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SUMAr execUtIV

Cadrul general privind 
UTA Găgăuzia 

La 23 decembrie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat Legea Nr.344-XIII „Despre statutul juridic special al 
Găgăuziei (Gagauz-Yeri)”, eveniment care a avut drept scop 
să pună capăt unui conflict politic care apăruse între autori-
tăţile centrale şi elita găgăuză în urma declanşării mişcării de 
Renaştere Naţională din Republica Moldova. Acordarea unui 
statut special celor trei raioane populate compact de populaţia 
găgăuză a fost rezultatul unui compromis politic pentru solu-
ţionarea tendinţelor separatiste din sudul ţării. Statutul special 
al Găgăuziei oferă acestei unităţi teritoriale autonome compe-
tenţe largi de autoguvernare. Astfel, Adunarea Populară este 
autoritatea reprezentativă a Găgăuziei, învestită cu dreptul 
de a adopta acte normative, în limitele competenţei sale. De 
asemenea, locuitorii acestei regiuni aleg pe o perioadă de 4 
ani un Guvernator căruia i se subordonează toate autorităţile 
administraţiei publice ale Găgăuziei. Trebuie de menţionat 
că mai multe funcţii importante de stat din această unitate 
teritorială sunt numite la propunerea Adunării Populare, fapt 
care conferă un rol însemnat instituţiei legislative locale în pri-
vinţa politicii de cadre a Găgăuziei.

Chiar dacă au trecut mai mult de 18 ani de la data realizării 
acestui compromis politic între centru şi regiunea găgăuză, 
periodic, cu diferite ocazii apar semne de conflict între au-
torităţile de la Chişinău şi cele de la Comrat. În ultimul an, 

însă, elită politică din Găgăuzia manifestă anumite forme 
de nemulţumire care aduc aminte de evenimentele de la în-
ceputul anilor ’90. De asemenea, putem evidenţia existenţa 
unui conflict între cele mai importante două instituţii ale 
autonomiei – Adunarea Populară şi Guvernatorul (Başka-
nul) Găgăuziei. Lupta politică din cadrul autonomiei are 
repercusiuni directe şi asupra relaţiilor dintre elita politică 
de la Comrat şi autorităţile centrale. Această interconexiu-
ne complică situaţia din autonomie precum şi relaţia dintre 
regiune şi centru. 

Modalitatea de alegere a celor două importante instituţii din 
Găgăuzia, Adunarea Populară şi Guvernatorul (Başkanul) 
autonomiei, constituie un element de conflict permanent 
între autoritatea legislativă şi cea executivă în cazul în care 
majoritatea legislativului local şi Başkanul Găgăuziei nu re-
prezintă aceeaşi formaţiune politică. Cu alte cuvinte, spre 
deosebire de legislaţia naţională, unde preşedintele de stat 
este ales de Parlament, în Unitatea Teritorial Administrativă 
(UTA) Găgăuzia atât membrii Adunării Populare cât şi Gu-
vernatorul sunt aleşi direct în aceste funcţii de către locuitorii 
celor trei raioane care constituie autonomia găgăuză. 

Situaţia politică din 
autonomia găgăuză

La momentul de faţă, în UTA Găgăuzia există trei actori 
politici importanţi care dispută puterea politică din regi-

În acest articol, autorul și-a propus drept scop să analizeze situaţia politică din regiunea au-
tonomă găgăuză, în special, din perspectiva raporturilor dintre cele mai importante fracţiuni 
din UTA Găgăuzia. De asemenea, s-au evaluat cele mai importante aspecte care influenţează 
negativ relaţiile dintre Chișinău și Comrat. La sfârșitul lucrării, autorul vine cu unele soluţii 
care ar putea contribui ulterior la îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile centrale și 
cele din regiunea autonomă. Pentru elaborarea acestui studiu, autorul a realizat interviuri 
cu lideri politici din UTA Găgăuzia, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcţiilor, Ministerului Finanţelor, precum și cu experţi naţionali.
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une. Este vorba de Mihail Formuzal, şeful executivului 
de la Comrat, care se află la cel de-al doilea şi ultimul său 
mandat de Guvernator. El este liderul organizaţiei civice 
”Găgăuzia Unită” şi liderul Partidului Regiunilor. 

Al doilea pol important este reprezentat de Nicolai Du-
doglo, primarul Comratului şi liderul organizaţiei civice 
”Noua Găgăuzie” care, în noiembrie 2012 a decis să ad-
ere la Partidul Democrat din Moldova. Actualmente, 16 
membri din totalul de 35 de deputaţi ai Adunării Popula-
re fac parte din PDM, fiind susţinuţi în activitatea lor de 
5 candidaţi independenţi. Mai sunt 7 membri ai PCRM, 
2 ai PLDM şi 5 deputaţi independenţi care îl susţin pe 
Mihail Formuzal. Preşedintele Adunării Populare, Dmitri 
Constantinov şi vicepreşedinţii săi, Demian Caraseni şi 
Alexandr Tarnavschi, sunt reprezentanţi ai Partidului De-
mocrat. Nