiembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat 

pentru anul 2017 votată în mare grabă de Guvern şi Parlament. Astfel în urma unor rectificări la Bugetul 

pentru 2017, s-au diminuat alocaţiile pentru copiii aflaţi sub tutelă, pentru copiii orfani etc. Amintim că 

aceasta a fost a doua rectificare bugetară din 2017 şi ea prevedea alocări financiare suplimentare de 1,14 

miliarde lei, cu prioritate pentru Parlament, investiții, agricultură, politici și programe finanțate prin bugetele 

administrației publice locale. De exemplu Parlamentul a primit circa 88 de milioane suplimentar. Printre 

marii beneficiari au fost judecătorii și procurorii, cărora le-au fost majorate salariile și Guvernul a alocat în 

acest scop suplimentar 15,9 milioane lei. 

 

O problemă de sistem  

 

Sociologul Viorica Antonov susţine că ceea ce se întâmplă e grav, dar astfel de întârzieri sunt mai degrabă o 

normă, decât o excepţie. "De fapt astfel de întârzieri au loc foarte frecvent şi de regulă se întâmplă la sfârşit 
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de an. Au loc întârzieri şi la plata pensiilor şi la alte tipuri de plăţi sociale. Cred că la mijloc e o problemă de 

sistem. Or până să ajungă banii la copiii sau alţi beneficiari, ei trec printr-o sumedenie de operaţiuni", a pre-

cizat Viorica Antonov. Sociologul spune că ar fi nevoie de restructurat acest sistem al plăţilor sociale care 

este unul greoi şi birocratizat. De notat că în prezent în Republica Moldova sunt circa 3.000 de copiii rămași 

fără ocrotire părintească sunt sub tutelă/curatelă. La o îndemnizaţie lunară de 800 de lei pentru un copil, 

alocaţiile bugetare se ridică anual la 25-28 de milioane lei. © 

 

* * * 

 

 

Guvernul Filip la doi ani de mandat: 15 indicatori economici 
 

Pe 21 ianuarie 2018 se împlinesc doi ani de la intrarea în funcție a Guvernului Filip. Cei doi ani de mandat 

sunt un bun prilej de a face o trecere în revistă a principalelor rezultate ale Guvernului condus de Pavel Filip. 

Investirea Guvernului Filip a avut loc într-un context extrem de specific, pe fondul respingerii de către preșe-

dintele Nicolae Timofti a candidaturii inițiale a lui Vlad Plahotniuc, dar și a unor proteste stradale masive. 

 

Cinci Guverne în 2015 

 

Totodată, preluarea puterii executive de către acest Guvern a avut loc după un an 2015, extrem de dificill în 

care au fost resimțite din plin și direct efectele Furtului Miliardului, ce au fost amplificate și de instabilitatea 

politică. Or în 2015 Republica Moldova a avut de facto cinci șefi de Guvern, inclusiv doi interimari: Iurie 

Leancă, Chiril Gaburici, Natalia Gherman, Valeriu Streleț și Gheorghe Brega. Mai adăugăm că din compo-

nenţa iniţială a Guvernului Filip din ianuarie 2016, au rămas doar premierul şi doi miniştri: Octavian 

Armaşu la Finanţe şi Monica Babuc la Educaţie şi Cultură.  

 

Pentru o analiză sistemică, bazată pe cifre și nu percepții și păreri subiective, au fost selectați 15 indicatori 

economici comparabili și relevanți, prezentați într-o serie de timp mai lungă (începînd cu anul 2010) pentru 

a putea analiza rezultatele inclusiv prin prisma comparației cu prestațiile guvernelor anterioare. Totodată, 

mai mulți indicatori pentru anul 2017 sunt estimativi, fie în baza tendințelor din ultimele luni ale anului 

2017, fie în baza prognozelor Ministerului Economiei. 

 

Impact zero al consumului guvernamental asupra creșterii economice 

 

 Creștere economică nesustenabilă – în anul 2016 creșterea economică consemnată a fost de 4,1%, în timp 

ce estimările pentru 2017 indică asupra unui avans economic de 3,5%. Comparativ cu rezultatele din anii 

trecuți, precum 2010, 2011 sau 2013, creșterile date sunt mult sub evoluțiile din anii menționați. 

 

De altfel, analizând în structură evoluția PIB-ului putem consemna că în ultimii doi ani economia a fost pe 

plus aproape exclusiv consumului final al gospodăriilor populației, în timp ce consumul administrației publi-

ce a avut un aport nul. De asemenea, contribuția formării brute de capital fix a fost infimă datorită activității 

investiționale modeste. 

 

Pe partea de resurse, în anul 2016, agricultura a asigurat jumătate din creșterea economică, în timp ce din 

rezultatele pentru primele 9 luni din 2017 se desprinde o contribuție mai importantă a sectoarelor de comerț 

și transport, dar și a impozitelor nete pe produse. 

 

Fortificarea pieței UE în exporturile moldovenești 

 

 Exporturile – impulsionate de Acordul de Liber Schimb cu UE – pentru anul 2017 valoarea exporturi-

lor moldovenești a trecut de peste 15%, creștere care este asigurată în primul rând din contul livrărilor 

pe piața UE, valoarea cărora a înregistrat un spor de circa 20 la sută și de unde se încasează în medie 

2 din 3 dolari aferenți exporturilor. 

 

Din 2010 până în prezent, cel mai prost an pentru exporturile autohtone a fost 2015, influențat de un mix de 
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factori nefaști atât externi, cât și interni, în timp ce cea mai bună evoluție a exporturilor în perioada dată s-a 

produs în anul 2011, când avansul a fost de 43,8%, performanță care în condițiile actuale pare greu de reeditat. 

 

Sentimentul redus de încredere în economie 

 

 Creditarea afacerilor în derivă și investițiile în stagnare – deși diferitor reprezentanți a Guvernului 

Filip, inclusiv premierului, le place să afirme că executivul a reușit restabilirea încrederii mediului de 

afaceri, starea de spirit este mai degrabă în continuare una precaută și incertă, iar acest fapt este argu-

mentat prin dinamica principalilor indicatori de unde se desprinde încrederea companiilor în econo-

mie, și anume investițiile și finanțarea. 

 

După 2 ani de căderi succesive importante de 9,4% în 2015 și 12,8% în 2016, pentru anul 2017 estimările 

arată o majorare a investițiilor în active materiale pe termen lung de doar 3%, în pofida bazei valorice de 

comparare reduse. Apetitul investițional redus al antreprenorilor se reflectă și în creditarea persoanelor juri-

dice, care a continuat să scadă și în anul 2017, atunci cînd portofoliul de credite pe sectorul bancar a scăzut 

cu doar 2,8% datorită evoluției foarte bune pe segmentul creditării persoanelor fizice. 

 

Cele mai bune evoluții a activității investiționale au fost consemnate în anii 2010 și 2011, în timp ce portofoliul 

de credite pe sectorul bancar a crescut cel mai mult în anul 2014. Totuși, creșterea din anul 2014 de 28,1% este 

una dubioasă, întrucît principalul focar de creștere l-a constituit schemee aferente Furtului Miliardului, iar pră-

bușirea în aceeași măsură a creditării în 2015 după lichidarea celor 3 bănci devalizate, confirmă acest lucru. 

 

Sănătatea mai scumpă - la propriu 

 

 Creșterea prețurilor și rata de schimb – după deprecierea monedei naționale față de dolar cu 34% în 

2015, drept unul din efectele directe a devalizărilor din sectorul bancar, în anul 2016 leul s-a depreciat 

ușor față de dolarul american, pentru ca în anul 2017 să asistăm la o inversare de trend, însă în ultimii 

doi ani nu au fost remarcate fluctuații excesive a monedei naționale. 

În ceea ce privește evoluția prețurilor, dinamica acestora din ultimii doi ani de 6,4, respectiv 6,6% a fost la li-

mita de sus a obiectivului BNM de țintire a inflației de 5%, +/-1,5 p.p.În timpul mandatului guvernului Filip cel 

mai mult au crescut prețurile la țigări, cu peste 20 la sută în ambii ani, însă ironic sau nu, au crescut prețurile nu 

doar la vicii, ci și sănătatea a devenit mai scumpă, la propriu. Modificarea de către Guvern a tarifelor pentru 

serviciile medico-sanitare la începutul anului 2017 s-a reflectat din plin în creșterea prețurilor, astfel încât potri-

vit datelor BNS, serviciile de sănătate au fost în medie mai scumpe în 2017 cu 66,6% față de anul precedent. 

 

Pe de altă parte, cele mai importante ieftiniri în ultimii doi ani au fost la ceapă și morcov. În cazul prețurilor, 

un moment demn de menționat în activitatea Guvernului Filip ține de promisiunile din octombrie 2016, în 

plină campanie electorală pentru alegerea președintelui, cînd premierul Pavel Filip promitea ieftiniri semni-

ficative la cele mai importante și uzuale medicamente, „care vor suporta o reducere de preț de 40%”. Cifrele 

de la BNS arată însă că în anul 2016 prețurile la medicamente au crescut în medie cu 6,1%, pentru ca în 

2017 să asistăm la o ușoară scădere de 2,7%. 

 

Disciplină fiscală mai bună 

 

 Încasare mai bună a veniturilor la buget - despre politicile bugetar-fiscale disciplinate și performanța 

mai bună la venituri a guvernului menționează și FMI în evaluările sale, iar acest fapt este confirmat și 

de evoluția încasărilor la Bugetul Public Național (BPN). În anul 2017, veniturile la BPN au crescut cu 

peste 17 la sută, performanță comparabilă cu cea din anul 2010, însă diferența este că majorarea din 

2010 a avut loc în condițiile unei creșteri economice de 7,1%, în timp ce în anul 2017 economia a cres-

cut de 2 ori mai lent (3,5%), ceea ce indică asupra unui nivel îmbunătățit al conformării fiscale, aspect 

asupra căruia autoritățile au avut mai multe acțiuni pe parcursul ultimilor doi ani. 

 

Cât privește încasările la buget colectate de Serviciul Vamal, deși nivelul acestora a fost unul înalt în anul 2017 cu un 

spor de 17%, evoluțiile date nu întrec totuși limitele extraordinarului așa cum se întrec des oficialii în declarații trium-

faliste. Or, spre exemplu în anii 2010 și 2011 vama a raportat creșteri în colectarea veniturilor de 26,7, respectiv 22%. 
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Triplarea datoriei de stat interne 

 

 Povara Furtului Miliardului – convertirea în datorie de stat a garanțiilor emise de guvernle Leancă și 

Gaburici, care a avut loc prin asumare de răspundere a Guvernului în septembrie 2016, a fost una din 

provocările guvernului Filip. În rezultatul convertirii, ponderea datoriei de stat interne în PIB a crescut 

de la 5,9% în anul 2015 la 16% în 2016. 

 

Totuși, dacă în privința convertirii garanțiilor în datorie de stat, guvernul Filip nu a transpus decît obligațiile lăsate 

de guvernele anterioare, în cazul investigării nemijlocite a dosarului Furtului Miliardului lucrurile practic nu au 

evoluat deloc, întrucît sumele recuperate până în prezent vizează doar valorificarea activelor băncilor lichidate, iar 

la capitolul recuperării banilor din contul furtului, datele panoului indică mai departe zero. Cât privește datoria de 

stat externă, după ce în anul 2016 aceasta atins maximul în PIB de 21,8%, în anul 2017 dependența mai redusă de 

asistența externă s-a reflectat și prin reducerea acestui indicator raportat la PIB până la 19,4%. 

 

Salariile în creștere, salariații în scădere 

 

 Creșterea reală a salariului mediu mai mare – estimările pentru anul 2017 indică asupra unei creșteri 

reale a salariului mediu (ajustat la inflație) de peste 5 la sută, ceea ce este peste media din perioada 

analizată. 

 

Însă dacă în cazul salariului evoluțiile sunt pe plus, în cazul numărului de salariați nici guvernul Filip nu a 

putut opri declinul din ultimii ani. Spre exemplu, o cercetare BNS arată că numărul de salariați care au lucrat 

luna septembrie 2017 in intregime și ziua deplină (unitatile economice si sociale cu 4 si mai multi salariati si 

toate institutiile bugetare) este de 419,5 mii angajați sau cu 12,5 mii mai puțin față de septembrie 2015. 

Tabloul detaliat al indicatorilor analizați este prezentat în tabelul de mai jos. © 

 

* * * 

 

Scandalul lactatelor: Autorităţile ameninţă cu sancţiuni dure, dar amână 

aplicarea normelor UE 
 

Publicarea rezultatelor unei expertize de laborator executate la comanda Fundației Est-Europene, care au arătat 

neconformități de calitate în 126 de probe de lactate supuse testelor de laborator, a provocat un scandal de pro-

porții la Chișinău, punând pe jar autoritățile și lăsând consumatorii să se întrebe dacă acestea își fac treaba. 

 

Cel mai mare producător din ţară, grupul JLC, vizat în studiu, susţine că acestea rezultate nu corespund rea-

lităţii şi că totul ar fi fost făcut la comanda cuiva. În plus administraţia JLC se întreabă de ce rezultatele tes-

telor au fost publicate abia după două luni după colectarea probelor, când întreprinderea nu mai poate pre-

zenta produsele fabricate în acea perioadă pentru o expertiză suplimentară. Rezultatele testelor au provocat 

şi o serie de întrebări referitor la activitatea autorităţilor, care sunt responsabile de monitorizarea situaţiei din 

domeniu, dar şi faţă de autorii acestui studiu, care nu a cuprins pe toţi cei 26 de producători din Moldova. 

 

ANSA s-a autosesizat 

 

De implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în 

domeniul sanitar-veterinar este responsabilă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În 

scop de elucidare a situației ANSA s-a autosesizat şi a aprobat un plan de acțiuni privind controlul la acești 

producători prin verificarea stocurilor de produse și neadmiterea plasării lor în rețeaua comercială fără veri-

ficare prealabilă. De asemenea, s-a decis de a verifica fiecare lot de produse importate de furnizorii externi 

cu prelevarea probelor la punctele de control sanitar-veterinar de la frontieră. 

 

Grupe operative ale inspectorilor ANSA, s-au deplasat la întreprinderile vizate (SA JLC, SRL Bantacard, 

SRL Ferma cu Origini, SA Fabrica de unt din Florești, SA Lactis din Râșcani, precum și la mai multe centre 

comerciale din țară) unde au colectat mostre de produse lactate pentru prelevare la indici de calitate microbi-

ologici, fizico-chimici, reziduuri de antibiotice, inclusiv originea grăsimilor din produse fabricate. La Cen-



86 

trul Republican pentru Diagnostică Veterinară au fost prezentate pentru testări 120 de probe (în expertiza 

Fundaţiei au fost 126 de probe n.r.). Rezultatele investigațiilor de laborator ar urma să fie făcute publice luni, 

12 februarie. ANSA însă nu precizează însă când va ajunge cu verificarea și la restul procesatorilor. 

 

26 de întreprinderi de procesare sunt verificate de patru ori pe an 

 

Miercuri, 7 februarie, ANSA a convocat şi o reuniune cu participarea reprezentanților Ministerelor și Depar-

tamentelor de Stat, Asociațiilor de profil și a laboratoarelor acreditate în cadrul căreia Agenția a prezentat un 

raport privind situația din domeniu și măsurile întrerinse de instituție pentru ameliorarea stării de lucruri în 

domeniul calității produselor lactate. Potrivit lui Ion Toma, director general adjunct ANSA, activitatea de 

supraveghere și control de către Agenţie în domeniu se efectuează în baza unui plan multianual. Astfel 

punctele de colectare a laptelui sunt supuse controlului oficial de două ori pe an – respectiv 1.334 de verifi-

cări fiind întocmite 287 de prescripții şi 27 de procese verbale. 

 

Întreprinderile de procesare a laptelui sunt verificate de patru ori pe an ceea ce constituie 104 controale 

(adică sunt 26 de companii de procesare a laptelui), fiind întocmite 47 de prescripții și 12 procese verbale. 

Referindu-se la activitatea pe parcursul 2017, directorul general adjunct al ANSA a specificat că au fost pre-

levate 690 de probe de produse lactate, fiind constatate 48 de probe neconforme, dintre care 15 probe necon-

forme la prezența grăsimilor străine. 

 

ANSA ameninţă cu sancţiuni dure şi vorbeşte de aplicarea normelor UE în domeniu 

 

Pentru ridicarea responsabilității operatorilor din domeniu față de calitatea producției, ANSA propune înăs-

prirea sancțiunilor față de agenții economici care vor plasa pe piață produse falsificate, până la stoparea ime-

diată a activității pe o anumită perioadă. Totodată pentru prevenirea și stoparea fenomenului de utilizare 

neconformă a grăsimilor vegetale, ANSA anunţă că a elaborat şi propuneri de modificare a legislației exis-

tente, în special a Hotărârii Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehni-

ce „Lapte şi produse lactate”, care stabilește criterii pentru fabricarea și comercializarea produselor lactate.  

 

Astfel, se propune ca în produsele, în componența cărora sunt grăsimi vegetale, să fie exclusă denumirea de 

“produs lactat”. Totodată, produsele cu conținut de grăsimi vegetale ar urma să fie comercializate în sectoa-

re separate de produse lactate. Aici apar însă mai multe semne de întrebare: potrivit raportului Guvernului 

privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 

(PNAAA), acest Regulament urma să fie modificat şi aprobat încă în anul 2017, fapt care arată că Guvernul 

întârzie cu adoptarea unor reglementări importante în domeniul laptelui şi a produselor lactate. 

 

Fostul Minister al Agriculturii şi Industriei Alimentare raporta încă doi ani în urmă că acest proiect "este în 

proces de elaborare, iar în scopul consultării acestuia, în 2015 au fost organizate 2 şedinţe cu procesatorii de lapte". 

 

Deficienţe tehnice în drum spre UE 

 

În 2015, o versiune a proiectului a apărut pe pagina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, dar 

abia pe 1 decembrie 2017 şi pe particip.gov.md. Peste câteva zile documentul însă a fost retras fără vreo 

explicaţie. El mai poate fi găsit în cash, dacă se face o căutare pe Google.  

 

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) au explicat retrage-

rea documentului prin faptul că el ar avea anumite deficienţe tehnice. Încercarea de a discuta cu specialiştii 

responsabili de acest proiect a suferit eşec. Unul nu mai este angajat al instituţiei, iar altul e în concediu. 

 

De notat că documentul transpune Regulamentul UE nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a 

piețelor produselor agricole și elimină o serie de lacune existente în actualele reglementări. De asemenea, se 

stabileşte o claritate la capitolul de termeni și definiții, denumiri comerciale și norme comune aplicate pentru 

lapte și produse lactate destinate consumului uman și de a alinia prevederile cu legislația comunitară. Adop-

tarea şi aplicarea documentului ar permite facilitarea schimburilor comerciale cu țarile din UE, cu lapte și 

produse lactate, în cazul conformării tuturor cerințelor înaintate, se menţiona în nota de argumentare.  
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Guvernul întârzie  

 

Alt document ce urma să fie aprobat în anul 2017, menţionat de Executiv în PNAAA este proiectul Hotărîrii 

de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză şi testare a laptelui tratat termic destinat consu-

mului uman direct.  

 

Documentul a fost plasat pe particip.gov.md abia pe 26 decembrie 2017 şi el va transpune legislația comuni-

tară prin stabilirea unor metode de referință în materie de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat 

consumului uman direct. Proiectul prevede între altele "stabilirea metodelor care să permită determinarea 

substanței uscate, a conținutului de substanțe grase, a conținutului de substanțe uscate degresate, a conținu-

tului în azot total, a conținutului de proteine și a masei volumice". 

 

Experţii avertizează că o posibilă aplicare întocmai şi fără o perioadă de tranziţie de câţiva ani, a normelor 

UE, ar duce la închiderea majorităţii fabricilor de procesare a laptelui, dar şi a stopării colectării de lapte de 

la gospodăriile ţărăneşti. În consecinţă locul producătorilor autohtoni va fi luat de produsele de import. De 

notat că raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asocie-

re RM-UE în anul 2017 sunt menţionate 12 acte normative din domeniul agriculturii şi produselor alimenta-

re pe care Guvernul s-a angajat să le adopte şi să le implementeze încă în anul trecut. © 

 

* * * 

 

 

Probleme mari pentru cel mai mare producător de lactate: În joc a 

intrat oligarhul 
 

După ce marți, 13 februarie 2018, liderul democrat Vlad Plahotniuc a declarat că în domeniul alimentar in-

stituţiile statului ar trebui să fie mai active pentru asigurarea securităţii alimentelor, au urmat și primele acți-

uni. "Am văzut tot felul de rapoarte, prezentate de ANSA şi alte instituţii, care arată că se fac acţiuni, însă cu 

toate acestea problema persistă. Este un fenomen care s-a dezvoltat ani de zile şi e momentul să intervenim 

pentru a-l opri”, a spus liderul democrat, care a solicitat Guvernului să elaboreze un plan de acţiuni pentru 

sporirea securităţii alimentare. Concomitent, va fi analizat şi cadrul legislativ în domeniu, pentru a fi îmbu-

nătăţit, a promis milionarul. 

 

ANSA cere retragerea produselor neconforme 

 

După această declaraţie a coordonatorului coaliţiei de guvernare câteva instituţii ale statului au devenit pe 

neaşteptate mai ferme în acţiunile sale, iar principala ţintă s-a dovedit a fi grupul JLC. Astfel chiar marţi, 

structurile teritoriale ale Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au emis "recomandări" 

adresate în mod special fabricilor din cadrul grupului JLC, ca să retragă produsele lactate neconforme şi 

concomitent a iniţiat şi controale. 

 

Gheorghe Gaberi, directorul general ANSA, a spus că iniţiativa aparţine structurilor teritoriale şi că adminis-

traţia centrală nu are dreptul de a face controale. La Bălţi a fost vizată producţia întreprinderii Incomlac din 

cadrul grupului JLC, unde inspectorii ANSA au venit să facă control fiind însoţiţi şi de ziarişti de la holdin-

gul General Media Group, controlat de Vlad Plahotniuc. La Chişinău au fost vizate lactatele fabricate de 

JLC. Inspectorii au verificat unitățile reţelei de magazine de firmă pentru a se documenta cum se respectă 

"recomandarea" de a retrage produsele neconforme. 

 

Roman Vengher, şeful Direcției municipale pentru siguranța alimentelor Chișinău, a declarat pentru Mold-

Street că de fapt Legea privind produsele alimentare prevede obligativitatea sistării producerii şi retragerea 

produselor neconforme din reţeaua comercială. "Noi prin demersul nostru i-am amintit agentului economic 

ce este stipulat în lege, el trebuie să facă toate aceste acţiuni, el trebuie să ne informeze şi tot el trebuie să 

facă declaraţia publică, adică ţine de competenţa lui ca aceste date (despre produsele neconforme) să fie 

aduse la cunoştinţa consumatorilor", a mai spus Roman Vengher. 
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"Producătorul este obligat să sisteze imediat producerea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu 

produsele alimentare, neconforme reglementărilor în domeniul alimentar aplicabile şi/sau periculoase, pe 

termenul necesar remedierii deficienţelor. În cazul imposibilităţii remedierii deficienţelor, producătorul este 

obligat să sisteze producerea şi distribuirea produselor şi materialelor menţionate, să le retragă din circuit, 

inclusiv de la cumpărători şi consumatori, şi să organizeze, în modul stabilit, expertiza lor şi utilizarea con-

diţionată sau nimicirea", scrie în legea respectivă. 

 

Decizia celor de la ANSA denotă că instituţia de fapt recunoaşte rezultatele testelor făcute publice două săp-

tămâni în urmă de Fundaţia Est-Europeană. Asta chiar dacă nu au fost finalizate testele de laborator a probe-

lor de lactate colectate deja de ANSA 10 zile în urmă. "Pentru marți (20 februarie n.r.) noi convocăm o șe-

dință cu toți producătorii, 29 de întreprinderi de procesare a laptelui și unde vor fi prezentate rezultatele tes-

telor şi vom discuta foarte dur situația de la ei și le vom impune condiții stricte, ca să respecte toate actele 

normative”, a precizat Gheorghe Gaberi, directorul general ANSA. 

 

Brânza JLC deja e bună, dar untul a picat testul 

 

În acelaşi timp din documentele ANSA rezultă însă că în cadrul testelor de laborator efectuate la Centrul 

Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV), în cazul smântânei, laptelui proaspăt, dar şi a unor tipuri de 

brănză granulată nu s-au depistat grăsimi vegetale (Fitness 0%, brânză de vaci de 9% etc). Altfel spus aceste 

produse corespunde normelor şi nu s-au depistat grăsimi vegetale şi respectiv nu s-au confirmat datele publi-

cate în raportul Fundației Est-Europene.  

 

E adevărat că în cazul brănzei proaspete de vaci de 2% şi a celei de 5% s-au depistat abateri de la normele 

admise, dar mai mici. În schimb s-au depistat grăsimi vegetale în untul ţărănesc produs de JLC, care este şi 

unul dintre cele mai vândute produse lactate ale companiei. În consecinţă Direcția municipală pentru sigu-

ranța alimentelor Chișinău a cerut retragerea acestui produs din vânzare şi sistarea producţiei. În plus ieri, 

inspectorii ANSA au iniţiat controale inopinante "la unităţile de comerţ din mun. Chişinău pentru retragerea 

loturilor de produse lactate neconforme, conform rezultatelor CRDV". 

 

Administraţia întreprinderilor JLC şi Incomlac nu a comentat deocamdată situaţia creată, dar specialiştii 

producătorilor spun că au realizat și investigații interne care arată că produsele lor corespun normelor. „În 

investigația internă efectuată de laboratorul nostru intern, totul este ok. Noi planificăm să încheiem contract 

cu laboratoare independente. Care sunt 100% reale, care nu lucrează la comanda cuiva,” a declarat pentru 

postul TV8, Veronica Mămăligă, tehnolog JLC. 

 

Și Consiliul Concurenţei are pretenții 

 

Coincidenţă sau nu, dar tot marţi, 13 februarie, imediat după declaraţiile făcute de Plahotniuc, în chestiunea 

lactatelor s-a implicat și Consiliul Concurenţei, care se află în vecinătatea imediată cu oficiul Partidului De-

mocrat condus de oligarh. Astfel se constată că instituţia a iniţiat încă un an în urmă, în aprilie 2017, "o in-

vestigaţie referitor la semnele înlălcării prevederilor Legii Concurenţei (abuzul de poziţie dominantă)... de 

către JLC SA şi întreprinderile care fac parte din acelaşi grup". 

 

Consiliul Concurenţei susţine că în contractele de vânzare-cumpărare (şi anexele la acestea) încheiate de între-

prinderile JLC şi Incomlac cu reţelele de magazine, "au fost depistate clauze ce vizează amplasarea produselor 

lactate pe rafturile unităţilor comerciale conform unor planograme coordonate şi în baza unor proporţii presta-

bilite a cotelor de raft în schimbul acordării anumitor bonusuri financiare/plăţi pentru servicii de marketing". 

Autoritatea a cerut pe 13 februarie 2018, de la administraţia grupului JLC mai multe informaţii referitor la acti-

vitatea de producere în anii 2013-2018, dar şi contractele cu reţelele de magazine. Deocamdată nu e clar dacă 

Consiliul Concurenţei investighează şi activitatea altor producători de lactate. De notat că potrivit legislaţiei 

despre investigaţie, care e una confidenţială, trebuie să fie informat şi producţătorul.  

 

Grupul JLC este cel mai mare procesator de lapte şi cel mai mare producător de lactate din Republica Mol-

dova. Compania are activităţi în România, Ucraina, Kazahstan şi Germania. © 
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Dependența economică de Rusia. Ce lecție a învățat Moldova?  
 

Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă au fost mereu complicate chiar de la proclamarea inde-

pendenței, având la bază o constantă importantă: prima întotdeauna a depins de a doua din punct de vedere 

economic. În ultimul an relațiile moldo-ruse se remarcă printr-un dualism în care președintele Igor Dodon 

cochetează permanent cu liderul rus la întâlnirile oficiale, iar Parlamentul și Guvernul împart critici dure la 

adresa autorităților ruse.  

 

Tensiunile au atins noi cote după ce Chișinăul a acuzat Moscova de hărțuirea oficialităților moldovene și 

speakerul Andrian Candu a avertizat că Moldova ar putea cere despăgubiri de miliarde pentru ocuparea regi-

unii transnistrene. Kremlinul, de pe altă parte, este indignat de adoptarea legii privind combaterea propagan-

dei (rusești) de către legislativul moldovenesc.  

 

Moscova, însă, nu a ezitat niciodată să demonstreze conducerii de la Chișinău că va face uz de orice gen de constrân-

gere atunci când deciziile moldovenilor nu-i sunt pe plac. Exemple sunt foarte multe, cele mai notorii acțiuni de pe-

nalizare pentru ”nesupunere” sunt embargoul la vinuri (2006, 2013), embargoul la fructe și legume (2014), instituirea 

arbitrară și unilaterală de taxe vamale (2014) și amenințările de a face mai grea viața migranților moldoveni în Rusia.  

Mold-Street a analizat în ce măsură Republica Moldova depinde de Federația Rusă din punct de vedere eco-

nomic. Pentru aceasta au fost examinate 3 dimensiuni importante în relațiile economice moldo-ruse și anu-

me: 1) investițiile rusești în Moldova, 2) comerțul bilateral și 3) remitențele. 

 

INVESTIȚIILE: Rusia rămâne cel mai mare investitor în Moldova 

 

În pofida unor informații apărute în spațiul public acum câteva luni, despre o fugă a capitalului rusesc din Republica 

Moldova, Rusia a fost și rămâne principalul investitor străin. Cifrele de referință în acest sens oferă baza de date 

Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) a Fondului Monetar International (FMI). Potrivit acestora, la finele 

anului 2016 investițiile rusești în Republica Moldova, fără regiunea separatistă, constituiau 716 de milioane de dolari.  

 

Chiar dacă stocul investițiilor rusești este în descreștere cu 70 milioane USD față de anul 2012, ponderea 

acestora în totalul ISD este în creștere de la 23% în 2012 la 27,4% în 2016, având în vedere că în anul 2016 

valoarea totală a investițiilor străine directe în economie (2, 61 miliarde USD) era cu 812 milioane USD mai 

mică față de anul 2012. Din datele BNM, putem deduce că capitalul rusesc este prezent în Moldova prepon-

derent sub forma unor instrumente de datorie și mai puțin ca acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii. De 

altfel, după cum arată ultimele date publice disponibile, Rusia se plasează pe poziția a patra după valoarea 

cumulată a investițiilor în capitalul social al întreprinderilor, cu o sumă ce depășește un miliard de lei, sau 

circa 9% din tot capitalul străin plasat în capitalul social al întreprinderilor înregistrate în Moldova. 

 

Peste 400 de întreprinderi cu capital rusesc înregistrate în ultimii 10 ani 

 

În perioada 2008-2017 în Republica Moldova au fost înregistrate un total de 442 întreprinderi cu capital rusesc. 

Cele mai multe au fost înregistrate în anii 2017 și 2011, iar cele mai puține în 2016. Ca pondere în totalul între-

prinderilor cu capital străin înregistrate anual, cele cu prezența capitalului rusesc variază între 5 și 10%. Cea 

mai mediatizată companie cu capital rusesc înregistrată în ultimii ani cu certitudine este Avia Invest. Aceas-

ta a fost fondată pe 2 august 2013, cotele-părți fiind împărțite în mod egal între Aeroportul Habarovsk SA şi 

Kolomensky Zavod SA. Avia Invest și a preluat în concesiune Aeroportul Internaţional Chişinău pe o peri-

oadă de 49 de ani, asumându-și o contribuție investițională de 244,2 milioane de euro.  

 

Potrivit investigațiilor RISE Moldova, compania dată a avut câteva modificări în structura asociaților. În 

ultimul epizod de acest gen firma Komaksavia OOO din Moscova, care deținea 95% din capitalul Avia In-

vest, și-a vândut cota către Komaksavia Airport Invest Ltd din Cipru. Acum, singurul fondator al companiei 

care mai amintește direct de legătura cu Rusia - Aeroportul Habarovsk - deţine doar 5% din capitalul social. 

Totodată, în societate există o impresie colectivă precum că la concesionarea Aeroportului Internațional 

Chișinău capitalul rusesc a fost mai mult o interfață, iar beneficiarii reali ar fi originari din Republica Moldova. 

 

În general, afacerile cu capital rusesc în Moldova sunt prezente în toate sectoarele economiei, de la gaze și 
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produse petroliere, la telecomunicații, bănci, mass-media, până la industria alimentară și terminale de plăți 

on-line. De departe, cele mai impunătoare prezențe pe piața locală ca concentrare în sector și cifre de afaceri 

generate, o au Gazprom la Moldovagaz, Inter RAO EES - proprietarul Centralei Termoelectrice Moldove-

nești de la Dnestrovsk (Cuciurgan), și Lukoil. Dacă, însă, formal ținem cont de țara de origine a investițiilor, 

aici figurează Insulele Virgine (Marea Britanie).  

 

Cum Platon a folosit Acordul de investiții dintre Moldova și Rusia în arbitrajul de la Stockholm 

 

În sectorul bancar, cea mai importantă prezență de capital rusesc este atestată la Comerțbank, unii acționari ruși 

fiind și la Energbank și Moldova-Agroindbank.  De altfel, în sectorul bancar anume o companie a unui cetățean 

rus (Igor Benz), de facto considerat persoană interpusă a afaceristului Veaceslav Platon, a generat litigiul arbi-

tral împotriva Republicii Moldova în faţa Insitutului de Arbitraj al Camerei de Comert din Stockholm. Acest 

fapt constituie până în prezent principalul obstacol pentru care nu pot fi tranzacționate circa 40% din acțiunile celei 

mai mari bănci din Moldova. Mai precis, demersul inițiat la 24 mai 2016 la Arbitrajul de la Stockholm de către 

Evrobalt LLC a invocat pretinsa încălcare a dispoziţiilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Federaţiei Ruse cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor capitale din 17 martie 1998.   

 

Evrobalt LLC susţinea că a făcut o investiţie prin achiziţionarea unui pachet de acţiuni de 4,5023,% în 

capitalul Moldova-Agroindbank, cu aprobarea Băncii Naţionale, dar aceasta din urmă a constatat că 

Evrobalt LLC acţionează concertat cu alţi acţionari ai băncii respective şi aceștia dețin împreună o cotă 

substanțială în capitalul MAIB, fără permisiunea BNM. În consecință, drepturile de vot și alte drepturi 

ale Evrobalt LLC au fost suspendate, iar Evrobalt LLC a fost obligată să-și vândă în termen de trei luni 

acţiunile deţinute.  

 

COMERȚUL EXTERN: Cum embargourile au redus dependența de piața rusă 

 

Embargourile și taxele vamale impuse de Federația Rusă în anii 2013 și 2014 au redus substanțial cota de piață a produ-

selor moldovenești. Dacă în anul 2012, în medie 3 din 10 dolari încasați de exportatorii moldoveni proveneau din Rusia, 

în anul 2017 doar a zecea parte din exporturi au ajuns pe această piață, valoarea lor fiind de 254,5 milioane dolari.  

 

Cea mai mare categorie de produse exportate în Rusia sunt fructele comsetibile și nucile, deși valoarea acestora 

s-a redus de 2,3 ori în perioada 2012-2016. Totodată, dacă în anul 2012 Rusia asimila aproape jumătate din 

aceste produse, cota acestora în anul 2016 a fost de doar 25%. În mod special, cel mai dependent de piața rusă 

din această categorie rămân merele moldovenești. În 2016, peste 89% din exporturile de mere, pere și gutui au 

ajuns în Rusia. Pe de altă parte, comparativ cu anul 2012, rezultatele din 2016 denotă că pentru struguri de ma-

să, prune, caise sau cireșe, exporturile moldovenești depind într-o măsură mai mică de piața rusă. 

 

Pe poziția secundă în topul mărfurilor direcționate spre Rusia sunt produsele farmaceutice, însă aici este de 

menționat că cea mai mare parte a acestora (92% în 2016) sunt de fapt reexporturi clasice, valoare adăugată 

pentru economia moldovenească fiind mică. De altfel, este util de remarcat faptul că din totalul exporturilor 

moldovenești ajunse în Rusia în anul 2016, reexporturile au constituit 44%. 

 

Merele, săpunul, cauciucul și carnea – cele mai dependente de piața rusă 

 

Ceea mai mare scădere a exporturilor orientate spre Rusia se atestă în cazul băuturilor alcoolice, inclusiv vinurile, 

indicatorul din 2016 fiind de 5,3 ori mai mic raportat la indicatorul din 2012, respectiv și cota acestor produse 

direcționate spre Rusia s-a diminuat de la 28,7 la doar 6,6% în 2016. Totodată, și în cazul cărnii și organelor co-

mestibile se observă o reducere semnificativă - de 3 ori. În afară de mere, cele mai dependente categorii de produ-

se de piața rusă în anul 2016 erau sapunuriile, agenţii de suprafeţe organici și preparate pentru spălat - circa 97,6% 

din exporturi. Urmează cauciucul si articolele din cauciuc (85,1%) și carnea si organele comestibile (84,7%). 

 

Este de asemenea important de punctat și faptul că reducerea exporturilor moldovenești spre Rusia nu e doar 

rodul embargourilor sau taxelor vamale, ci și a înrăutățirii situației economice de acolo și respectiv a diminuării 

semnificative a comerțului cu Rusia. De exemplu, dacă în anul 2012 Rusia a importat mere, pere și gutui în 

valoare de 1,24 miliardeUSD, în anul 2016 indicatorul dat a fost de peste 2 ori mai mic (524 mil. USD). 
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La importuri dependența se rezumă la gaze naturale 

 

Răcirea relațiilor economice moldo-ruse s-a manifestat în ultimii ani nu doar în diminuarea exporturilor, ci și în 

sens invers a importurilor, astfel încât ponderea acestor importuri în total s-a redus de la 15,7% în anul 2012 la 

11,8% în 2017. Analiza a top 10 categorii de produse importate din Federația Rusă arată că de departe gazele 

naturale rămân Călcâiul lui Ahile în termeni de dependență de resursele de aprovizionare din Rusia.  

 

Combustibilii minerali, care se află pe poziția secundă în topul celor mai importate categorii de produse din 

Rusia, constituie circa 1/5 din toate importurile efectuate de Moldova. Totodată, în ultimii ani pe un trend de 

creștere sunt importurile de Îngrășăminte, în anul 2016 circa 80% din totalul importurilor provenind din Rusia. În 

Top 5 categorii de produse provenite din Rusia mai intră diverse produse din categoriile preparate alimentare, reac-

toare nucleare, cazane, utilaje și mașini, aparate și dispozitive mecanice, precum și piese pentru acestea. 

 

REMITENȚELE: Cum Rusia ne șantajează cu migranții 

 

Subiectul prezenței migranților moldoveni în Rusia a fost folosit sistematic de-a lungul timpului atât ca instru-

ment de presiune, cât și în luptele politice interne. Însă în pofida aflării constante pe agenda publică și politică, 

în cei peste 26 de ai de la independență încoace, până în prezent între cele două state nu există un elementar 

acord de securitate socială pentru moldovenii care muncesc în Rusia și rușii care lucrează în Moldova.  

 

Despre numărul exact al moldoveilor aflați la muncă în Rusia este dificil de estimat, însă tendința din ultimii 

ani este una de scădere, fapt ce poate fi desprins chiar din datele statistice rusești. Spre exemplu, potrivit 

Institutului de Analize Sociale și Prognoze al Academiei Prezidențiale pentru Economie și Administrație 

Publică (RANEPA), numărul cetățenilor moldoveni aflați în Rusia la 31 decembrie 2016 era de 489.669 de 

persoane, în scădere cu circa 71.000 față de începutul anului 2015. Aici mai trebuie de consemnat faptul că 

o parte din aceste persoane sunt deja imigranți permanenți pe teritoriul Federației Ruse, astfel încât numărul 

efectiv al cetățenilor moldoveni aflați la munci sezoniere în Rusia este mai mic. 

 

Remitențele din Rusia – de la un miliard la 400 milioane dolari 

 

Volumul remitențelor din Rusia a fost, de-a lungul anilor, unul impunător în comparație cu remitențele din alte 

state. Rusia deținea o cotă de peste 60% din totalul banilor trimiși de muncitorii migranți în patrie. Această cotă 

s-a înjumătățit de la 65,6% în 2012 până la 33,6% în anul 2017. În valori absolute, dacă în anul 2013 câștiguri-

le trimise din Rusia au depășit un miliard de dolari, în 2017 suma a trecut puțin peste 400 milioane USD. 

Această scădere drastică s-a produs atât din cauza înrăutățirii situației economice din Rusia, cât și a înăspri-

rii condițiilor de muncă pentru străini. Deprecierea rublei față de dolarul american a lovit puternic și în veni-

turile moldovenilor aflați în Rusia, care sunt remunerați în această valută.  

 

O altă cauză a acestei scăderi este și reorientarea unor cetățeni moldoveni spre alte destinații de muncă, mai 

atractive. Chiar și așa, expunerea Republicii Moldova prin canalul migraționist este în continuare una ridicată. 

 

În concluzie, deși mai există vulnerabilități, dependența economică de Rusia s-a redus vizibil în ultimii ani și 

cât de ironic nu ar suna, anume măsurile punitive exagerate impuse periodic de Kremlin au fost principalul 

catalizator în acest sens. Dacă și autoritățile ar mai avansa cu adevărat pe așa proiecte cum ar fi gazoductul 

Ungheni-Chişinău, pârghiile de influență ale Moscovei s-ar reduce și mai mult.  

 

Așa ori altfel, lecțiile de suprimare economică date de Rusia, dacă sunt bine învățate, sunt dureroase doar pe 

termen scurt, cel mult mediu. O demonstrează pe deplin sectorul de vinificație, unde la moment activează 

mai mult de 60 de exportatori. După falimentele în lanț în acest sector, supraviețuitorii au pus accent pe cali-

tate și în prezent vinurile moldovenești sunt comercializate în peste 50 de țări. © 
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Sticla returnabilă de bere: Interzis în Moldova. Obligatoriu în Europa 
 

Procesul legislativ în Republica Moldova se caracterizează prin adoptarea periodică de legi sau amendamen-

te importante în mare grabă și/sau fără de o analiză de impact profundă. Victimele colaterale a manierii res-

pective de adoptare a legilor sunt inevitabile - uneori sunt puse pe brânci sectoare întregi din economia nați-

onală. Ulterior autoritățile sunt nevoite să revină cu inițiative de a repara situațiile create tot de ele. Dacă 

aceste fapte se întâmplă din rea intenție sau incompetență, rămâne la discreția cititorilor.  

 

Într-o asemenea situație s-au pomenit în prezent producătorii de bere. După ce în toamna anului trecut depu-

tații au votat amendamentele propuse de Ministerul Economiei la Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia 

alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, care au pus într-o situați de pat industria autohtonă a berii, acum 

Ministerul Agriculturii vine cu un proiect pentru a corecta lucrurile. 

 

Cum a fost creată problema 

 

În septembrie 2017, se adoptă Legea 185 din 21 septembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care modifică printre altele și Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabri-

carea şi circulaţia alcoolului şi producţiei alcoolice. Una din schimbări este excluderea din articolul 3 a pre-

vederilor literei c). Conform modificării respective, toate prevederile Legii nr. 1100/2000 se răsfrâng şi asu-

pra fabricării şi circulaţiei berii.  

 

Intenția autorităților a fost de a impune mai multă claritate în modul de fabricare și circulație a berii, întrucât 

până atunci singurele reglementări specifice pentru acest domeniu se refereau la Reglementarea tehnică 

„Bere și băuturi pe bază de bere”, aprobată printr-o Hotărâre de Guvern (nr. 473 din 03 iulie 2012). Însă 

odată cu atribuirea acestora la categoria de producție alcoolică le-au fost prescrise niște prevederi ce nu le 

sunt caracteristice, iar legiuitorii trebuiau să modifice și alte articole din lege pentru a exclude berea din ca-

drul legal care e specific doar pentru alcoolul etilic și băuturile tari, fapt care nu s-a întâmplat. În rezultat, 

berarii s-au trezit cu obligativitatea conformării la unele norme aberante și inutile, care le știrbesc serios din 

competitivitate, punând sectorul într-o situație de dezavantaj față de produsele de import, dar și existând 

riscul ca micii producători să își înceteze activitatea într-o asemenea conjunctură. 

 

Berarii nu mai pot utiliza sticla returnabilă pentru îmbutelierea berii 

 

Astfel producătorilor de bere li s-a interzis utilizarea sticlei returnabile la îmbutelierea berii, chiar dacă 

această prevedere este specifică doar pentru produsele alcoolice cu un ciclu de „viață” mai lung, iar practica 

mondială nu interzice, ci dimpotrivă, încurajează utilizarea sticlei returnabile la producerea de bere. După 

cum poate fi desprins și din Analiza Impactului de reglementare (AIR) a proiectului pregătit de Ministerul 

Agriculturii, în majoritatea ţărilor europene, utilizarea sticlei returnabile este nu doar încurajată, ci şi obliga-

torie (Germania, Norvegia, Olanda, Elveţia, Belgia, etc.) pe motiv că are un ciclu de comercializare mic. Or, 

„berea fabricată de către producătorii autohtoni și îmbuteliată în ambalaj din sticlă are un termen de valabili-

tate de până la un an din data îmbutelierii”.  

 

Risipă de bani și energie 

 

Potrivit datelor prezentate în AIR, în cazul celor mai mari 3 producători Efes Moldova, Bere Unitanc și 

Beermaster, pentru îmbuteliere, din numărul total de sticle, sticla returnabilă variază între 70 și 100%. În 

termeni economici berarii ar avea o majorare semnificativă de cheltuieli, întrucât costul unui ambalaj nou 

din sticlă este de cca 2,5 lei, iar costul de depozit este de un leu (prețul pe care îl plătește agentul economic 

clientului în momentul returnării sticlei). Situația este una delicată și din punct de vedere a impactului ecologic. 

 

Or, din același document putem afla că o sticlă de bere poate avea până la 6 cicluri de îmbuteliere, iar inter-

zicerea sticlei returnabile ar însemna de 6 ori mai multe deşeuri şi de 6 ori mai multă energie electrică chel-

tuită. Pentru a înțelege mai bine economiile de energie care se obțin de la utilizarea sticlei returnabile, în 

AIR este menționat că „într-un an, utilizând sticla returnabilă, Efes Moldova economisește un volum de 

energie electrică echivalent cu volumul de energie consumat de or. Floreşti pe parcursul a 1,5 ani”. 
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O povară ecologică enormă 

 

Despre aspectele financiare și ecologice se menționează și în răspunsul oferit pentru Mold-Street de Asocia-

ția Producătorilor de Bere din Republica Moldova (APBRM), care s-a arătat nedumerită de faptul că nimeni 

nu a observat „că prin simpla introducere a berii sub incidența legii alcoolului în mod automat devine impo-

sibilă folosirea ambalajului reutilizabil – sticlă și KEG”.  

 

Totodată, se menționează că interzicerea acestui tip de ambalaj ar fi constituit nu doar o povară excesivă financia-

ră pentru producători (iar în unele cazuri, la berăriile mici – chiar punerea sub semnul întrebării a existenței produ-

cătorului), dar este vorba și despre o povară ecologică enormă, fiindcă Republica Moldova urmează să implemen-

teze Directivele europene privind managementul ambalajului. O cantitate enormă de sticlă ar fi fost transformată 

automat în deșeu și ar fi constituit o piedică majoră pentru atingerea țintelor de reciclare în cel mai apropiat timp.   

 

Stocuri de milioane de etichete la gunoi 

 

O altă măsură ce afectează producătorii de bere ține de obligativitatea acestora de a face unele modificări în 

condițiile specifice de etichetare, precum prevede Legea 1100/2000 (art. 17). După cum poate fi desprins din 

AIR, în activitatea zilnică, producătorii, la executarea comenzii de elaborare a etichetelor, solicită un număr 

maxim posibil de unități, profitând de reduceri de la tipografii. Astfel, în prezent, berarii au un stoc de eti-

chete în valoare de peste 3,5 milioane lei, pe care nu îl vor putea utiliza dacă nu se modifică legea și respec-

tiv vor trebui pur și simplu să le arunce. Din acest motiv, în proiectul Ministerului Agriculturii se propune ca 

aceste norme să fie aplicate după 24 luni din data publicării legii, timp în care producătorii ar reuși să își 

epuizeze stocurile actuale de etichete și să se pregătească pentru conformarea la noile cerințe de etichetare. 

 

Măsura ce ar putea forța sistarea activității micilor berari 

 

O altă obligativitate inutilă ca beneficiu pentru nimeni, dar extrem de costisitoare pentru producători ține de 

a procura și instala contoare cu memorie fiscală, atât în secțiile de producere a materiei prime, cât și la liniile 

de îmbuteliere. Or, după cum susțin specialiștii de la Ministerul Agriculturii, sistemul de evidență prin con-

tor cu memorie fiscală este valabil și eficient doar pentru întreprinderile producătoare de alcool etilic și bău-

turi alcoolice tari, valoarea accizului la aceste produse fiind calculată la litru alcool absolut.  

 

Berea, spre deosebire de spirtoase, presupune un sistem de evidenţă şi accizare a produsului finit raportat la litru 

de produs şi nu la conţinut de alcool. Astfel, se constată că în cazul în care, obligativitatea instalării sistemelor de 

măsurare prevăzute de Legea nr. 1100/2000 nu va fi eliminată cu referinţă la bere şi produsele pe bază de bere, 

care automat devin obligatorii şi pentru licenţiere, toţi producătorii de bere locali vor fi nevoiți, pentru moment, să

-și stopeze activitatea pentru a se conforma cerințelor costisitoare de instalare a unui astfel de sistem. Potrivit esti-

mărilor, costul unui contor este de 300 mii lei, iar cheltuielile anuale de deservire variază între 3,5 și 5 mii lei, 

aceste eforturi tehnice şi financiare suplimentare neaducând vreun plus de valoare pentru stat sau producători. În 

schimb, impactul negativ este unul semnificativ și poate duce inclusiv la limitarea concurenței de pe piața berii. 

Or micii producători s-ar putea chiar închide.  

 

De altfel, și Asociația Producătorilor de Bere susține că „cererea privind instalarea contoarelor nu este rele-

vantă în cazul băuturilor care plătesc accize în baza litrajului și nu a procentului de alcool”. De notat că Aso-

ciația Producătorilor de Bere salută intenția de amendare a legii 1100 de către Ministerul Agriculturii, spu-

nând că au explicat și Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru „că activitatea berăritului în Moldova 

nu poate fi reglementată printr-o lege care, la bază, a fost destinată spirtoaselor și că s-a produs o scăpare de 

reglementare, care împovărează excesiv producătorii, în specia pe cei mici”. 

 

Câtă bere consumă moldovenii? 

 

În termeni de vânzări pe piața locală, producătorii locali acoperă aproape 80% (78,8%) din consumul anual 

de bere, care, dacă considerăm variația anuală a stocurilor a fi zero, a fost în perioada 2014 – 2016 la o me-

die anuală de 113,4 milioane litri. Exprimat în halbe de bere ar rezulta un consum de 226,8 milioane halbe, 

iar raportat la numărul oficial al populație mai mari de 15 ani ar reieși că în medie o persoană consumă anual 

77 de halbe de 0,5 litri sau un volum mediu de 38,5 litri. 
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Rămâne de văzut cât de rapid se vor mișca autoritățile și vor susține inițiativa Ministerului Agriculturii pen-

tru a repara greșelile făcute tot de ei. Producătorii de bere își exprimă speranța că în cei mai restrânși termeni 

modificările necesare să fie operate în lege, iar „producătorii de bere să-și poată continua activitatea în baza 

unei reglementări adecvate”. © 

 

* * * 

 

 

Miracol bugetar - Guvernul a găsit 1,6 miliarde lei pentru proiectul lui Plahotniuc 
 

Guvernul a identificat banii necesari pentru realizarea inițiativei milionarului Vlad Plahotniuc - "Drumuri bune 

pentru Moldova", în cadrul căreia în anul 2018 urmează a fi construite sau reparate peste 1.200 kilometri de 

drumuri din toată ţara. Banii de fapt erau deja prevăzuţi în Bugetul pentru 2018. Potrivit oligarhului, se vor 

reconstrui drumuri în fiecare sat, indiferent de culoarea politică pe care o are primarul din localitate. ”În cadrul 

ședinței [PDM - nota autorului], am analizat care este cea mai eficientă cale pentru a susține Guvernul, astfel 

încât acest amplu proiect național să aibă toate resursele necesare pentru a fi realizat. Scopul nostru final este să 

oferim un nou potențial de creștere Republicii Moldova: drumurile bune vor permite modernizarea satelor", 

declara marţi, 27 februarie, liderul democraților. 

 

1,6 miliarde de lei pentru 1.200 de kilometri de drumuri 

 

Peste două zile, în cadrul unei întruniri organizate special pentru a dezbate inițiativa respectivă, Guvernul a 

prezentat primarilor și președinților de raioane porțiunile de drum care urmează a fi reparate în acest an.  

“Vom aloca resursele necesare construcției și reparației a peste 1200 de kilometri de drumuri din zonele 

rurale. Avem această ambiție de a încheia acest an lăsând în urmă cea mai mare rețea de drumuri rurale con-

struite până acum în Republica Moldova”, adeclarat în cadrul reuniunii premierul Pavel Filip.  

 

La rândul său ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici a reiterat că infrastructura drumurilor este 

una dintre cele șapte priorități ale instituţiei pentru anul 2018, iar acesta este un prim pas. Potrivit Ministerului 

Economiei, programul „Drumuri bune pentru Moldova” prevede organizarea unei singure proceduri de licitație 

pentru fiecare raion, care va cuprinde toate sectoare de drum din unitatea administrativ-teritorială și toate surse-

le de finanțare. Semnarea contractelor și lansarea lucrărilor sunt preconizate pentru luna mai a acestui an. 

 

Programul "Drumuri bune pentru Moldova" prevede reabilitarea a circa 1.200 kilometri de drumuri, care vor 

cuprinde aproape 1.200 de localități. Suma totală a investițiilor va fi circa 1,6 miliarde de lei. Banii vor fi 

alocați din Fondul Rutier – 500 de milioane de lei, și din Bugetul de Stat – 1.100 de milioane de lei.  

 

De unde au apărut banii 

 

Mega-proiectul anunțat de Plahotniuc este însă o banală alocare de bani prevăzută deja în Bugetul de stat 

pentru 2018, despre care a anunţat anterior chiar ministrul Gaburici. Astfel, în raportul prezentat o săptămâ-

nă în urmă în Parlament cu prilejul moţiunii de cenzură înaintate de socialişti, Gaburici susţinea că pentru 

întreținerea și reparația drumurilor publice, conform prevederilor Legii bugetului de Stat pe anul 2018, ”în 

acest an, pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale în Fondul Rutier, sunt preconizate mij-

loace în sumă de 972,4 milioane lei,”, afirma el. 

 

"Pentru anul 2018 în general se planifică lucrări de îmbunătățire a drumurilor publice din intravilanul a circa 

340 localități, iar acestea vor fi executate din mijloacele Fondului Rutier și prevăd reparația a circa 280 kilo-

metri, în sumă de 500 milioane lei. Iar suma rămasă - 472,4 milioane lei - va fi utilizată pentru întreținerea (de 

rutină, periodică, pe timp de iarnă, asigurarea securității circulației rutiere etc.) drumurilor naționale cu o lungi-

me de circa 5.900 km. Totodată pentru îmbunătățirea drumurilor publice locale se planifică alocarea din buge-

tul de Stat a circa 1.105 milioane lei, mijloace necesare pentru reparația a circa 890 km de drumuri locale, co-

munale și străzi, care vor îmbunătăți accesul în circa 830 localități ale țării", a declarat Gaburici în Parlament.  

 

Un simplu calcul arată că banii erau deja prevăzuţi în Bugetul de Stat, doar că Partidul Democrat a decis cum 



95 

vor fi distribuiţi aceştia, deşi în mod normal decizia urma să aparțină Guvernui şi autorităţilor publice locale. 

Datele oficiale arată că în 2018 bugetul alocat de stat pentru drumuri ar putea fi cel mai mare din ultimii 10 

ani, dar recalculat în dolari, acesta nu va putea ajunge la nivelul din 2014. În plus şi în trecut au fost planifi-

cate alocaţii mai mari, dar care până la urmă nu au putut fi utilizate ca urmare a planificării defectuoase şi a 

lipsei de capacităţi manageriale etc.   

 

Guvernul recunoaște că are probleme  

 

Anul trecut bunăoară mai multe primării şi consilii raioanale erau pur şi simplu obligate de către Guvern să ia în 

gestiune drumurile locale, unele fiind de facto inexistente. dar gestionate anterior de jure de către autorităţile cen-

trale. În caz contrar pur și simplu autorităţile locale nu mai primeau bani de la Buget pentru întreţinere şi reparaţia 

drumurilor. Ulterior Ministerul Economiei, care a preluat și sectorul drumurilor a constatat într-o analiză au existat 

o serie de probleme la alocarea banilor și realizarea programului de reparație și întreținere a a drumurilor în 2017. 

 

Printre acestea se numără aprobarea cu întârziere a programului (20 iunie 2017), ca urmare s -a redus 

esenţial perioada posibilă de executare a lucrărilor; reforma sistemului de întreţinere şi reparaţie a dru-

murilor (drumurile locale respectiv şi finanţarea lor au fost transmise autorităţilor publice locale): mo-

dificarea structurii funcţionale a drumurilor (formarea reţelei de drumuri regionale); anularea licitaţiei 

privind procurarea serviciilor de elaborare a soluţiilor soft pentru încasarea plăţii vinietei (ofertele pro-

puse au fost neconfomie caietului de sarcini); anularea unor licitaţii privind efectuarea lucrărilor de 

reparaţie a drumurilor ne participarea la licitaţie a numărului necesar de antreprenori etc. În consecință 

mai multe drumuri au rămas nereparate. 

 

Unde au dispărut 3,4 miliarde de lei 

 

Cât despre suma alocată pentru proiectul "Drumuri bune pentru Moldova", aceasta este doar cu puţin mai mare decât 

cea alocată în acelaşi scop în anul 2017. Altfel spus iniţiativa pare mai degrabă una cu tentă electorală, decât un pro-

iect nou de natură să schimbe radical situația în domeniu. În plus la finele anului 2017, fostul ministru al Economiei 

Octavian Calmîc, în prezent consilier al premierului Filip, promitea transportatorilor că în 2018, "Moldova va deveni 

un veritabil şantier şi pentru lucrările de reabilitarea a drumurilor vor alocate circa cinci miliarde de lei". 

 

Majoritatea banilor provin însă din surse externe. Potrivit Legii Bugetului de Stat, în anul 2018 în sectorul 

drumurilor se vor derula două proiecte finanțate din surse externe: 

 

• Proiectul de susținere a programului în sectorul drumurilor - în valoare de 2,4 miliarde de lei; 

• Proiectul reabilitarea drumurilor locale - de 126,3 milioane lei. 

 

Altfel spus, străinii dau pentru reconstrucţia drumurilor din Moldova cu un miliard de lei mai mult decât a 

găsit Guvernul. Este adevărat că executivul se laudă şi cu proiectele finanţate de instituţiile financiare străi-

ne, doar că o mare parte din acestea bat pasul pe loc de câţiva ani. Potrivit datelor statistice, reţeaua publică 

de drumuri din Republica Moldova este de 12.719 km, dintre care 87% cu suprafaţă pavată. Dintre acestea, 

3.669 km formează drumuri naţionale, iar 6.834 km sunt drumuri locale. Majoritatea sunt într-o stare proastă 

şi foarte proastă ceea ce plasează Moldova la coada clasamentelor internaţionale privind calitatea drumurilor. © 

 

* * * 

 

 

Datoria Moldovei pentru energia livrată de România a fost scoasă la mezat: 

7 cenți pentru un dolar 
 

O creanţă de 17,04 milioane de dolari (circa 281 milioane de lei), pe care o are Republica Moldova pentru 

curentul livrat tocmai 20 de ani în urmă, a fost scoasă la licitaţie publică cu strigare la Bucureşti. Datoria 

aparține întreprinderii de stat Moldtranselectro din Moldova, care nu are bani pentru a o achita. De vânzarea 

creanţei se ocupă firma Muşat & Asociaţii - Restructuring & Insolvency SPLR, care este lichidatorul oficial 

al companiei Termoelectrica din România. 
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Preț de 14 ori mai mic 

 

Potrivit anunţului publicat de Muşat & Asociaţii, procedura de vânzare se va desfășura pe 23 martie 2018, 

prin licitație publică cu strigare. Faptul licitației nu surprinde, pentru că această datorie este de vânzare deja 

de patru ani și periodic firma de insolvență publică astfel de anunțuri de vânzare. Ceea ce surprinde este 

prețul de pornire la care e scoasă creanța – 1,19 milioane de dolari pentru o datorie de 17,04 milioane dolari. 

Adică la un preț de 14 ori mai mic, decât cel inițial.  

 

În disperare de cauză, compania românească a început să publice anunțuri de vânzare și în Moldova. Cele 17,04 

milioane de dolari reprezintă, de fapt, doar o parte din datoria de peste 32 de milioane de dolari, acumulată de 

Republica Moldova pentru energia electrică livrată de vecinul de la vest în anii 1998-2001. Drepturile asupra altor 

15 milioane de dolari aparţineau firmei româneşti Titan Total Group. Aceasta a deţinut și titlu executoriu emis de 

instanţele moldoveneşti pentru recuperarea banilor de la Moldtranselectro, obţinut după zeci de procese în diferite 

instituţii judecătoreşti din Republica Moldova în anii 2008-2016. În 2016 și aceasta a intrat în insolvență. 

 

România a salvat moldovenii de la frig, dar Chișinăul n-a mai plătit 

 

Aproape 20 de ani în urmă, în noiembrie 1998, executivul de la Chişinău apela la Guvernul României ca 

acesta să asigure furnizarea, în regim de urgenţă, a curentului electric, pentru a acoperi deficitul de pe piaţă 

ca urmare a sistării livrărilor de la Centrala de la Cuciurgan. Furnizările au început imediat şi au continuat 

până în anul 2001. Contractul a fost semnat în ianuarie 1999 între Moldtranselectro şi societatea Conel (în 

prezent Termoelectrica) din România. Acordul stipula şi metoda de achitare pentru energie: transmiterea 

pachetului de acţiuni deţinut de stat în SA Tirex Petrol, mijloace obţinute de la vinderea reţelelor de distribu-

ţie din Republica Moldova, precum şi cărbune sau alte mărfuri şi servicii ale unor companii moldoveneşti. 

 

În realitate, Chişinăul nu a reuşit să plătească nici pentru 10% din curentul livrat de România. Tirex Petrol a 

ajuns, în anul 2000 printr-o schemă, în proprietatea unei companii germane, pentru datorii de câteva milioa-

ne de dolari, iar banii obţinuţi de la vânzarea a trei RED-uri s-au dus pentru acoperirea găurilor din buget. 

 

Litigii pe bandă rulantă  

 

La 23 martie 2004, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 

României adopta hotărârea privind încasarea de la Moldtranselectro în folosul Termoelectrica a sumei de 

34,3 milioane de dolari. În anii 2003-2009, s-a reuşit stingerea unei părţi din datorie în valoare de 2,8 mili-

oane de dolari. La începutul anului 2010 de exemplu, oficial, datoria era de 32 de milioane de dolari, cu tot 

cu dobândă. În același timp în aprilie 2008, Termoelectrica a cesionat dreptul de recuperare a 15 milioane de 

dolari, din datoria Moldtranselectro, către firma Titan Total Group, controlată de omul de afaceri Adrian Duman.  

 

Termoelectrica din România susținea în 2011 că peste aproape două luni, pe 20 mai 2008 a fost anulat acor-

dul de cesiune a datoriei, pe motiv că firma Titan Total Group nu și-ar fi onorat angajamentele. Totuși acor-

dul a rămas în vigoare, instanțele constatând legalitatea cesiunii. În consecință compania românească a îna-

intat pretenții financiare în instanțele din Republica Moldova. Din noiembrie 2008 până în prezent au avut 

loc zeci de procese în diferite instituții judecătorești de la noi. Totodată, au fost emise și câteva titluri executorii.  

 

De la 15 la 30 de milioane dolari 

 

Au crescut și pretențiile firmei din România, care au ajuns la circa 30 de milioane de dolari. Ultimul proces pe acest caz a avut 

loc în aprilie 2016, când Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) a res-

pins o cerere de revizuire a altei decizii din 2013, depusă de Titan Total Group ca fiind inadmisibilă. Pretențiile depuse de Titan 

Total Group se ridicau deja la 30 de milioane dolari: prejudiciul de 15 milioane dolari și a dobânda de întârziere de 14,76 mili-

oane dolari. În anul 2016 Titan Total Group a intrat în insolvență. Procedura a fost inițiată de creditorul Ebicom SRL din Bucu-

rești, care a revendicat o creanță de 699.066 lei românești (circa 3,5 milioane de lei moldovenești) din 2011. 

 

Moldova-răuplatnica 

 

Potrivit portalului superrevizor.ro, debitoarea a contestat cererea, invocând faptul că nu s-ar afla în stare de 
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insolvență pentru că nu figurează cu debite restante către bugetul statului român și are un număr de 6 salari-

ați pentru care plătește atât salariile, cât și taxele! "Un alt argument care ar fi trebuit să convingă instanță a 

fost acela că societatea “are un patrimoniu consistent și este pe cale să recupereze din Republica Moldova o 

creanța în suma de peste 15 milioane de dolari. Nu se pomenește nicăieri că “este pe cale” de vreo 7 ani!", 

constatau cei de la superrevizor.ro. 

 

Angela Morarencu, directorul general al Moldtranselectro, a refuzat să comenteze anunțirile și situaţia creată 

în jurul datoriei faţă de compania românească. Anterior reprezentanții Ministerului Economiei susțineau că 

situația creată este o relaţie între doi agenţi economici și dacă unul a decis să scoată creanţa la vânzare, asta 

e dreptul său. De notat că problema acestei datorii nu a fost discutată în ultimii 4-5 ani nici în cadrul comisi-

ei mixte interguvernamentale moldo-române. 

 

Mai adăugăm că Ministerul Economiei deocamdată nu a oferit un comentariu la acest subiect. Așa că în lipsa 

unei înțelegeri între cele două state și nedorința funcționarilor de a găsi o soluție la problema dată, de rezolva-

rea ei se ocupă "băieții șmecheri". De notat că în prezent România este cel mai mare creditor bilateral al Repu-

blicii Moldova. Neplata datoriiei pentru energia electrică livrată acum 20 de ani denotă seriozitatea cu care 

abordează problema respectivă autoritățile de la Chișinău și credibilitatea financiară a Republicii Moldova. © 

 

* * * 

 

 

Cât de adecvată este şi cât ne poate costa trecerea la o armată profesională 
 

Ca urmare a unei evaluări ample a situaţiei din Armata Naţională, "Partidul Democrat din Moldova - în cali-

tate de formaţiune responsabilă de actul guvernării în Republica Moldova - a luat decizia politică de a se 

renunţa la serviciul militar obligatoriu". Costurile unei astfel de reforme sunt de circa 10 miliarde lei, iar 

experţii o consideră pripită. Preşedintele PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc a declarat în cadrul unui briefing 

de presă că, încă de anul trecut, "PDM a cerut Guvernului un studiu amplu la acest subiect şi un plan de acţi-

uni pentru transformarea armatei noastre într-o armată profesionistă". 

 

Îngrijorările lui Plahotniuc 

 

"Concluziile evaluării respective - la care au lucrat mai multe ministere, agenţii şi experţi în domeniu - au 

confirmat îngrijorările existente: condiţiile pe care armata naţională le poate oferi, în prezent, tinerilor re-

cruţi sunt insuficiente pentru o pregătire temeinică şi un trai decent pe perioada desfăşurării serviciului mili-

tar. În acelaşi timp, continuă să se extindă un fenomen extrem de grav, respectiv faptul că tinerii plătesc su-

me mari de bani şi scapă de serviciul militar, fiind înrolaţi doar cei care nu au bani să plătească", se arată într

-un comunicat al PDM. Potrivit liderului democrat, reforma armatei se va realiza etapizat, timp de aproxi-

mativ doi ani, iar primele reduceri de înrolări vor fi chiar în această toamnă. 

 

Locul recruţilor va fi ocupat de militari profesionişti, angajaţi pe bază de contract, care vor fi echipaţi după 

standardele moderne. În paralel, Guvernul va rezolva toate problemele legate de logistică şi de salarizare, astfel 

încât să fie creată o armată modernă, mult mai bine dotată tehnic şi susţinută financiar, cu soldaţi profesionişti. 

 

Într-un comentariu pe pagina de facebook a Ministerului Apărării se menționează că Ministerul își dorește o insti-

tuţie militară modernă, profesionistă și capabilă să-şi execute misiunile. "Planul de acțiuni privind profesionaliza-

rea Armatei Naţionale este aproape finalizat şi urmează a fi aprobat la nivel de Guvern", susţine instituţia. 

 

Costurile şi riscurile reformei 

 

Liderul democrat nu a vorbit nimic despre costurile unei astfel de reforme. Fostul ministru al Apărării Vitalie 

Marinuța susține însă că trecerea Armatei Naționale la serviciul militar prin contract este un pas necesar. El a mai 

precizat în cadrul unei emisiuni la postul Publika că pentru a putea trece la armată profesională e nevoie de majo-

rat semnificativ bugetul alocat apărării - până la o cotă de cel puțin un procent din Produsul Intern Brut, compara-

tiv cu nivelul de 0,35-0,4% din ultimii ani. Şi această cotă de un procent din PIB ar urma să fie menţinută cel pu-
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ţin cinci ani. „Totodată, trebuie să fie făcut un calcul referitor la costurile implicate, termenii necesari în așa mod 

ca să nu pățim ca și în concepția de reformare a sectorului militar din 2001”, a declarat fostul ministru. 

 

În condițiile în care PIB-ul Moldovei în anul 2017 a trecut de 150 de miliarde de lei, apoi aceasta ar semnifi-

ca alocaţii anuale de cel puţin 1,5 miliarde de lei, aproape de trei ori mai mult decât s-au cheltuit anul trecut. 

Potrivit datelor Ministerului Finanţelor valoarea alocaţiilor pentru apărare în 2017 a constituit circa 569 de 

milioane de lei, cu doar 4% mai mult ca în 2016. 

 

Fostul șef-adjunct al Marelui Stat Major, colonelul Andrei Covrig a pus la îndoială necesitatea unei astfel de 

reforme, pentru că există riscul că astfel ţara va rămâne fără rezervele de militari pentru situații de război. O 

altă întrebare care necesită răspuns, în opinia lui Andrei Covrig, este dacă statul le va putea asigura aces-

tor militari angajați un pachet social. "Vin 4000 în cadrul armatei. Noi putem să le asigurăm pachetul so-

cial? Asta e o întrebare la care trebuie să răspundem. Vin cu membrii de familie, cu soții, cu copii și tre-

buie la acest lucru să te gândești", a spus Andrei Covrig, fost șef adjunct al Marelui Stat Major.  

 

O iniţiativă populistă şi contrară tendinţelor regionale 

 

Directorul IDIS Viitorul Igor Munteanu, ex-ambasador al Moldovei în SUA califică ideea renunțării la servici-

ul militar obligatoriu drept una populistă. "Eu cred că subiectul care se discută în acest moment ...este scos din 

context; este populist, pentru că mulți dintre experții militari sau cei din societatea civilă, sau dintre partenerii 

pentru dezvoltare ar putea să admită că o armată bine dezvoltată, la standardele NATO, ar face față mai bine 

sarcinilor pentru care o armată trebuie să servească… Dar noi nu suntem acolo, noi nu avem acest serviciu de 

militari profesioniști, bine echipați, bine dezvoltați, bine plătiți, bine racordați la standardele de interoperabilita-

te cu Alianța Nord-Atlantică, de exemplu, sau cu alte instituții care reprezintă partenerii pe acest domeniu de 

apărare și securitate și, neavându-l, compromiți instituția Armatei", a declarat Igor Muntean, într-un interviu 

pentru Europa Liberă. Potrivit diplomatului o astfel de iniţiativă este contrară şi tendințelor regionale.  

 

"Uitați-vă ce se întâmplă în regiune, când toată lumea începe să-și dezvolte capabilitățile militare; Suedia 

revine la serviciul militar obligatoriu din ianuarie 2019, deschide baze militare, începe să educe populația 

în spirit de mobilizare și de solidaritate națională, pentru că alături, în regiunea baltică, sunt trupele ru-

sești, avioanele de bombardament fac exerciții și această țară să se simtă amenințată, chiar fiind neutră și 

chiar fiind unul din cele mai dezvoltate state occidentale", afirmă directorul IDIS Viitorul.  

 

În opinia fostului ambasador în SUA, în condiţiile prezenţei unei armate străină pe teritoriul nostru ar fi un 

gest total absurd să demobilizăm tinerii recruți din Armata Națională. "Acest lucru arată lipsa pregătirii ele-

mentare pentru a aborda acest subiect și lipsa de idei, pentru că altfel nu poți să spui", susţine Igor Munteanu. 

 

În replică preşedintele Parlamentului Andrian Candu a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că iniţiati-

va PDM s-ar baza pe ceea ce au făcut alte state, inclusiv România, care au trecut treptat în ani de zile de la 

serviciu în termen la serviciu profesional. "Noi vrem să avem armată profesionistă, calitativă, înzestrată ma-

terial, cu armament, echipament şi să fie generator de securitate, dar nu consumator de bani. Vom acorda tot 

suportul politic unei astfel de iniţiative", a spus Andrian Candu, preşedintele parlamentului. 

 

Moldova alocă de 11 ori mai puţin pentru apărare decât Georgia 

 

Datele oficiale indică o creştere treptată a bugetului alocat apărării în ultimii ani, care însă nu a depăşit cota 

de 0,4% din PIB. Astfel dacă în anul 2010 s-au alocat 236 milioane lei, apoi în anul 2013 - 336 milioane lei, 

în 2015 -  circa 460 de milioane lei. Pentru anul 2018, bugetul de stat prevede alocaţii de circa 629 milioane 

lei (0,4% din PIB), cu aproape 10% peste nivelul anului trecut.  

 

O eventuală majorare la nivelul de un procent ar necesita suplimentar alocaţii de circa un miliard de lei, iar în 

următorii 4-5 ani - circa 10 miliarde de lei. De altfel chiar şi o eventuală majorare a bugetului alocat de Moldo-

va pentru apărare până la nivelul menţionat de fostul ministru al Apărării, nu va face din ţara noastră o naţiune 

militarizată. Datele Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm relevă că aloca-

țiile țării noastre pentru armament sunt printre cele mai mici în lume și după volum şi după cota din PIB.  
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Astfel Republica Moldova a alocat în 2016 de aproape două ori mai puțin pentru apărare decât Malta, o țară 

de 70 de ori mai mică, și de 11 ori mai puțin ca Georgia, țară comparabilă ca teritoriu și populație și care la 

fel se confruntă cu problema separatismului, susținut de Rusia. De exemplu, România alocă pentru apărare 

anual peste 2% din PIB, Estonia - 2,1%, Ucraina - 3,8%, Armenia și Azerbaijan - 4,6%, iar Rusia - 5,3%.  

 

În condiţiile unui buget auster Armata Republicii Moldova deține în prezent echipamente militare depășite 

practic la toate capitolele, iar înzestrarea cu echipamente moderne necesită sume importante și programe 

derulate pentru mai mulți ani și în mai multe cicluri electorale. Urmare bugetului auster pe care îl au Forțe-

le Armate, nici chiar elementarele cheltuieli operaționale nu sunt acoperite. Experţii susţin că fără o asis-

tenţă externă atât cu logistică şi specialişti, cât şi cu tehnică, modernizarea Armatei Naţionale. ©  

 

* * * 

 

 

Utilizarea energiei din surse regenerabile devine lege 
 

Pe 25 martie 2018, după o serie de amânări, a intrat în vigoare Legea privind promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile. care oferă o serie de stimulente majore pentru investitorii în domeniu. Legea adoptată încă 

în februarie 2016, urma să intre în vigoare pe 25 martie 2017, dar la acel moment Republica Moldova practic 

nu era pregătită pentru un astfel de pas şi în ultimul moment s-a decis amânarea cu un an a implementării legii. 

 

Amânare pentru că Guvernul încă nu era pregătit 

 

Atât adoptarea, cât şi aplicarea în practică a legislaţiei era o condiţie asumată de către Republica Moldova în 

cadrul Comunităţii Energetice, dar şi a Acordurilor de Liber Schimb cu UE. În consecinţă experţii europeni 

au criticat decizia de amânare a intrării în vigoare a Legii privind promovarea energiei din surse regenerabi-

le, susţinând că aceasta majorează diferența de respectare a acquis-ul privind acest tip de resursă energetică. 

 

Potrivit unui raport al Secretariatului Comunităţii Energetice Moldova trebuia să adopte încă în 2016 reguli pri-

vind licitațiile pentru acordarea de sprijin proiectelor de energie regenerabilă și trebuie să simplifice procedurile 

administrative și metodologiile pentru determinarea costului conectării la rețelele de transport și distribuție. La fel 

se menţiona despre necesitatea ca la cadrul de reglementare pentru biocombustibili ar urma să fie introduse criteri-

ile de durabilitate și stimulentele de producție adecvate. Or, lipsa de progres îngreunează în continuare dezvoltarea 

potențialului agricol semnificativ al țării, care ar trebui să fie utilizat mai degrabă decât să se bazeze pe importurile 

de biocombustibili pentru a atinge obiectivul de 10% din piața de combustibil în 2020. 

 

Acte normative adoptate pe ultima sută de metri 

 

În pofida avertizării la finele lunii februarie 2018, se constata că Moldova nu era încă pregătită din punct de vede-

re legislativ şi tehnic pentru un astfel de pas. ”Din totalul actelor normative secundare, 5 documente erau de res-

ponsabilitatea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Dintre acestea a fost aprobată o hotărâre de Guvern, două 

acte sunt la etapa expertizării anticorupție la CNA, unul a fost avizat de structurile responsabile și în scurt timp va 

fi expediat în adresa CNA, iar unul a fost elaborat și acum transferat în competența ANRE”, anunţa secretarul de 

stat Vitalie Iurcu în cadrul şedinţei din 28 februarie 2018 a Comisiei economie, buget și finanțe. 

 

Aşa că în ultima lună, autorităţile au fost nevoite în regim de urgenţă să adopte mai multe decizii şi reglemen-

tări pentru ca legea să nu fie una formală. Cu toate acestea începând cu 25 martie 2018, este pusă în aplicare 

doar componenta primară a legii, iar actele conexe vor fi aprobate de Guvern în cel mai scurt timp, promite 

MEI. La începutul lunii martie, Parlamentul a aprobat câteva modificări și completări la Legea cu pricina, care 

oferă mai multă claritate investitorilor în domeniul energiei regenerabile şi corelează prevederile legii respecti-

ve cu legislația cu privire la energia electrică și gazele naturale. Astfel a fost introdusă în legislație noțiunea de 

garanție de bună execuție a contractului, garanție pentru ofertă și garanție pentru participare.  

 

Cuantumul garanției pentru participare pentru un KW putere instalată nu poate depăși 2% din valoarea investi-

ției, iar cuantumul garanției de bună executare a contractului nu poate depăși 10% din valoarea investiției spe-
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cifice. Mijloacele financiare acumulate vor fi virate în bugetul de stat. În plus pe 13 martie 2018, ANRE a 

adoptat şi o hotărâre prin care a stabilit prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul 

central SA Energocom în cuantum de 163 bani/kWh (fără TVA). Tudor Copaci, directorul general al ANRE 

a precizat pentru Mold-street.com că acesta e preţul mediu ponderat la care va fi achiziţionată energia elec-

trică de la toţi producătorii de energie, inclusiv de la cei din resurse regenerabile.  

 

Proiecte de sute de milioane de euro 

 

Intrarea în vigoare a legii este aşteptată de mai mulţi investitori, care au planificat investiţii majore în sector. 

De exemplu, doar grupul francez Heliomed are planficate investiţii de circa 100 de milioane euro şi a rezer-

vat deja două zone pentru instalarea unor parcuri de centrale eoliene cu o putere totală instalată de peste 100 

MW. Or, potrivit legii, investitorii care vor veni cu proiecte de surse regenerabile ce produc energie electrică 

cu puteri de până la o limită vor fi acceptați în baza principiului „primul venit – primul servit”, oferindu-le 

un tarif fix la energia produsă pentru o perioada de 15 ani. 

 

Investitorii cu proiecte cu capacități mai mari decât limita stabilită vor participa la o licitație prin care va fi 

determinat prețul la energia achiziționată de la ei pentru aceeași perioadă de timp.  

 

Șeful Direcției politici în domeniul energetic al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Călin Negură sus-

ţine că Guvernul va deschide piața energiei regenerabile în mod gradual prin organizarea licitațiilor, astfel 

încât să fie asigurate prețuri minime la achiziționarea energiei și stabilitatea sistemului. Or, Moldova nu dis-

pune de suficiente capacităţi de generare, care să asigure stabilitatea sistemului energetic în situaţii de criză. 

 

Energia renovabilă acoperă doar 0,4% din necesități 

 

Un an în urmă fostul ministru al Economiei, Octavian Calmâc, în prezent consilierul premierului Filip făcea 

prognoze exterm de optimiste pentru anul 2017 în domeniul energetic și în special cel al resurselor regenera-

bile. "În domeniul generării energiei electrice din surse regenerabile în 2017 se așteaptă mobilizarea unor 

resurse financiare impunătoare, la nivelul de 120-150 milioane de euro, pentru a fi investite în parcuri eolie-

ne și fotovoltaice, iar investițiile efective în construcții sunt așteptate pentru anul 2018”, susţinea oficialul. 

Amânarea însă a blocat aceste investiţii. Acum cei la minister nu se apucă să facă astfel de prognoze optimiste. 

 

De exemplu compania Carosam Sud SRL, o filială a companiei Heliomed (Franța), a ințiat în 2017 proiectul Con-

strucţia şi punerea în funcțiune a Centralei Electrice Eoliene „Căușeni” cu puterea totală instalată de 60 MW. Pro-

iectul prevede instalarea a 24 de turbine eoliene în extravilanul satului Opaci, Căușeni.  Anterior o altă companie, 

parte a grupului Heliomed iniţiase un proiect similar la Şoldăneşti cu o capacitate de peste 40 MW, iar în plan sunt 

şi alte investiţii. Reprezentanţii companiei au refuzat să dea detalii privind impactul amânărilor. 

 

Datele ANRE relevă că în anul 2016 Republica Moldova a produs doar 17,8 milioane kWh de energie din 

surse regenerabile. Această cantitate a reprezentat doar 2,5% din producția națională și mai puțin de 0,4% 

din consumul național. 78,7% din energia renovabilă a fost produsă pe bază de biogaz, urmată de energia 

electrică produsă din energie eoliană (14%) și, respectiv, energia electrică produsă din energie solară (7,4%). 

 

Potenţial neutilizat 

 

În același timp un studiu realizat de Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile (IRENA)relevă că 

Republica Moldova ar deține un vast potențial tehnic de energie regenerabilă estimat la peste 21 de gigawați 

(GW), O astfel de capacitate ar depăși de 10 ori actuala putere instalată a tuturor centralelor electrice din 

Republica Moldova.  

 

Acest lucru este valabil mai ales pentru energia eoliană, care ar putea oferi până la 20 GW de capacitate de 

generare la un preț competitiv și la cel mai mic cost de capital. De notat că în perioada 2010-2015 Guvernul 

Moldovei, cu suportul donatorilor și al instituţiilor financiare internaţionale, a alocat pentru eficienţa energe-

tică și energia regenerabilă circa 107 milioane de dolari. Dependenţa de resursele externe de energie, în spe-

cial cele din Rusia însă nu s-a diminuat. © 



101 

Calea Ferată nu a cumpărat locomotive noi, dar deja există riscul că nu 

le va putea plăti 
 

În pofida unor relatări triumfaliste, cel mai mare proiect de renovare a Căilor Ferate din Moldova (CFM) bate 

pasul pe loc. Astfel întreprinderea de stat aşa-şi nu a reuşit nici până azi să selecteze furnizorul de locomotive noi 

şi nici nu e în stare să valorifice un credit de circa o sută de milioane euro. Un control efectuat de Curtea de Con-

turi la CFM a scos la iveală faptul că întreprinderea a plătit deja comisioane de circa 560.000 de euro (aproape 11 

milioane lei) pentru că a tergiversat valorificarea împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru modernizarea infrastructurii feroviare. 

 

Cine a blocat timp de doi ani semnarea unui contract de credit 

 

În special e vorba de achiziţia locomotivelor, procedură iniţiată mai mult de un an în urmă şi care încă nu s-a 

finalizat. Asta deşi acordul de credit dintre Republica Moldova şi BERD pentru finanţarea modernizării Căii 

Ferate a fost semnat încă pe 14 noiembrie 2014, adică trei ani şi jumătate în urmă. În 2015 acest acord a fost 

ratificat de Parlament şi după aceasta banii puteau fi accesaţi de către Calea Ferată. Urma însă o procedură 

de semnare şi a unui contract între CFM şi BERD, doar că aceasta a fost tărăgănată timp de doi ani. 

 

Iurie Topală, directorul general al CFM, are propria explicaţie a acestei tergiversări. "Calea Ferată a făcut tot 

posibilul pentru semnarea contractului cu BERD. Ministerul Finanţelor a fost cel care a tărgănat timp de 

aproape doi ani semnarea contractului", a declarat managerul. Afirmaţiile lui Iurie Topală nu sunt o noutate 

şi el susţinea acelaşi lucru şi în vara anului 2017. 

 

Ministerul Finanţelor a negat existenţa unor blocaje din partea instituţiei la acest capitol, susţinând că potrivit 

Acordului de credit "CFM este cea care urmează să implementeze Proiectul de achiziţie a locomotivelor şi de 

restructurare a infrastructurii feroviare, inclusiv să organizeze licitaţiile pentru procurarea bunurilor şi serviciilor 

prevăzute în documentele de proiect în deplină conformitate cu politicile de achiziţii ale BERD". Totodată, Minis-

terul Finanţelor menţiona anterior într-un răspuns pentru Mold-Street că "potrivit documentelor de proiect, mijloa-

cele financiare din contul împrumutului BERD nu sunt transferate pe conturile Ministerului Finanţelor, dar pe 

conturile furnizorilor astfel cum prevăd contractele de achiziţii semnate şi aprobate de către BERD". 

 

Motiv pentru anularea licitaţiei: cerinţe exagerate 

 

La începutul lunii martie 2017, directorul CFM anunța că cinci companii - din SUA, Kazahstan (companie 

cu investitori americani), China, Spania și Rusia au prezentat ofertele la licitația pentru achiziționarea loco-

motivelor. Topală spunea atunci că aceste companii au îndeplinit toate cerințele conform caietului de sarcini 

și peste două luni va fi anunțat câștigătorul licitației. 

 

Au trecut două luni, apoi jumătate de ani, apoi un an, dar câştigătorul aşa şi nu a fost anunţat. Pe 26 martie 

2018, şeful Căilor Ferate a anunţat despre faptul că a fost organizată o nouă licitaţie de achiziţie a locomoti-

velor şi că la ea s-au înscris două companii. "În 18 luni am putea avea locomotive noi la Calea Ferată", a 

declarat el optimist în cadrul unei şedinţe a Curţii de Conturi, în cadrul căreia aг fost prezentate rezultatele 

auditului de performanţă în sectorul feroviar. La fel s-a schimbat şi numărul de locomotive ce urmează a fi 

livrate: 14 unităţi în loc de 11 cât erau prevăzute iniţial. 

 

Potrivit unor surse din cadrul CFM, aceste modificări se datorează faptului că cerinţele impuse iniţial de 

BERD erau foarte dure din punct de vedere ecologic. "Conform condiţiilor impuse CFM urma să cumpere 

locomotive cu motoare diesel cu standarde ecologice, care încă nu circulă nici în UE. Din aceste motive ele 

sunt foarte scumpe. Am insistat pe locomotive ceva mai ieftine şi astfel putem cumpăra cu câteva unităţi mai 

mult", au precizat sursele. De notat că achiziţia de locomotive se face conform regulilor BERD de organiza-

re a achizițiilor de mărfuri, lucrări şi servicii. 

 

Jumătate din traverse sunt defecte sau avariate 

 

În acelaşi timp situaţia financiară a întreprinderii rămâne una precară. În anii 2015-2016, întreprinderea a 
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înregistrat pierderi considerabile de 105,2 milioane lei și respectiv, 53,2 milioane lei, arată auditul. A scăzut 

abrupt şi numărul de pasageri transportaţi de CFM - de la 3,8 milioane în 2014 la 1,8 milioane în 2017, dar 

şi volumul de mărfuri transportat - de la 5 milioane tone în 2014 la doar 3,5 milioane tone în 2016. În plus 

auditul a constatat că aproape jumătate din traversele de cale ferată sunt defectate sau avariate şi, în conse-

cinţă, locomotivele nu vor avea unde circula. 

 

Iurie Topală susţine însă că există semne de îmbunătăţire a situaţiei financiare, menţionând faptul că în anul 

2017 CFM a reușit să obţină un profit de 7 milioane lei, s-au redus datoriile şi numărul de angajaţi. 

 

Există riscul ca CFM nu va putea returna creditul 

 

Specialiştii se arată însă sceptici în privinţa perspectivelor CFM. Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Minis-

terul Transportului și Infrastructurii Drumurilor (MTID) susține că există un risc major privind capacitatea 

CFM de a asigura o exploatare eficientă a locomotivelor noi, ce urmează a fi achiziționate. Aceasta pentru 

că situația financiară a CFM este precară, iar în lipsa unui raport de audit independent e greu de estimat care 

este amploarea problemelor reale ale întreprinderii. 

 

„Contează nu atât profitul, cât cash-flow-ul. Ei (CFM n.r.) nu au de unde achita salariile, ceea ce ne indică 

exhaustiv, că nu au bani destui, iar ca să acoperi o gaură de vreo 500-600 milioane lei cu profituri anuale de 

10-20 milioane lei va fi nevoie de decenii. În lipsa banilor, poate suferi întreţinerea locomotivelor noi, care, 

evident, sunt mult mai costisitoare în întreţinere decât cele vechi, chiar dacă operational ar trebui să fie mai 

ieftine, graţie unui consum mai redus de combustibil. Este absolut evidentă necesitatea reînnoirii materialu-

lui rulant, însă nu mai puțin important este să gestionăm corect agenda de modernizare, altfel facem doar 

mai rău”, a declarat pentru Mold-Street.com, fostul secretar de stat. 

 

Soluția necesară: Crearea unei întreprinderi separate 

 

Al doilea risc menţionat de expert este starea infrastructurii. „O bună parte din calea ferată are restricţii de 

viteză, până la 15-20 km/oră. Asta duce la o exploatare anormală, cu suprasolicitarea motoarelor, respectiv 

la o uzura sporită a mecanismelor și componentelor. Soluţia este scrisă în concepţia de reformare a CFM, 

adoptată prin HG. 1042 din 15.12.2017: crearea unei întreprinderi separate de tracţiune care să gestioneze 

materialul rulant nou. Respectiv, se formează un tarif de utilizare a locomotivelor noi, pe care CFM îl achită 

acestei întreprinderi separate. 

 

Astfel, această intreprindere va avea bani destui pentru întreţinere, instruire, piese de rezervă. Dacă CFM nu 

are de unde plăti, atunci macar ştim că locomotivele noi nu vor fi uzate în zadar. Mai mult, o întreprindere 

independentă de tracțiune poate colabora direct și cu agenții economici care își pot forma parcuri de vagoane 

private, astfel contribuind la crearea unei pieți competitive”, afirmă Oleg Tofilat. 

 

Dar principalul risc menţionat de expert este faptul că în caz de insolvabilitate a CFM, obligaţia de plată 

pentru locomotive trece pe Ministerul Finanţelor, şi asta e o povară de un miliard de lei. Respectiv, eșecul 

eventual al proiectului va fi achitat direct de bugetul de stat, adică de contribuabil. „Când avem o 

intreprindere separată - putem vinde locomotivele, putem să le arendăm peste hotare, avem alte opţiuni. În 

caz de exploatare directă de CFM - avem riscul să rămână nişte hârburi, care vor cere mijloace foarte mari 

pentru a fi readuse la normal. Un exemplu ilustrativ ar fi dezastrul de la ÎS ”Servicii Transport Auto”, care 

prin 2005 au procurat autocare noi din Cehia, iar acum a rămas o datorie de sute de milioane de lei către 

Banca de Economii si niște epave, care la timpul lor se numeau autocare.”, mai susţine fostul secretar de stat. 

 

Circulaţia feroviară ar putea fi suspendată 

 

CFM este într-o situație dificilă. Astfel din cele 139 de locomotive existente, 134 și-au depășit durata nor-

mată de amortizare. Totodată, peste 25% din infrastructura feroviară nu mai poate fi exploatată și necesită 

reparație capitală, iar peste cinci ani circulația pe mai mult de jumătate din căile ferate ar urma să fie suspen-

dată. În ultimii 5-6 ani, întreprinderea de stat a generat pierderi de circa un miliard de lei. Pierderile au cres-

cut în ultimii ani din cauza scăderii numărului de pasageri, în special pentru transportul internațional. Toto-

dată veniturile sunt în continuă scădere. Costurile salvării CFM sunt estimate la 300 de milioane euro. 
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Amintim că Proiectul de finanțare a achiziției de locomotive și de modernizare a CFM este din 2014, iar 

suma totală a împrumutului este de 105 milioane de euro, inclusiv 50 de milioane din partea BERD și 50 de 

milioane euro din partea Băncii Europene pentru Investiții (BEI). De asemenea, este prevăzută și o asistență 

tehnică nerambursabilă de 5 milioane euro din Fondul de Investiții de Vecinătate al UE (NIF) pentru a co-

finanța achiziționarea de locomotive noi. 

 

Prima parte a contractului prevede achiziționarea a 11 locomotive diesel electrice potrivite atât pentru transportul 

de pasageri, cât și pentru cel de mărfuri. De asemenea, urmează a fi cumpărate echipamente de întreținere aferen-

te. A doua parte a contractului vizează reabilitarea infrastructurii feroviare. Lucrările de reabilitare vor fi concen-

trate asupra coridoarelor Bender-Chișinău-Ungheni-Bălți-Ocnița și Bender-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești. © 

 

* * * 

 

 

Proiectul lui Candu ce încalcă prevederile Acordului de Asociere între 

Moldova şi UE 
 

În şedinţa din 4 aprilie 2018, Guvernul a dat aviz negativ la prevederile dintr-un proiect de lege promovat de 

preşedintele Parlamentului Andrian Candu, prin care se cere aplicarea cotei zero la TVA pentru importul 

mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, lucrărilor și serviciilor destinate reparației legislativului. 

Reparația clădirii Parlamentului, devastată în timpul protestelor din 7 aprilie 2009, a costat bugetul de stat, 

până în prezent, circa jumătate de miliard de lei. Cu toate acestea, restaurarea edificiului încă nu a fost fini-

sată, iar autoritățile continuă să aloce bani publici pentru a asigura condiții de lux și siguranța personală ale-

șilor poporului, provocând adeseori găuri de milioane în domenii cu adevărat importante. 

 

Asigurarea condiţiilor de activitate a deputaţilor 

 

Una dintre inițiativele care ar putea să sărăcească și mai mult bugetul de stat a fost propusă chiar de șeful 

legislativului, care a solicitat modificarea alin.13 (5) din art. 4 al Codului Fiscal. Andrian Candu propune ca 

acest alineat să aibă următorul conținut: Mărfurile, utilajele, echpamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile 

destinate reparaţiei clădirii Parlamentului pentru anul 2018: se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu 

aplicarea TVA la cota zero; se vor importa cu aplicarea scutirii de TVA. 

 

Totodată, șeful deputaților propune modificarea unor prevederi din articolul 28 a Legii cu privire la tariful 

vamal, în sensul de a nu percepe taxele din procedurile vamale pentru mărfurile şi serviciile importate și 

utilizate la reparaţia clădirii Parlamentului. Candu argumentează necesitatea acestor modificări, „atât prin 

încetarea acţiunii normelor supuse adoptării, care au ajuns la termen”, cât şi ţinând cont de „necestatea defi-

nitivării lucrărilor şi serviciilor planificate întru asigurarea condiţiilor de activitate ale Parlamentului”. 

 

La nici o săptămână de la înregistrarea iniţiativei preşedintelui legislativului, Ministerul Finanţelor a elabo-

rat şi a prezentat spre aprobare Guvernului un aviz de susţinere parţială a proiectul. Astfel executivul a decis 

că acest proect se acceptă "doar în partea ce ține de scutirea de TVA, taxă vamală și taxa pentru efectuarea 

procedurilor vamale la importul mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, destinate reparației clă-

dirii Parlamentului, precum și în partea ce ține de efectuarea plăților anticipate de până la 50% din limita 

anuală stabilită pe obiectiv pentru procurarea de materiale, utilaje, echipamente și mobilier”. 

 

Cota zero la TVA, contrară Acordului de Asociere cu UE 

 

În acelaşi timp Guvernul nu a susţinut proiectul, „în partea ce ține de aplicarea cotei zero a TVA pentru livrarea 

pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, lucrărilor și serviciilor 

destinate reparației Parlamentului”. Octavian Armaşu, ministrul Finanţelor, a argumentat decizia prin faptul că 

„o astfel de aplicare a normei fiscale contravine Directivei 2006 a Uniunii Europene”. Este vorba despre Direc-

tiva 2006/112/CE din 28.11.2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, potrivit căreia existen-

ța cotei zero este contrară normelor din această directivă și în acest sens au fost operate deja măsuri de racorda-

re a cadrului legal fiscal pe acest segment, susţine într-o notă de argumentare Ministerul Finanţelor. 
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De notat că în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere, Republica Moldova și-a asumat 

angajamentele de armonizare a actelor legislative fiscale naționale, inclusiv în partea ce ține de TVA, la 

prevederile legislației UE. „Concomitent, Directivele UE expres restricționează aplicarea scutirilor aferente 

TVA cu drept de deducere, iar acordarea scutirilor de TVA pentru livrări de mărfuri și prestări de servicii 

punctate pentru anumite instituții publice nu sunt reglementate”, menţionează Ministerul Finanţelor. 

 

O companie cu probleme financiare face lucrările de reconstrucţie 

 

Amintim că la finele anului 2017, în urma rectificării bugetare Guvernul a propus, iar Parlamentul a acceptat, 

alocarea a 87,9 milioane lei, pentru reparația clădirii. Totodată anterior au mai fos alocate alte sume în acest 

scop. În ultimii doi ani, cea mai mare parte din lucrările de amenajare interioară şi a teritoriului adiacent Parla-

mentului sunt efectuate de compania Glorinal-Imobil SRL, deţinută de Natalia Chirică, compania câștigând 

contracte pe bani publici de circa 130 milioane lei. În acelaşi timp Glorinal-Imobil nu mai are ca domeniu de 

activitate "Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstruc-

țiile, consolidările, restaurările". Potrivit datelor Agenţiei Servicii Publice, acest drept a fost anulat, iar toate 

activele companiei sunt puse sub sechestru. De exemplu, doar faţă de Moldova-Agroindbank, Glorinal-Imobil 

SRL împreună cu Glorinal SRL au de achitat o datorie de peste 42 de milioane lei. 

 

Utilaje şi sisteme nefuncţionale 

 

Nu este de neglijat nici faptul că unele utilaje instalate în Parlament, în valoare de zeci de milioane de lei, pur și 

simplu nu funcţionează. Cel mai elocvent este cazul sistemului electronic de vot și de înregistrare la ședințe, 

instalat în anul 2013 în clădirea renovată a Parlamentului. Acesta rămâne în continuare obiect de decor în ca-

drul şedinţelor plenare ale legiuitorilor. O anchetă realizată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice arăta că după 

ce au scos din buget aproape 13 milioane de lei ca să instaleze tehnica, autoritățile mai căutau în anul 2016 alte 

45.000 de euro pentru softul care asigură funcționarea sistemului electronic de înregistrare și vot. 

 

Facilităţile vamale, sursă de ratate a unor venituri de miliarde le Buget 

 

Cât despre faclicităţile fiscale, este elocvent faptul că atât experţii independenţi, cât şi Curtea de Conturi au 

criticat practica de acordare a acestora prin scutire de plata TVA şi a tarifelor vamale, dar cea de aplicare a 

cotei zero a TVA în urma cărora bugetul de stat ratează anual venituri de miliarde de lei. 

 

Potrivit unui raport al Curţii de Conturi, din cauza numeroaselor scutiri de la plata taxelor, accizelor la im-

portul și comercializarea mărfurilor, acordate cu generozitate de Guvern și Parlament, în anii 2011-2015 

bugetul de stat a ratat încasări de circa 57 miliarde de lei. „Cota cea mai mare din totalul facilităților o deține 

taxa pe valoare adăugată (TVA) la importul și comercializarea de mărfuri, care în anul 2015 a constituit 

circa 11 miliarde de lei, cu 20% mai mult ca în anul 2014", precizau auditorii. În opinia Curții de Conturi, 

eficiența socială a facilităților fiscale și vamale semnificative ar trebui evaluată în mod regulat. În acest sens, 

ar trebui stabilite obiective de performanță pentru beneficiarii facilităților în același mod, ca și în cazul îm-

prumuturilor sau creditelor, cu monitorizarea și raportarea lor. Acest lucru ar îmbunătăți transparența politi-

cii de acordare și utilizare a facilităților. © 

 

* * * 

 

 

Directori, secretari şi deputaţi prosperi cu pensii, îndemnizații și afaceri 

în străinătate 
 

Dețin funcții înalte, au afaceri prospere și salarii mari, mașini și imobile scumpe agonisite de-a lungul carierei în 

sectorul public, dar primesc alocații și indemnizații de la alte state, în special România sau Rusia. Este vorba des-

pre o pleiadă de secretari de stat, șefi ai agențiilor naționale, manageri de întreprinderi ale statului și chiar deputați.  

 

Reporterii Mold-street.com au radiografiat o parte din declarațiile de avere ale parlamentarilor, miniștrilor, 

secretarilor de stat, șefilor agențiilor naționale și ai celor mai importante întreprinderi de stat și constată că 
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mulți din ei primesc pensii și indemnizații din străinătate sau dividende și alte beneficii din afacerile și imo-

bilele deținute peste hotare. 

 

Salarii grase în Moldova și indemnizații din România  

 

Radu Bezniuc, directorul Autorității Aeronautice Civile, potrivit declarației de avere și interese personale pen-

tru 2017, a încasat un salariu de peste 824 de mii de lei. Soția sa, care este consilier juridic al lui Sergiu Cio-

clea, guvernatorul BNM, a ridicat un salariu de aproape 600 de mii de lei. Un simplu calcul arată că veniturile 

lunare ale celor doi soți depășesc suma de 118 mii de lei. La acestea se adaugă suma de 7.200 de lei (!) obținută 

din vânzarea unui automobil de model Toyota Corola și suma de aproape 600 de euro pe care a obținut-o soția 

lui Radu Bezniuc pentru facilitatea de finanțare a eficienței energetice în sectorul rezidențial din Moldova.  

 

Familia șefului de la Autoritatea Aeronautică Civilă mai are în proprietate un teren intravilan, un apartament 

de 82 metri pătrați, o casă de locuit de 113 metri pătrați și un automobil de model Toyota Auris Hatchback, 

procurat nou în 2017 cu 14,5 mii de euro. 252 de mii de lei și circa 700 de euro sunt depozitați în conturile 

familiei lui Bezniuc. Chiar dacă este unul dintre cei mai bine plătiți manageri în sistemul public din Moldo-

va, Radu Bezniuc a beneficiat în 2017 și de o indemnizație lunară de la statul român, echivalentă cu 168 de 

RON. Tot în România șeful de la AAC a fondat două companii, a căror activitate este suspendată în prezent. 

 

Și Dan Mitriuc, șeful de la Moldtelecom, a beneficiat de o alocație pentru creșterea copilului, în mărime de 

2400 de RON. Asta în condițiile în care în 2017, Mitriuc a ridicat un salariu de 461 de mii de lei, iar soția 

acestuia a adus alte aproape 130 de mii. Șeful de la Moldtelecom mai are în proprietate un teren intravilan, 

două apartamente, de 72, respectiv, 119 metri pătrați și o casă de locuit de 116 metri pătrați, evaluată cadas-

tral cu 3,4 milioane de lei. Mitriuc mai are un BMW și alte două automobile de model Toyota, în folosință. 

 

De o alocație din România, egală cu 2016 RON anual, a beneficiat și Anastasia Oceretnîi, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Pe lângă alocația primită de la statul român, 

Oceretnîi a beneficiat și de o pensie de la CNAS, în mărime de 25.821 de lei. Alți 345.841 de lei au ajuns în 

bugetul familiei secretarului de stat din activitățile sale și ale soțului său. Anastasia Oceretnîi mai deține un 

teren intravilan și un automobil de model Kia. Funcționara nu a indicat nicio casă de locuit. 

 

Ion Haralampov, directorul Agenției Moldsilva, a încasat, împreună cu soția, venituri de peste 381 de mii de 

lei în 2017. Pe lângă această sumă, funcționarul a beneficiat și de indemnizații – 6.486 de lei de la FISC, 

locul de muncă al soției sale, și 2.016 RON de la statul român. Haralampov deține un automobil de model 

Mitsubishi, patru terenuri, două spații, de 44, respectiv 456 de metri pătrați, obținute prin donație în 2016, și 

un apartament de 101 metri pătrați. 

 

Și Roman Cazan, secretar general adjunct al Guvernului, a primit din România o îndemnizație pentru creșterea 

a trei copii. Asta în condițiile în care în 2017, în bugetul familiei funcționarului au intrat peste 2 milioane de lei. 

Suma respectivă e formată din salariul de funcție a lui Cazan și cel de notar al soției sale, îndemnizațiile de 

membru al Consiliului de administrație al mai multor întreprinderi de stat, veniturile obținute de la Agenția 

Proprietății Publice în urma unui acord de rezoluțiune a unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil cu 

tot cu teren, îndemnizația paternală, cea de creștere a doi copii, îndemnizația unică la nașterea a doi copii, în-

demnizația de suport, locațiunea unui spațiu și mijloacele financiare obținute cu titlu de donație la cumetrie.  

 

Acestor venituri li se adaugă îndemnizația la creșterea a trei copii, egală cu 3.054 de RON. Funcționarul de 

la Guvern mai deține un automobil, două terenuri, un spațiu, o vilă de 95 de metri pătrați și două apartamen-

te, de 46, respectiv 98 de metri pătrați. 

 

De o pensie din străinătate a beneficiat și deputatul democrat Dumitru Diacov. Pe lângă veniturile de circa 

440 de mii de lei din salariul de ales al poporului, indemnizația de parlamentar, pensia și darea în arendă a 

spațiului către Partidul Democrat, Dumitru Diacov a primit și o pensie din Federația Rusă, în mărime de 150 

de mii de ruble rusești, echivalentul a circa 42 de mii de lei. Deputatul mai deține un teren, un apartament și 

o casă de locuit, primite ca moștenire, respectiv donație. În conturile bancare parlamentarul păstrează 256 de 

mii de lei, 4.300 de euro și 10 mii de dolari. 
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În schimb Alexandr Comarov, consilier socialist din municipiul Chișinău, a primit în anii 2016 și 2017 o 

pensie anuală de 75.600 hrivne din Ucraina (circa 48.000 de lei). 

 

Acționar la un gigant rusesc 

 

Ruslan Malai, directorul Agenției de Achiziții Publice, este oficial asociat în tocmai 11 companii (!), înregis-

trate în afara hotarelor Republicii Moldova. 10 dintre ele, înființate în SUA, sunt specializate în industria 

farmaceutică. Cea de-a unsprezecea companie, în cadrul căreia Malai are 452 de acțiuni este Mechel PJSC, 

fondată în 2003, una dintre cele mai importante companii din industria minieră și metalurgică din Rusia. 

Firma deține întreprinderi în 11 regiuni ale Rusiei, precum și în Lituania, Ucraina și România. E adevărat că 

nu totdeauna direct, ci printr-o rețea de firme offshore.   

 

Este prima și deocamdată singura companie minieră și metalurgică din Europa Centrală și de Est și care și-a 

scos acțiunile la Bursa din New York. Ruslan Malai nu a raportat dividende de pe urma activității firmelor la 

care este asociat. Funcționarul are în proprietate un automobil, trei apartamente și un garaj. 

 

Afaceri în străinătate  

 

Ion Voluța, directorul Societății pe Acțiuni Tutun-CTC, care este unul dintre cei mai bine plătiți șefi de 

companii ale statului, cu un salariu anual de 617 mii de lei, dezvoltă afaceri atât în Moldova, cât și în Româ-

nia. Astfel, el este asociat și administrator al SC Astral Construct SRL din Republica Moldova, și al SC 

Conlucart DP Impex SRL din România, cu o cotă de 50% din capitalul social subscris, de 10 mii de RON. 

Ambele companii sunt specializate în construcția drumurilor și autostrăzilor. Ion Voluța deține un teren, o 

casă de locuit, un apartament, un garaj și trei automobile. În 2018, acesta a luat un împrumut de 30 de mii de 

euro, pe care trebuie să-l întoarcă până în 2025. 

 

Afaceri peste hotarele țării au dezvoltat și mai mulți aleși ai poporului din Parlament. Astfel, deputatul de-

mocrat Marcel Răducan este acționar la firma Aviromprod Romania SA, pe care a condus-o în 2001-2005. 

Compania vindea angro produse agricole și băuturi alcoolice, iar în prezent nu mai activează. În afară de 

asta, Răducan mai are 907 acțiuni la Societatea pe Acțiuni Bucuria, 200 de acțiuni la Avicola Vadul lui Vo-

dă SA și 100% din capitalul social de aproape 5 milioane al companiei Moldprodinvest SRL. 

 

Anterior, RISE Moldova a scris că Răducan a folosit societatea comercială Moldprodinvest SRL în mai mul-

te tranzacții imobiliare, dar și atunci când a preluat peste 70% din pachetul de acțiuni al Întreprinderii pentru 

colectarea cerealelor din Rediul-Mare. „Tot prin intermediul companiei Moldprodinvest SRL, Răducan deți-

ne în proprietate privată centrul comercial „Budapest” din sectorul Botanica al Capitalei, dar şi o piață de 

flori în faţa acestui centru”, scriau jurnaliștii. Marcel Răducan deține cinci terenuri agricole pe care le dă în 

arendă, locuiește printr-un contract de comodat într-o casă de 412 metri pătrați, iar în 2017 a primit de la fiul 

său, Gicu Răducan donații de 6.700 de euro. 

 

Colegul lui Răducan, democratul Nicolai Dudoglo, de asemenea este implicat într-o afacere peste hotarele 

țării, de această dată în Ungaria. Pe lângă Întreprinderea Individuală Tatiana Dudoglo, fondată de soția sa, 

parlamentarul mai deține 10% din capitalul de 65 de mii de euro al companiei Drongo KTF, o companie 

specializată în comerțul cu materiale din lemn, cu sediul la Budapesta.  

 

Firma este administrată de Pavel Dudoglo, fratele deputatului democrat, care e stabilit în Ungaria. În decla-

rația de avere pentru 2017, întâmplător sau nu, Dudoglo a scris greșit denumirea companiei în care este aso-

ciat. Deputatul nu raportează dividende obținute din activitatea firmei respective. Democratul deține trei 

automobile, două apartamente, două case de locuit, un spațiu comercial și șapte terenuri. 

 

Și democratul Vladimir Andronachi declara o firmă în afara țării. Soția sa, Nadejda Andronachi, este asociat unic 

la compania WB Addict SRL din România, specializată în comerț. Deputatul mai are acțiuni la SA Agrotehnica, 

iar soția sa figurează ca fondator în alte două companii – WB District SRL și Expert-Comerț SRL, care la rândul 

său este proprietara Victoria Leasing SRL, ce are un capital social de 7,6 milioane de lei. Andronachi are în pose-

sie două automobile, deține un teren, două apartamente, de 71, respectiv 218 metri pătrați și două spații comercia-

le pe care le dă în chirie și din locațiunea cărora a încasat în 2017 venituri de peste 2,7 milioane de lei. 
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Deputatul liberal Ion Apostol, de asemenea, a înființat o companie dincolo de hotarele țării. Pe lângă firma 

Optimal-Impex SRL, specializată în comerț, parlamentarul a fondat, împreună cu Mihail Grinșpun, compa-

nia SRL Grinap, specializat în comerțul cu combustibil. Firma a fost înființată în mai 2012 în localitatea 

Vsevolojsk, din regiunea Leningrad și este administrată de Alexandr Nerike. Datele oficiale arată că alesul 

poporului nu a avut dividende din activitatea companiei în 2017. Oficial, Ion Apostol are în proprietate doar 

un teren, un apartament și un automobil. 

 

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu, și soția sa, Angela 

Iurcu, sunt asociați în trei companii înființate peste hotarele țării. În cadrul firmei SRL Hellis & Partners 

Imobiliare, din România, co-fondată cu Alexandru Vîlcu, soția secretarului de stat are 50% din capitalul de 

10.000 de RON. Compania este specializată în închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare. Tot în Ro-

mânia Angela Iurcu e asociată la compania SC Zablaului Residence SRL, specializată în lucrări de construc-

ții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.  

 

În 2012, cu un an înainte de a înființa în România prima firmă, secretarul de stat a procurat cu aproape 152 

de mii de RON un teren extravilan cu o suprafață de 2,3 hectare. Vitalie Iurcu este asociat cu o cotă de 45% 

și la compania SRL Helencom, din Federația Rusă, firmă specializată în comerțul cu materiale din lemn, 

materiale de construcții și echipamente sanitare. Chiar dacă firmele au fost active și au adus profit, oficialul 

nu a declarat dividende din activitatea acestora în 2017. 

 

Cu proprietăți în străinătate 

 

Deputatul democrat, Petru Știrbate, este proprietarul mai multor imobile, între care două apartamente, care 

se află în România. Parlamentarul deține trei automobile, un mijloc de transport naval, cinci terenuri, o casă 

de locuit, de 173 de metri pătrați și trei apartamente, de 27, 49 și respectiv 62 de metri pătrați. Ultimele două 

se află în România și sunt evaluate cadastral la 49, respectiv 60 de mii de RON. Apartamentul de 49 de 

metri pătrați a fost procurat în 2017. 

 

Și Viorica Cărare, președinta Consiliului Concurenței, are proprietăți în România. Fiind căsătorită cu un 

profesor universitar din Sibiu, ea deține o casă de locuit de 85 de metri pătrați în România, iar o parte din 

banii familiei sunt păstrați în conturi în băncile din România. În 2017, funcționara a vândut două terenuri și 

o casă de locuit de la Durlești, cu circa 1,2 milioane de lei, dar și-a cumpărat o altă casă, de 295 metri pă-

trați, care costă, potrivit datelor cadastrale 2,1 milioane de lei. Tot în 2017, soțul șefei de la Consiliul Concu-

renței și-a procurat un automobil nou de model Toyota, cu 130 de mii de RON. Anul trecut Viorica Cărare a 

luat împrumuturi de 320 de mii de lei și 112 mii de RON. 

 

Ce riscă  cei ce nu declară sau prezinită date neveridice 

 

În cazul încălcării regulilor de declarare a averii și intereselor personale, persoana este pasibilă de răspunde-

re contravențională, și anume: 

 

• depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o 

depună în condiţiile Legii privind declararea averii și intereselor personale se sancționează cu 

amendă de la 30 la 60 de unități convenționale (între 1.500 și 3.000 de lei); 

• nedepunerea declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună se 

sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale (de la 3.000 la 4.500 de lei); 

• neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către mem-

brii familiei și/sau concubinul/concubina se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale. 

  

Radiografia respectivă reflectă informațiile oficiale pe care persoanele sus-numite le-au făcut publice în condițiile 

de obligativitate prevăzute de legislația națională și nu este nici pe departe completă. Veniturile și beneficiile fi-

nanciare reale ale acestora - dar și altor funcționari, demnitari sau manageri ai unor companii de stat - rămân pro-

babil ascunse în dările de seamă confidențiale din jurisdicții offshore sau scrise pe interpuși de încredere. © 
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Criză de bani la Buget. De ce 29 de companii cu capital de stat vor fi scutite 

de plata dividendelor 
 

Un proiect de Hotărâre de Guvern pevede că 27 de întreprinderi de stat şi două societăţi pe acţiuni cu capital de 

stat vor fi scutite de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în 

anul 2017. Valoarea scutirilor ce urmează a fi acordate pe această cale trece de o sută de milioane lei.  

 

Motivul invocat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii pentru o astfel de facilitate este faptul că banii, adică profi-

tul net va fi utilizat "pentru investiţii în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii, cu capitalizarea obligatorie a 

acestora (majorarea capitalului social) şi/sau acoperirea pierderilor din anii precedenţi". Multe din aceste întreprinderi 

însă au realizat lucrării şi implementat proiecte guvernamentale, dar Guvernul nu a găsit bani pentru a plăti.  

 

Criză de bani la Buget 

 

De exemplu, în listă sunt 24 de întreprinderi de stat din domeniul silviculturii, aflate în subordinea Agenţiei 

Moldsilva. Potrivit notei de argumentare întreprinderile silvice au efectuat mai multe lucrări pentru extinde-

rea suprafețelor cu vegetație forestieră în scopul diminuării proceselor de degradare a solurilor, aşa cum 

prevede Planului național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anul 2014-2018. 

 

Agenția Moldsilva susţine că a efectuat astfel de lucrări, dar din contul surselor bănești ale entităților silvice 

subordonate, care urmau a fi rambursate din contul Fondului Ecologic Național (FEN), bugetului național de 

stat și/sau altor surse. Astfel în acest scop, urmau a fi alocate mijloace bănești în mărime de 28,66 milioane 

lei de la Fondul Ecologic Național. 

 

Agenția Moldsilva susţine că în repetate rânduri a solicitat asupra necesității soluționării chestiunii ce tine de 

rambursarea banilor, dar nici-una nu a fost soluţionată de Guvern, pe motiv că nu ar fi bani la buget. În plus 

întreprinderile silvice au suportat costuri mari pentru asigurarea cu material săditor în cadrul Zilei Naționale 

de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea noastră”, dar Guvernul şi autorităţile publice locale a 

achitat doar o parte din aceşti bani. În consecinţă întreprinderile respective vor fi scutite de defalcarea la 

buget a profitului net obţinut în 2017. 

 

Irosirea mijloacelor bugetare alocate pentru lucrări de împădurire 

 

Este adevărat că nu se ştie dacă acestea au avut vre-un profit în 2017 şi dacă acesta va fi suficient să acopere 

cheltuielile suportate pentru implementarea proiectelor Guvernului. De notat că întreprinderile din cadrul 

Moldsilva au mai beneficiat în anii trecuţi de astfel de scutiri, iar un audit al Curții de Conturi, pentru anul 

2014, scoatea la iveală faptul că acestea au admis multiple nereguli, inclusiv "irosirea mijloacelor bugetare 

alocate pentru lucrări de împădurire și activitatea defectuoasă a acestora".  

 

Totodată CNA constata anul trecut într-un raport de expertiză că întreprinderile respective, chiar dacă sunt scutite 

de defalcări la bugetul de stat și veniturile rămân integral la dispoziția acestora, nu realizează obiectivele propuse. 

 

Calea Ferată nu are bani, iar Radiocomunicaţii se ocupă de televiziunea digitală 

 

Alte trei întreprinderi de stat care vor fi scutite de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net 

obţinut în anul 2017 sunt Calea Ferată din Moldova, Poşta Moldovei şi Radiocomunicaţii. Potrivit lui Iurie 

Topală, în anul 2017 CFM a întregistrat un profit net de circa 7 milioane de lei, după pierderi de sute de mi-

lioane lei din anii trecuţi. Respectiv suma este una minoră. În plus întreprinderea are nevoie de mijloace 

financiare considerabile pentru a moderniza activele existente, utilizate de CFM, au grad sporit de uzură 

(spre exemplu: parcul de vagoane pentru pasageri este uzat complet, şi starea acestora nu corespunde cerin-

țelor altor ţări), se arată în nota de argumentare. 

 

Cât despre întreprinderea Radiocomunicaţii, apoi aceasta se ocupă de procesul de tranziție de la televiziunea 

analogică terestră la televiziunea digitală terestră. "Investițiile, ce urmează a fi efectuate conform Planului de 

dezvoltare al întreprinderii în anul 2018 întru îndeplinirea Programului menționat, se cifrează la suma de 
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circa 1,6 milioane de euro", în timp ce în 2017 întreprinderea a înregistrat, un profit net de 6,4 milioane lei. 

 

Potrivit MEI, profitul net ce ar fi urmat a fi defalcat în bugetul de stat de Radiocomunicaţii se cifrează la 

circa 1,6 milioane lei şi nu întrunește criteriile unui ajutor de minimis, nu cade sub incidența obligației de 

notificare Consiliului Concurenței. Banii ar urma să fie direcţionaţi de Radiocomunicaţii pentru "dotarea 

gratuită cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social", pentru 

care sunt necesare investiţii de 1,6 milioane euro (circa 32,5 milioane lei). 

 

Modernizarea Poştei 

 

Şi în cazul întreprinderii de stat Poşta Moldovei, argumentul de bază este nevoia de bani pentru dezvoltarea 

şi modernizarea infrastructurii, în special a oficiilor poștale. Astfel întreprinderea gestionează în prezent o 

rețea de 1.267 oficii și agenții poștale (doar 494 se află în gestiunea Poştei) din 1.506 localități prin interme-

diul a peste 5.500 angajați. Starea tehnică a 60% (600) din oficiile poștale rurale este una deplorabilă. 

 

"Majoritatea încăperilor acestor oficii poștale sunt amplasate în case construite în anii 1960 -1980 din mate-

riale de construcție cu durată de rezistență redusă, iar neconsolidarea acestora în timp real condiționează 

deteriorarea, iar în unele cazuri, avarierea elementelor de bază ale clădirilor: acoperișului, podelelor și pere-

ților de rezistență", susţine Ministerul Economiei. 

 

De asemenea, o bună parte a oficiilor poștale rurale, dar şi unele amplasate în orașe, nu dispun de încălzire şi 

iarna utilizează reșouri electrice, care generează costuri mari. În plus practic, toate oficiile poștale rurale nu 

sunt dotate cu sisteme și echipamente tehnice de securitate, care sunt "absolut necesare, în condițiile în care 

acestea zilnic procesează sume semnificative de bani, iar lipsa unui sistem de semnalizare şi supraveghere, 

pune în pericol sănătatea şi viaţa lucrătorilor poştali", mai susţin autorii. 

 

Potrivit întreprinderii, în 4 ani (2014-2017) din contul surselor proprii (42,4 milioane lei) au fost reabilitate 

și modernizate 48 de unități poștale, încât să fie adaptate condițiilor de a oferi servicii de calitate publicului. 

De asemenea s-au efectuat reparații curente în peste 122 unități poștale. În proiect nu se menţionează ce 

profit ar fi obţinut în 2017 Poşta Moldovei, dar în schimb se aduce ca argument situaţia din alte ţări, unde 

acest serviciu beneficiază de subvenţii.  

 

"De exemplu, Guvernul Francez despăgubește „La Poste” pentru tarife mai mici la prestarea serviciilor de 

difuzare a presei. Iar în Regatul Unit Guvernul oferă o subvenție pentru ca Royal Mail să poată deschide 

birourile poștale rurale. Din bugetul statului este subvenționat serviciul universal furnizat de operatorii de-

semnați din unele țări CSI „Russian post” din Federația Rusă și „Azerpost” din Azerbaidjan", potrivit autorilor. 

 

Are datorii de sute de milioane, dar lua credite de la bănci pentru a plăti dividende la stat 

 

Cât despre cele două societăţi pe acţiuni: Tracom şi RED Nord apoi şi aici argumentul de bază este necesita-

tea de a realiza programe de modernizare. De cea mai mare scutire va beneficia însă RED Nord din Bălţi 

care prestează servicii de distribuţie a energiei electrice în Bălţi şi raioanele din Nordul Republicii Moldova.  

 

Conform datelor preliminare, pentru anul de gestiune 2017, RED Nord” va înregistra profit net de 120 mili-

oane lei, din care 65 milioane ar urma să fie defalcaţi sub formă de dividende în Bugetul de stat. Însă după 

fuziunea din 2016-2017 cu RED Nord-Vest, întreprinderea a preluat mai multe datorii. De exemplu doar 

faţă de Termoelectrica are o restanţă de 125,74 milioane lei, pentru care au fost emise deja titluri executorii 

şi există riscul blocării conturilor bancare în orice moment, susţine Ministerul Economiei.  

 

O altă povară financiară este şi preluarea unui credit de 26,24 milioane lei, "acesta fiind contractat în mare 

parte pentru achitarea dividendelor la bugetul de stat", ceea ce arată mai degrabă a schemă dubioasă. 

  

RED Nord poate intra în incapacitate de plată 

  

Totodată RED Nord se confruntă şi cu faptul că gradul de uzură a reţelelor electrice creşte şi a ajuns deja la 

60%, iar pentru lucrări şi materiale efectuate de companii avea la finele anului trecut datorii de 20 milioane 
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lei. În cazul adoptării deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părți a profitului net 

obținut pentru anul 2017, "aceste plăti vor influența negativ asupra fluxului de mijloace bănești, respectiv 

asupra capacității de plată a întreprinderii noastre". - "Astfel, lipsa de mijloace bănești circulante poate duce la 

imposibilitatea onorării obligațiunilor de plată fată de furnizorii de energie electrică, agenții economici, instituții ban-

care, bugetul de stat", susţine administraţia întreprinderii.  

  

De altfel RED Nord s-a confruntat cu grave probleme şi la îndeplinirea planului de investiții pentru anul 

2017 pentru că a fost obligată să achite datoriile ce s-au format anterior.  "La moment, bugetul aprobat pen-

tru planul de investiții nu asigură rata de renovare a rețelelor electrice conform duratei normate de viață, 

ceea ce sporește riscul majorării gradului de uzură a echipamentelor, utilajelor şi rețelelor electrice, gene-

rând permanent situații de avarie, nemulțumiri şi plângeri din partea consumatorilor...  RED Nord are nevoie 

stringentă de redresare a situației financiare", se menţionează în nota Ministerului Economiei. 

  

De notat că în pofida unei astfel de situaţii dezastruoase la RED Nord, la finele anului trecut ANRE a decis 

să reducă cu 6-8,5%, tarifele la energia electrică pentru circa 185.00 de consumatori. RED Nord nu a protes-

tat şi nici nu a contestat decizia ANRE. 

  

Şi Tracom aşteaptă ajutor de la stat 

  

Un alt beneficiar al scutirilor ar urma să fie parcul industrial Tracom. Cererea de scutire este justificată prin 

faptul "până la momentul actual, din bugetul de stat pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producție a 

parcului ... nu au fost alocate mijloace financiare necesare".  

  

În acelaşi timp până în prezent Tracom ar fi investit din surse proprii peste 35 de milioane lei, în dezvoltarea 

infrastructurii Parcului industrial. Conform calculelor preliminare, în rezultatul activității financiare în 2017, 

întreprinderea va obține un profit net de nouă milioane lei, preponderent din comercializarea unor imobile.  

  

Totodată şi în următorii ani Tracom va comercializa şi alte spaţii, în special dintr-un bloc de producere de 

30.000 metri pătraţi, iar banii încasaţi urmează a fi alocaţi pentru reconstrucția blocului administrativ şi a 

unor încăperi de producție. Statul ar urma să primească primele dividende abia în anul 2019. 

  

Menţionăm că şi în anii precedenţi Guvernul oferea astfel de scutiri, iar rezultatele deseori nu au fost cele 

aşteptate. Totodată anul trecut Centrul Naţional Anticorupţie susţinea într-un raport de expertiză la un proect 

similar că acesta nu stabileşte "norme ce vizează responsabilitatea şi sancţiunile aplicate agenţilor publici 

pentru nerespectarea prevederilor proiectului şi neconformarea deciziilor entităţii privind repartizarea profi-

tului la scopul prestabilit (investirea în vederea dezvoltării producţiei, cu capitalizarea obligatorie a acestuia 

sau acoperirea pierderilor din anii precedenţi)". © 

 

* * * 

 

 

Guvernul respinge propunerea investitorilor: Străinii nu vor putea deţine 

terenuri agricole 
 

Străinii sau apatrizii nu vor putea în continuare să dobândească drept de proprietate asupra terenurilor cu desti-

naţie agricolă sau din fondul forestier, se prevede în proiectul noului Cod Funciar. Documentul elaborat şi dis-

cutat deja de doi ani de către diverse instituţii ale statului, prevede că "dreptul de proprietatea privată asupra 

terenurilor poate fi dobândit, în condiţiile legii, de persoanele fizice şi juridice cetăţeni ai Republicii Moldova". 

 

Străinii vor fi obligaţi să vândă terenurile agricole 

 

"Persoanele străine sau apatrizii nu pot dobîndi drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă 

sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute al actului juridic de dobîndire. În cazul dobândirii a 

terenurilor agricole prin moștenire aceștea sunt obligați să-l înstrăineze în termen de un an de zile", se men-

ţionează în proiect. Noul Cod Funciar mai prevede că în cazul în care în termenul prevăzut, terenul nu a fost  
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înstrăinat, "autorităţile publice locale achiziţionează terenul, la valoarea de piaţă în baza raportului de evalu-

are întocmit conform legislației, de la persoana care nu este în drept să-l deţină în proprietate". 

 

Îngrădirea dreptului de proprietate - o prevedere anacronică 

 

Astfel autorităţile au respins solicitările unor organizaţii ale investitorilor străni prin care se cerea liberaliza-

rea pieţei funciare. Anul trecut Asociația Investitorilor Străini (FIA) susținea că reglementările curente din 

domeniul funciar limitează accesul și interesul investitorilor străini de a investi pe termen lung în agricultu-

ră, care reprezintă un sector prioritar pentru Republica Moldova. "Investitorii străini recomandă și consideră 

rațională modificarea legislației (art. 6 al Legii cu privire la prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare 

al pamântului) în sensul abrogării prevederilor care îngrădesc dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu 

destinație agricolă al persoanelor juridice, cu capital social străin integral sau parțial", se menționează în 

Cartea Albă 2017, publicată de FIA. 

 

Alexander Koss, președintele FIA, a declarat că această prevedere este un anacronism în condițiile în care o 

mulțime de moldoveni au cetățenie dublă și chiar triplă și în plus există o mulțime de alte modalități de a 

ocoli legislația. "De exemplu, prevederea prin care străinilor li se interzice să dețină terenuri agricole. E o 

prevedere proastă. Or se știe că există mai multe posibilități ca străinii să ajungă în proprietatea terenurilor. 

Estimările arată că în prezent circa 15% din terenurile agricole deja aparțin lor. În aceste condiții ar fi nor-

mal ca să se legalizeze acest proces", a declarat Koss. Potrivit președintelui FIA, aceasta ar stimula dezvolta-

rea unei piețe funciare civilizate și ar atrage mai mulți bani în sectorul agrar. 

 

De ce nu vin investitorii străini în agricultură 

 

Datele statistice arată că în structura investiţiilor străine directe, cota sectorului agrar este aproape de zero.  

Totuşi în prezent există mai multe "portiţe" pentru ca străinii să preia legal terenuri agricole. De exemplu 

prin intermediul unei companii locale, în care este asociat cu un cetăţean al Moldovei. Totuşi aceasta are 

mai multe riscuri, inclusiv de litigii şi pierderea investiţiilor. 

 

Cazul cetăţeanului american Zbigniew Piotr Grot, care a rămas fără bani şi fără terenuri agricole şi de câţiva 

ani se judecă cu Republica Moldova la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de In-

vestiții (ICSID) al Băncii Mondiale, este unul elocvent. Cu toate acestea mai mulţi afacerişti străini, inclusiv 

fonduri de investiţii cu sediul în Cipru au găsit posibilitatea de a ocoli legea pentru a cumpăra terenuri agri-

cole. În plus mai mulţi afacerişti străini au obţinut cetăţenia Moldovei, ceea ce le deschide accesul la piaţa 

funciară. În plus autorităţile au adoptat modificări în legislaţie prin care străinii vor putea obţine cetăţenie, 

dacă realizează investiţii în Republica Moldova. 

 

"Fructul interzis s-a copt!" 

 

În acelaşi timp oficialii din Guvern susţin că subiectele funciare, precum arendarea pământului sau vinderea 

terenurilor agricole sunt sensibile pentru cetățenii țării. "Pe de o parte noi înțelegem aceste constrângeri, sunt 

niște elemente sensibile, care vin din trecutul nostru. Cred că Republica Moldova „s-a copt” pentru a reveni 

la subiectul ce ține de dreptul de proprietate asupra pământului și liberalizarea accesului la pământul agricol 

pentru străini”, afirma în septembrie 2017, fostul vicepremier, Ocraivian Calmîc, acum consilierul premieru-

lui Pavel Filip. Totodată acesta preciza că în anii 2017-2018 nu se prevăd modificări la legislația funciară 

care să permită străinilor să devină proprietari de terenuri agricole pe căi legale.  

 

Subiectul a mai fost abordat de câteva ori. De exemplu în 2010, Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect al 

Codului Funciar care ar fi acordat dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole și pentru străini. Ministrul 

Agriculturii din acea perioadă, Valeriu Cosarciuc, susținea că investitorii străini ar putea ajunge proprietari 

doar dacă vor face investiții în întreprinderi de procesare, care vor necesita materie primă agricole. Proiectul 

mai prevedea ca suprafața maximală, care va putea fi procurată de investitori, să nu depășească 500 de hectare.  

 

De notat că o redacţie nouă a Codului Funciar era necesară pentru că actualul adoptat încă în decembrie 

1991, a fost, în repetate rânduri, modificat și completat, dar acestea nu au fost suficiente "pentru a crea un 

sistem de norme coerente, clare și predictibile". Potrivit Ministerului Agriculturii, prin noua redacţie se cre-
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ează un cadru legislativ nou de reglementare a relaţiilor funciare adaptat realităților actuale şi pe viitor. 

 

Cine este cel mai mare proprietar de pământ în Moldova 

 

La 1 ianuarie 2017 suprafața totală a Republicii Moldova constituia 3.384.600 de hectare, inclusiv: 

2.499.800 de hectare (73,9%) terenuri agricole, arată date ale Agenției Relații Funciare și Cadastru (ARFC). 

Potrivit documentului, statul și autoritățile publice locale continuă să fie cel mai mare proprietar de pământ 

în Republica Moldova. Astfel la 1 ianuarie 2017 suprafața terenurilor proprietate publică a statului constituia 

782.900 de hectare (23,1%). Alte 706.300 de hectare (circa 20,9% din total) reprezintă suprafața terenurilor 

proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale. În acelaşi timp, suprafața terenurilor aflate în propri-

etate privată constituia la 1 ianuarie 2017 - 1.895.400 de hectare (56%). 

 

Fărâmițarea domină agricultura Moldovei 

 

Datele demonstrează elocvent fărămițarea ce domină agricultura Moldovei. Astfel cea mai mare parte din 

terenurile agricole - 754.169 de hectare (37%) sunt prelucrate de 35.545 de SRL-uri, din care doar circa 100-

.000 sunt terenuri proprii, iar circa 87% sunt arendate. Din cele  654.000 hectare arendate, doar 38.785 sunt 

pe un termen mai mare de trei ani. Urmează cele 351.268 Gospodării Ţărănești (de fermier). care prelucrea-

ză 515.629 de hectare sau circa 25,3% din total. Astfel media pe o GŢ este de aproape 1,5 hectare. 

 

O treime din GŢ au mai puțin de un hectar de teren agricol, iar 56,7% de la unu la cinci hectare şi doar 754 

de GŢ au suprafețe de teren de 50-100 de hectare. Alte 239.724 de hectare de terenuri agricole sunt prelucra-

te de sine stătător de către 799.850 de persoane fizice. Aici suprafața medie este de doar 0,33 hectare. În 

momentul de față nu există statistici clare referitoare la structura proprietății terenurilor agricole și mai ales 

câte suprafețe sunt deținute direct sau indirect de companii și persoane fizice străine. © 

 

* * * 

 

 

Guvernul mai alocă încă 2,6 milioane lei în conflictul cu un investitor american 
 

Un proiect de Hotărâre de Guvern prevede alocarea sumei de 127.000 de euro (calculată în lei), companiei 

KPMG Advisory SRL, selectată de Ministerul Justiției pentru a presta servicii de expertiză economico-

financiară în acțiunea înaintată de trei companii străine împotriva Republicii Moldova. Banii vor fi luaţi din 

Fondul de rezervă al Guvernului, chiar dacă Ministerul Justiţiei a semnat încă pe 6 noiembrie 2017 un con-

tract de prestări servicii cu KPMG Advisory SRL, în acțiunea pornită de Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron 

LLC, Laguardia USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Guvernului de la Chișinău. 

 

Litigiu de milioane 

 

Aceasta pentru că în Bugetul de Stat pentru 2018 nu au fost prevăzuţi bani în acest scop. Ei au fost prevăzuţi 

în 2017, dar până la finele anului nu au fost prezentate facturile spre plată, susţine Ministerul Justiţiei. Ante-

rior în acelaşi litigiu au mai fost alocaţi circa 235.000 de euro (circa 4,8 milioane lei). Acțiunea pornită de 

Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, Laguardia USA LLC şi ÎCS Laguardia SRL - trei companii afilia-

te - împotriva Republica Moldova a fost înregistrată la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferende-

lor legate de Investiții (ICSID) al Băncii Mondiale doi ani în urmă, pe 21 martie 2016. 

 

Din informația de pe pagina ICSID nu este clar care este valoarea prejudiciilor cerute de omul de afaceri 

american de origine poloneză Zbigniew Piotr Grot și companiile afiliate. Potrivit unor surse, ar fi vorba de 

circa 10 milioane de dolari. 

 

Ulterior Ministerul Justiţiei a fost împuternicit să semneze, în interesele statului şi în numele Guvernului, con-

tractul de asistenţă juridică cu firma Schoenherr Rechsanwaite GmbH (Austria) şi Cabinetul avocatului Vladi-

mir Iurkovski din Republica Moldova, în valoare de 235.000 de euro.  "Pe parcursul examinării cauzei respec-

tive (în arbitrajul din SUA) avocaţii au subliniat necesitatea nominalizării a unui expert de quantum, care va 
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formula concluziile privind evaluarea prejudiciului material pretins de reclamanţi", susţine Ministerul Justiţiei. 

Astfel, deja pe 13 noiembrie 2017, trebuiau a fi depuse şi concluziile privind evaluarea prejudiciului materi-

al pretins de reclamanţi. Totodată Ministerul Justiţiei subliniază şi importanţa selectării unei companii cu 

cunoscute la nivel internaţional în astfel de cazuri.  

 

"În instanţele judecătoreşti internaţionale şi în instituţiile de arbitraj internaţional, renumele experţilor atraşi în 

soluţionarea litigiilor este foarte important, dar în unele cazuri şi decisiv. Pentru a asigura credibilitatea, calita-

tea şi valoarea expertizei ce urmează a fi prezentată în apărarea intereselor statului este inevitabilă, ba chiar 

recomandabilă selectarea unei companii cu renume internaţional", se arată într-o notă a Ministerului Justiţiei. 

 

Investitor american țepuit în Moldova 

 

Ceea ce nu spune acum Ministerul Justiției este felul cum investitorul american a fost ţepuit în Moldova, de 

afaceriști locali în parteneriat cu autoritatile locale din raionul Florești, inclusiv cu ajutorul justiţiei. În anul 

2010, ÎCS Laguardia SRL, controlată de cetăţeanul american Zbigniew Piotr Grot, a încheiat o serie contrac-

te de arendă a terenurilor agricole pe o perioadă de trei ani, cu proprietarii din comunele Vărvăreuca, Roșie-

tici și Coșernița din raionul Florești. În luna februarie 2011 reprezentantul Laguardia SRL a depus contracte-

le la înregistrare la primăriile din localitate. 

 

Conform acestor contracte, investitorul american s-a obligat față de proprietari să întreprindă toate măsurile 

tehnologice de prelucrare a terenurilor agricole. Dar deja la finele lunii februarie-începutul lunii martie 2011 

pe motiv că Laguardia SRL nu ar fi respectat obligațiile contractuale, proprietarii de terenuri agricole au 

depus la primăriile din localitate și în adresa firmei notificări de reziliere a contractelor în cauză. 

 

Primarii comunelor Coșernița și Vărvăreuca din Florești au emis dispoziții prin care au revocat înregistrarea 

contractelor respective depuse de Laguardia SRL. Totodată, la începutul anului 2011 la primăriile comune-

lor vizate au fost înregistrate alte contracte de arendă cu privire la aceleași terenuri agricole încheiate deja de 

societatea autohtonă Bio-Alianta SRL cu aceeași proprietari. Laguardia SRL susţine că prin emiterea 

dispoziților respective și înregistrarea contractelor de arendă încheiate de Bio-Alianta SRL cu proprietarii de 

terenuri agricole, primarii comunelor Coșernița și Vărvăreuca din raionul Florești au lipsit compania "de 

drepturile prevăzute de contractele de arendă și astfel i-au adus un prejudiciu semnificativ companiei". 

 

Se încearcă dizolvarea firmei Laguardia 

 

Investitorul a încercat să își facă dreptate în instanțele din Moldova dar fără succes. A sesizat până și Consi-

liul Superior al Magistraturii. Iar în final a fost nevoit să se adreseze la Centrul de arbitraj ICSID afiliat Băn-

cii Mondiale. Între timp autorităţile au iniţiat procedurile legale contra investitorului american, inclusiv şi 

insolvenţa acestuia, calificată de către investitorul american ca acţiuni deliberate. La începutul lunii septem-

brie 2017, la cererea Serviciului Vamal şi a unui creditor, Curtea de Apel a dispus "inițierea procedurii sim-

plificate a falimentului și dizolvarea ÎCS Laguardia SRL". Autorităţile susţin că această decizie nu ar avea 

legătură cu arbitrajul internaţional. 

 

Moldova, ca şi Venezuela, a refuzat să plătească costurile pentru arbitraj 

 

Cazul deşi aparent unul de importanţă minoră are deja efecte extrem de negative pentru Moldova. În plus 

chiar autorităţile au făcut unii paşi care denotă cel puţin o încercare de a se eschiva de la respectarea obliga-

ţiilor în cadrul ICSID. În acest caz Guvernul Moldovei în persoana Ministerului Justiţiei a refuzat să acopere 

orice costuri anticipate pentru arbitraj, chiar dacă aceasta este o obligație absolută a statului, asumată prin 

adoptarea Convenției ICSID, și reprezintă o încălcare a regulilor din cadrul arbitrajului. Pe de altă parte, 

sumele necesare nu sunt atât de mari.  

 

Prin analogie, până nu demult doar state precum Venezuela și Argentina au recurs la astfel de stratageme.  

 

Avocaţii de la Gleason Wells, care reprezintă interesele investitorului american susţin că în acest mod s-a încercat 

de a opri arbitrajul "prin creșterea costurilor și obligarea clienților noștri (investitorului american) să plătească cât 

mai mult posibil. Or, arbitrajul nu poate continua decât dacă putem plăti taxele ICSID și cele ale arbitrilor". 
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"Comportamentul guvernului în acest arbitraj, în special încălcarea Convenției ICSID prin refuzul de a-și plăti 

costurile de arbitraj și comportamentul general recalcitrant, este: (1) dăunător intereselor țării în general; (2) dău-

nător eforturilor țării de a crea o economie sănătoasă și stabilă; (3) dăunător capacității țării de a atrage investiții 

străine; și (4) neprofesională. Conduita guvernului nu este numai o încălcare a obligațiilor tratatului internațional 

de a împărți costurile, ci și nu respectă principiile fundamentale ale arbitrajului internațional în materie de investi-

ții", a declarat pentru Mold-Street.com Coren Hinkle de la compania de avocaţi Gleason Wells PC. 

 

Ministerul Justiţiei a explicat refuzul de a plăti prin faptul că procedura de alocare a banilor "este una complexă şi 

nu poate fi realizată în termenii restrânşi stabiliţii de Convenţia ICSID". Întrebarea însă ”Cum atunci s-au găsit 

bani pentru avocați?” a rămas fără răspuns. Ţinând cont că investitorul american a rămas şi fără bani şi fără afaceri 

active în Moldova, tactica putea da roade şi ar putea să forţeze investitorul să renunţe la caz din lipsă de bani. 

 

SUA suspectează Moldova de violarea tratatelor internaţionale 

 

De caz s-a arătat interesat însă şi Departamentul de Stat al SÂUA, reprezentanţii căruia au avut întrevederi şi 

cu diplomaţii moldoveni. "Analizând ultimele evoluţii în special poziţia RM şi non-acţiunile Ministerului 

Justiţiei al RM, partea americană suspectează în acest caz violarea de către RM a prevederilor tratatelor mul-

tilaterale şi regionale în domeniul investiţiilor la care SUA este parte", susţine într-un raport instituția res-

ponsabilă de afaceri externe. 

 

Departamentul de Stat şi-a exprimat încă anul trecut intenţia de a solicita părţilor şi juriştilor ICSID accesul 

la documentele şi procesele verbale ale sesiunilor de judecată, dar şi de a contacta compania de avocatură 

Gleason Wells. Procesul însă continuă şi la finele anului trecut, pe 11-13 decembrie 2017, la Viena, au fost 

organizate audieri ale părţilor implicate, cu participarea avocaţilor, experţilor şi a martorilor din Moldova.  

 

Ce este ICSID 

 

Centrul de arbitraj ICSID afiliat Băncii Mondiale a fost înființat pentru reglementarea diferendelor relative 

la investiții între state și investitori străini. La această instanță pot apela investitorii care se consideră nedrep-

tățiți în țări unde există un tratat bilateral de protecție a investițiilor străine. Ca să ajungă la ICSID, investito-

rii trebuie să aibă un caz solid și minimum câteva sute de mii de dolari pentru avocați. Moldova a semnat 

Conveţia de aderare la ICSID încă în anul 1992, dar a depus documentele de ratificare abia pe 5 mai 2011. 

În consecinţă Convenția ICSID a intrat în vigoare pentru Republica Moldova pe 4 iunie 2011. © 

 

* * * 

 

 

Cum UE şi Moldova salvează economia Transnistriei 
 

În primele trei luni ale anului 2018, exporturile de mărfuri din regiunea separatistă au înregistrat o creștere 

spectaculoasă, cu circa 45%, până la 184,2 milioane de dolari, arată date publicate de structurile vamale din 

regiune. Această evoluție spectaculoasă se datorează în cea mai mare parte creșterii de două ori și ceva a 

exporturilor către țările UE, până la 84,3 milioane de dolari, arată datele vamale din regiune. 

 

În UE 45%, în Rusia doar 11% 

 

În consecință cota UE în exporturile regiunii a ajuns la 44,7% din totalul exporturilor, față de 29,4%, cât era 

în aceeași perioadă a anului trecut. Acest rezultat se datorează faptului că s-a reușit să fie asigurată extinde-

rea beneficiilor DCFTA și pentru companiile din regiunea transnistreană. Totodată aceste date infirmă afir-

mațiile unor lideri separatiști și a susținătorilor lor de la Moscova despre o blocadă economică a regiunii 

impusă de Guvernele de la Chișinău și Kiev. De notat că Transnistria practic nu poate să exporte mărfuri 

fără înregistrarea în Republica Moldova.  

 

Principalele două state pentru producătorii din Transnistria sunt România și Polonia, unde şi ajung circa 

62% din toate livrările pe piaţa UE. În România exporturile s-au majorat de 2,3 ori până la 29,8 milioane de 
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dolari (o cotă de peste 16,3%), iar în Polonia - de circa 13 ori, până la 22 milioane de dolari (o cotă de 12%). 

Un astfel de salt se datorează în special creşterii de peste patru ori a exporturilor de metale și produse din 

metal, care au ajuns la un nivel record din ultimii 10 ani - 84,5 milioane dolari (45,8% din valoarea agrega-

tă). Aproape două treimi din exporturile de metal din regiune au luat calea statelor UE. 

 

În aceeași perioadă exporturile în Federația Rusă, chiar dacă au crescut cu 65% până la 21 milioane de do-

lari, reprezintă doar 11,4% din livrările regiunii. În total în perioada ianuarie-martie 2018 în statele din Uni-

unea Vamală (controlată de Rusia), au ajuns mărfuri în valoare de doar 22 milioane de dolari, adică mai 

puţin chiar decât în Polonia. 

 

În vorbe cu Rusia, dar economic spre UE 

 

În acelaşi timp conducerea de la Tiraspol continuă să susţină că regiunea este cu Rusia. Liderul regiunii, 

Vadim Krasnoselski susţine cu orice ocazie că fără Rusia, regiunea va pieri. Tiraspolul a propus Rusiei o 

seriei de proiecte investiționale pe baza cărora ar vrea să primească o asistenţă de circa 60 milioane dolari.  

Datele statistice arată însă că economic regiunea devine tot mai deschisă spre comerţul cu UE. Astfel În ceea 

ce privește îndeplinirea condițiilor din Acordul de Liber Schimb, din legislația autoproclamatei rmn au dis-

părut o serie de bariere fiscale sub formă de taxe vamale, acestea fiind înlocuite de accize. Regiunea a adop-

tat şi un nou Cod Vamal. 

 

Potrivit expertului economic Serghei Melnicenko noul Cod vamal are la bază "în mare parte acele condiții și 

cerințe pe care le-a formulat Uniunea Europeană pentru continuarea comerțului cu Transnistria". "Evident că 

în economie Transnistria încearcă să folosească orientarea pe mai mulți vectori diferiți și este interesată să 

facă comerț cu toți partenerii potențiali, inclusiv cu țările Uniunii Europene. Deocamdată nu există niciun fel 

de momente critice pe această direcție”, afirma într-un interviu pentru Europa Liberăanalistul economic de 

la Tiraspol, Serghei Melnicenko. 

 

Moldova "principala piaţă de desfacere" 

 

Principala piaţă de desfacere pentru producţia din regiunea separatistă rămâne Republica Moldova (de pe 

malul drept al Nistrului), unde în primele trei luni ale anului au ajuns mărfuri în valoare de circa 38 milioane 

de dolari, în scădere cu circa 28% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În consecinţă "cota Moldovei" s-a 

diminuat de două ori: de la 42,5% în primul trimestru al 2017 la doar 21% în  primul trimestru al 2018. Po-

trivit aşa-zisei bănci republicane de la Tiraspol, această scădere se datorează reducerii preţului la energia 

electrică. A doua piaţă de desfacere pentru producţia din regiune a ajuns Ucraina, unde livrările s-au majorat 

de aproape două ori, până la 37,5 milioane de dolari. 

 

Rusia, rămâne sursă de gaze 

 

În acelaşi timp, importurile în regiune au crescut în primele trei luni ale acestui an cu 31% şi au constituit 

300,6 milioane de dolari. Cota cea mai mare au avut-o în continuare resursele energetice (în special, gazul 

rusesc) circa 113 milioane de dolari, adică peste 37%. Urmează metalele cu un volum de circa 53 de milioa-

ne de dolari, în special ca urmare a creşterii de aproape patru ori a importurilor de fier vechi, care este mate-

ria primă pentru Uzina Metalurgică de la Râbniţa. 

 

Rusia continuă să fie cel mai mare partener comercial la import, graţie livrărilor de gaze, dar cota acesteia s-

a redus la 41%, faţă de 48% în primul trimestru al anului trecut. Pe locul doi se află Ucraina, care şi-a majo-

rat exporturile în regiune de 2,6 ori, până la 69,1 milioane de dolari. "Importurile din Republica Moldova" 

au scăzut cu circa 7%, până la 20,4 milioane dolari. 

 

În aceeaşi perioadă importurile din UE s-au majorat cu 22% până la 46,5 milioane de dolari. De notat că cea mai 

mare pondere în exporturi le au câteva întreprinderi gigantice, cum este Uzina metalurgică de la Râbnița, Centrala 

termoelectrică de la Dnestrovsk (Cuciurgan), fabrica de textile Tirotex și fabrica de ciment de la Râbnița. Acestea 

sunt controlate de companii din Rusia, de administraţia de la Tiraspol, sau fac parte din grupul Sheriff. © 
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Cine a câştigat contractul de 51,5 de milioane lei şi va livra ambulanțe noi 
 

Primele 10 ambulanțe noi, din totalul de 69 procurate, pentru serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitali-

cească au ajuns în țară, iar până la finele lunii mai urmează să fie livrate și alte 59. Potrivit Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), ambulanțele vor fi repartizate în 32 de puncte medicale de urgență prespi-

talicească, unde gradul de uzură a autosanitarelor este de peste 90%, din zonele Centru, Nord, Sud și Găgăuzia. 

 

Necesarul de ambulanţe noi este de 450 de unităţi 

 

"Unităţile de transport sanitar sunt de producție rusească și corespund tuturor standardelor internaționale în 

domeniu, iar aparatajul medical din dotare permite acordarea asistenţei medicale de urgenţă la cel mai înalt 

nivel. Aceasta este doar o prima etapă de modernizare a asistenței medicale de urgență prespitalicească", se 

arată într-un comunicat de presă al Ministerului. 

 

Acesta este însă doar începutul. Or necesarul de ambulanţe noi este de 450 de unităţi, susţine Alexandru 

Ghidirimschi, vicedirectorul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMUP). 

"Actualmente parcul de autosanitare al CNAMUP este completat cu 295 ambulanțe funcționale, anii de fabricație 

1996-2013. Majoritatea autosanitarelor (peste 80%) sunt cu uzura de 100%. Primul pas pentru reînnoirea parcului 

auto a fost făcut în 2017 prin inițierea procedurii de achiziționare a 69 ambulanțe de tip ”B”, care conform con-

tractului încheiat, vor fi livrate până la 15 mai 2018", a declarat oficialul în cadrul unei şedinţe a instituţiei. 

 

Guvernul a mai alocat 273 de milioane lei  

 

Aşa că în acest an, Guvernul a anunţat că va aloca 273 milioane lei pentru achiziționarea a încă 168 de am-

bulanțe, inclusiv 35 unități de tip “C” (Ambulanțe terapie intensivă) și 133 tip “B” (Ambulanțe de prim aju-

tor). "Odată cu reînoirea parcului de ambulanțe a asistenței medicale de urgență va creşte capacitatea de in-

tervenţie a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă și va spori calitatea și rapiditatea serviciilor medicale 

acordate pacienților", susţine Ministerul Sănătăţii. 

 

Cine este furnizorul 

 

Noile ambulanţe au fost fabricate la uzina GAZ din Federația Rusă, ce aparţine grupului Basel (Basic Ele-

ment) controlat de oligarhul rus Oleg Deripaska (ce se află în lista neagră de sancţiuni a SUA). În consecință 

achiziția a generat mai multe reacţii negative, dar şi semne de întrebare. 

 

Compania din Moldova care le-a importat şi livrat Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească este Au-

toritate Grup SRL, înregistrată oficial în satul Coşniţa, Dubăsari, dar cu oficiul în capitală. Firma are un capital social 

de 5.400 lei şi doi asociaţii cu câte 50%: Vasile Cucu din Moldova şi Aygar Necati din Turcia. Compania a câştigat 

în decembrie 2017, licitaţia organizată de AMUP privind livrarea a 69 de ambulanţe la un cost total de circa 45 de 

milioane lei. În martie 2018, însă a mai fost organizată o licitaţie de majorare a valorii contractului cu 6,5 milioane 

lei, arată datele oficiale. În consecinţă costul acestora a urcat la 51,5 milioane lei, sau 746.300 lei de bucată. 

  

Vasile Cucu, Vicedirector logistică la Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească spune că majora-

rea s-a datorat deciziei de a cumpăra ambulanţe cu tracţiune integrală pe toate cele patru roţi. "Aceste maşini 

sunt destinate localităţilor rurale şi am decis să majorăm valoarea contractului ca să putem achiziţiona ambu-

lante cu tracţiune integrală. Legea permite majorarea cu circa 15% a valorii contractului", a precizat managerul. 

 

Referitor la faptul că numele său coincide cu cel al unuia din fondatorii firmei Autoritate Grup SRL, Vasile 

Cucu a precizat că e o simplă coincidenţă şi că nu are nici-un grad de rudenie. "Pentru a preveni apariţia 

unor semne de întrebare eu chiar m-am retras din grupul de lucru şi nu am partiipat la procedurile de achizi-

ţie", a mai afirmat vicedirectorul pentru logistică.  

 

Contracte totale de circa 77 milioane lei 

 

De notat că Autoritate Grup a câştigat în ultimii cinci ani peste 40 de contracte în valoare totală de 76,8 mili-
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oane lei, majoritatea medicamente şi utilaj medical, dar şi de produse agroalimentare şi chiar a figurat ca 

exportator de produse agricole în Rusia.  

 

Vasile Cucu, directorul companiei, spune că aceasta a ajuns în listă din întâmplare, fără a fi depusă vreo 

solicitare în acest sens la ANSA sau Serviciul fitosanitar rus. "Nu am exportat niciodată fructe sau legume în 

Rusia", a afirmat acesta. Cât despre faptul că ambulanţele sunt de producţie rusească managerul a spus că 

doar şasiul este de la uzina Gaz şi e de marca Sobol. "Este eronat ceea ce se vehiculează. Automobilul a 

trecut procedura de conversie în unitate medicală la o altă întreprindere, - Promtech, tot din Federaţia Rusă. 

Tot utilajul medical corespunde celor mai înalte standarde internaţionale de siguranţă, şi acolo sunt aparate 

de producţie niponă, coreană, italiană etc.  

 

În plus pot spune că însăşi utalajul medical poate costa chiar mai mult decât şasiul", a declarat pentru Mold-

Street, Vasile Cucu. El a mai spus că firma pe care o conduce este obligată prin contract să ofere garanţie de 

doi ani pentru aceste automobile. Cât despre faptul că datele Serviciului Fiscal de Stat arată că firma ar avea 

restanţe la buget, managerul a spus că ar putea fi o eroare, pentru că toate plăţile sunt făcute la timp şi dacă 

ar fi o aşa situaţie compania nici nu ar fi fost admisă la licitaţie. 

 

Noi puncte de asistenţă medicală urgentă 

 

Menționăm că, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost fondat în anul 2015, 

are cinci stații de asistență medicală urgentă din țară: ”Nord”,”Centru”, ”Chișinău”, ”Sud” și ”UTA Găgău-

zia” și are ca misiune oferirea serviciilor medicale urgente de calitate oferă servicii medicale de urgență ce-

lor 3.55 milioane de locuitori ai Republicii Moldova, în mod gratuit și în regim non stop. Centrul are 92 de 

Puncte de Asistenţă Medicală Urgentă (PAMU)  ce oferă servicii medicale pentru cele 1.600 de localităţi. În 

anul 2018 se preconizează de a deschide noi Puncte de Asistenţă Medicală Urgentă (PAMU) în localitățile 

Brănești, raionul Orhei, Grozești, raionul Nisporeni și Pripiceni, raionul Rezina. © 

 

* * * 

 

 

Veniturile Moldtelecom au scăzut cu 20% într-un an. Cum se toacă sute 

de milioane 
 

Moldtelecom SA (100% statul), operatorul național de telecomunicații din Republica Moldova, a înregistrat 

în anul 2017 venituri de 1,77 miliarde lei (circa 100 de milioane de dolari), cel mai prost rezultat din ultimii 

15 ani. Astfel volumul de vânzari s-a redus cu peste 20% față de anul 2016 și cu aproape un miliard de lei 

decât zece ani în urmă, arată raportul anual. 

 

Profitul a scăzut de 10 ori 

 

Cu toate acestea compania încă mai generează profit. În 2017 acesta constituit 61,85 milioane lei, cu aproape 

11 milioane lei mai puțin decât în 2016 și de 10 ori mai puțin decât în îndepărtatul 2006. Dacă în anii prece-

denți profitul mai era distribuit în proporție de 50% statului și ajungea în buget, cel din 2017 va rămânea în 

conturile companiei. Moldtelecom nu mai are suficiente resurse pentru a face față concurenței pe piața internă. 

În plus îi este tot mai dificil să se împrumute de la bănci. Așa că Guvernul a decis ca să ajute compania cu po-

ziție monopolistă, care în 2017 a redus de aproape două ori investițiile în rețeaua de telefonie fixă. 

 

Datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

(ANRCETI) arată că Moldtelecom continuă să fie cel mai mare furnizor de servicii de telefonie fixă, dar aces-

tea deja îi asigură mai puțin de 38% din venituri, care scad abrupt. În schimb serviciile de acces la Internet fix, 

iau asigurat în 2017 companiei Moldtelecom peste 44% din venituri, în timp ce telefonia mobilă doar 9%. 

 

Moldtelecom, "driver-ul vieții digitale din țară"? 

 

Cu toate acestea Dan Mitriuc, directorul general al Moldtelecom, a anunțat zilele trecute că întreprinderea 
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este în continuare "driver-ul vieții digitale din țară, iar subdiviziunea Unite a înregistrat cele mai spectacu-

loase rezultate, confirmate chiar de ANRCETI". "Suntem numărul 1 în Internet fix și Televiziune digitală, în 

Internet mobil și în telefonie fixă", mai afirmă Dan Mitriuc. 

 

Datele ANRCETI îl contrazic însă pe Mitriuc. Cel mai elocvent este la capitolul Internet mobil. Astfel n 2017 

volumul total al veniturilor obținute de cei trei furnizori de comunicații mobile (Orange Moldova, Moldcell și 

Moldtelecom (Unite) din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil în bandă largă (prin rețelele 3G, 4G și 

prin modemuri/carduri/USB - acces dedicat) a crescut, față de 2016, cu 27,4% și a însumat 908,5 milioane lei.  

 

Dacă veniturile Orange Moldova din vânzarea serviciilor respective au sporit cu 32,7% și au ajuns la 557,1 mili-

oane lei și cele ale Moldcell - cu 29,8% și au alcătuit circa 253,8 milioane lei, cele înregistrate de Moldtelecom au 

bătut pasul pe loc. Ba chiar au înregistrat o scădere neînsemnată - de 0,4% - și au totalizat 97,5 milioane lei. În 

plus directorul Moldtelecom afirmă că anul 2017, este al doilea an consecutiv, în care Unite "înregistrează cel mai 

mare tempou de creștere pe piața serviciilor de telefonie mobilă". Aici managerul are parțial dreptate, doar că în 

pofida unei "creșteri însemnate" cota Unite pe piața de telefonie mobilă rămâne mai mică de 5%. 

 

Investiții de miliarde, rezultate sub așteptări 

 

Iar dacă ne uităm iarăși în datele ANRCETI se poate de aflat că de la lansare în martie 2007, Unite deține o 

cotă stabilă de 3,5-4,8% din piața serviciilor de telefonie mobilă. De exemplu într-un raport al Curții de 

Conturi din anul 2013 se constată că Moldtelecom/Unite a înregistrat în anul 2011 venituri de 118,4 milioa-

ne de lei din prestarea serviciilor de telefonie mobilă, în timp ce cheltuielile au constituit 260,5 milioane de 

lei. Astfel acest serviciu a generat pierderi de 142 milioane de lei doar în anul 2011. Același raport mai con-

stata că Moldtelecom a investit în anii 2009-2012 în dezvoltarea rețelei de telefonie mobilă 3G peste 888 

milioane de lei, dar a obținut venituri de 3,4 ori mai mici - 251 milioane de lei.  

 

Nici în anii următori activitatea Unite nu a adus profit companiei Moldtelecom. De exemplu raportul financiar pe 

anul 2016 (cel pe anul 2017 încă nu a fost făcut public) arată că Unite așa-și nu aduce profit Moldtelecom. De 

exemplu la serviciile de telefonie mobilă (cu amănuntul) veniturile au constituit 192 milioane lei, în timp ce costu-

rile operaționale au fost de 2,8 ori mai mari. Ce semnifica asta? Că pentru a câștiga un leu câștigat din serviciile 

Unite, compania a cheltuit în 2016 - 2,8 lei. Pentru a acoperi pierderile din serviciile de telefonie mobilă Unite, 

Moldtelecom ia bani din veniturile de la serviciile de Internet, iar anterior lua din cele de telefonie fixă. 

 

Statul vinde Moldtelecom de două decenii  

 

Stela Iacob, șefa Serviciului de Informare și Comunicare cu Mass-Media din cadrul ANRCETI spune că pe 

piața comunicațiilor electronice nu există reglementări care ar obliga operatorii să nu utilizeze profitul dintr-

o activitate pentru a subvenționa prestarea de alte servicii. Altfel spus Moldtelecom poate în continuare utili-

za subvenționarea încrucișată. Una dintre concluzii este că compania de stat e incapabilă să concureze egal 

la egal într-o piață liberă (cum este cea de telefonie mobilă), înregistrând pierderi masive.  

 

Întreprinderea Moldtelecom a fost înființată în 1993 ca urmare a restructurării sectorului de telecomunicații din 

Republica Moldova, iar la 5 ianuarie 1999 a fost reorganizată în societate pe acțiuni, statul fiind fondator și unic 

acționar. De notat că Moldtelecom este "de vânzare" deja de câțiva ani, dar autoritățile nu au îndrăznit să îl vândă, 

pentru că el a devenit de două decenii o veritabilă "vacă de muls" pentru cei de la putere și companiile afiliate. © 

 

* * * 

 

Cum Moldovagaz boicotează deciziile „politice” adoptate de ANRE 
 

După ce pe 16 martie 2018, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Ener-

getică (ANRE) a decis diminuarea tarifelor la gazele naturale, în medie cu 20,3%, Moldovagaz și subsidiare-

le ei urmau să facă un recalcul al facturilor achitate în acest an de toți consumatorii până la data aprobării 

noilor prețuri reglementate. 
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Cel puțin așa au declarat și declară public șefii de la ANRE. „Facturile achitate de populație și agenți econo-

mici în primele două luni ale anului vor fi recalculate”, a precizat pe 16 martie 2018, la finalul şedinţei pu-

blice de aprobarea a noilor preţuri, directorul general al ANRE, Tudor Copaci. „Astfel consumatorii vor 

achita în acest an în total cu 1,5 miliarde de lei mai puțin pentru gaze decât în anul 2017”, se lăuda atunci 

Copaci. 

 

Promisiunile premierului Filip 

 

Și premierul Pavel Filip a promis încă pe 31 ianuarie 2018, în cadrul ședinței de Guvern că decizia ANRE 

va fi retroactivă, iar furnizorul de gaze va găsi o soluție de returnare a plăților făcute deja la tariful vechi, 

mai mare. „Procedurile prevăd că preţul se stabileşte la începutul anului, valabil pe tot anul. Respectiv de la 

1 ianuarie. Am rugat colegii de la Moldovagaz, pentru că procedurile oricum mai durează, să ia în calcul 

acest lucru şi să găsească o modalitate. Fie se restituie banii pentru facturile primite, plătite de la începutul 

anului, fie că oamenii vor primi o reducere care va lua în calcul această supra plată acumulată de la începu-

tul anului”, a afirmat atunci prim-ministrul Pavel Filip. 

 

În joc sunt sute de milioane de lei 

 

În realitate recalcularea facturilor achitate s-a efectuat doar în cazul consumatorilor casnici, nu și în cazul a 

zeci și sute de agenți economici: de la asociații de locatari care dispun de centrale autonome la bloc, la Ter-

moelectrica, cel mai mare consumator de metan din țară. Motivul este unul pur financiar: Moldovagaz ar 

urma să returneze pe această cale câteva sute de milioane lei. De exemplu Termoelectrica, întreprindere ce 

deţine două CET-uri în Chişinău şi consumă circa o treime din toate gazele importate de Republica Moldova 

(fără regiunea transnistreană) în cazul unui recalcul, ar fi beneficiat de o reducere de circa 200 de milioane 

lei. Dar întreprinderea nici nu se aşteaptă la un astfel de gest de la Moldovagaz.  

 

"Termoelectrica SA a primit factura pentru consumul de gaze naturale actualizată la noul tarif aprobat, înce-

pând cu 17 martie 2018, data publicării Hotărârii privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale 

în Monitorul Oficial"„ ne-a declarat Elena Junghina, Șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Publicul de 

la Termoelectrica. Cât despre faptul dacă Moldovagaz ar putea face un recalcul și pentru consumul de la la 1 

ianuarie și până pe 16 martie 2018, Elena Junghina a spus că nu este de competența întreprinderii să răspun-

dă la această întrebare. 

 

Așa a decis Moldovagaz! 

 

Tudor Iașcenco, directorul Tipografiei din Rezina și al ziarului Cuvântul a spus că dacă pentru consumul de 

la domiciliu a primit deja facturi cu recalculul consumului de gaze, apoi în cazul tipografiei a primit un răs-

puns negativ. "Am sunat la reprezentanţa Rezina a Orhei-Gaz și de acolo mi-au spus că pentru agenţii eco-

nomici recaluculul tarifului la gaze se face nu de la 1 ianuarie 2018, ci de la 17 martie, aşa a decis ANRE. 

Dacă vreau mai multe informații la subiect mi-au recomandată să mă adresez la oficiul central al 

Moldovagaz de la Chișinău", a declarat Tudor Iașcenco. 

 

Mold-Street.com s-a adresat la câteva oficii teritoriale și la cel central al Moldovagaz, dar peste tot același 

răspuns: tarifele la gaze au intrat în vigoare pe 17 martie și nu va fi nici-un recalcul pentru agenții econo-

mici.  

 

„Noi nu am văzut în Monitorul Oficial să scrie că e din 1 ianuarie... De pe 17 martie, când a intrat în vigoare 

legea cu tariful nou (hotărârea ANRE n.r.), de atunci şi se aplică", ne-a declarat un reprezentant de la oficiul 

relații cu consumatorii/persoane juridice al Moldovagaz. La replica noastră că uite în cazul consumatorilor 

casnici s-a făcut recalcul, de ce nu se face și pentru firme, apoi răspunsul a fost: "Moldovagaz a luat decizia 

că numai la persoane fizice se face recalcul!" 

 

Pe 27 aprilie 2018, Iacov Cazacu, vicepreședinte al Moldovagaz, după ce a invocat și el decizia ANRE în 

care nu e specificată data intrării în vigoare a noilor tarife, a promis că se va clarifica și ne-a recomandat să 

revenim pe 2 mai. Nu a mai răspuns la telefon. 
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Tudor Copaci, directorul general al ANRE insistă pe faptul că tariful nou este valabil pentru tot anul şi pen-

tru toţi consumatorii, adică se aplică de la 1 ianuarie 2018. El are și o explicație celor întreprinse de mono-

polist: Moldovagaz poate efectua mai târziu un recalcul pentru agenții economici. "Nu este obligatoriu să o 

facă imediat, ci pe parcursul anului, căci legea nu îi interzice așa-ceva. În plus o restituire imediată pentru 

toţi, ar putea afecta activitatea şi fluxurile bănești ale întreprinderii", a precizat directorul ANRE. El a pro-

mis că dacă nu vor face recalcul până la finele anului, atunci va interveni ANRE. 

 

O demonstrație clară a lipsei de independență a ANRE 

 

În schimb expertul Victor Parlicov, fost director general al ANRE în anii 2010-2014, vede în cele ce se în-

tâmplă o demonstrație clară a lipsei de independență a Agenţiei, care a îndeplinit orbeşte indicaţiile premie-

rului. „E o tâmpenie absolută. Așa se întâmplă când ANRE se implică în jocuri politice: nu se termină cu 

bine. Ideea cu aplicarea retroactivă a tarifelor a venit de la premierul Pavel Filip. Agenţia putea însă să spu-

nă că nu e posibil şi să adopte o decizie mai clară şi corectă ca să nu apară asemenea confuzii și intepretări. 

Acum însă va trebui să intervină pentru a corecta", a precizat expertul. 

 

Victor Parlicov mai susţine că potrivit legislaţiei, responsabil de politica tarifară este ANRE şi ea trebuie să 

se ocupe şi de supravegherea aplicării întocmai a legislaţiei. Dacă Moldovagaz nu o execută, agenţii econo-

mici se pot adresa la ANRE ca Agenţia să ofere o interpretare a deciziei sale sau să sancţioneze 

Moldovagaz, a menţionat expertul. 

 

De notat că Hotărârea ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial, pe 17 martie 2018. Textul hotărârii adop-

tate de ANRE însă nu stipulează clar când intră în vigoare noile tarife, ci doar specifică că: „se aprobă tarife-

le și prețurile reglementate la gazele naturale pentru anul 2018”. 

 

Războaie între ANRE şi Moldovagaz  

 

Şi anterior au existat situaţii când Moldovagaz boicota sau contesta deciziile ANRE. În anii 2011-2013 se 

ajunsese chiar la un "război permanent" cu ANRE. Asta după ce în anul 2011 conducerea de atunci a ANRE 

a refuzat solicitarea Moldovagaz de a include în tariful pentru gazele naturale pierderi de 382 milioane de lei 

(circa 64 milioane de metri cubi) care urmau a fi achitate de consumatori. La fel a depistat şi alte nereguli. 

 

Războiul a fost atât în instanţe, cât şi prin corodoarele puterii. Acesta a culminat cu demiterea în 2013 a lui 

Victor Parlicov şi chiar şi cu un atentat cu bombă, fiind aruncată în aer maşina unui alt director al ANRE, 

Nicolae Răileanu. Cazul a ajuns şi la structurile europene, care au solicitat să se ajungă la un armistiţiu. Co-

munitatea Energetică a mediat atunci semnarea unui memorandum dintre Moldovagaz şi ANRE. De notat că 

Moldovagaz este cea mai mare întreprindere din Moldova şi 50% din acţiuni aparţin Gazprom-ului, 35,3% - 

Guvernului, 12,4% - administraţiei de la Tiraspol, iar restul unor mici acţionari. © 


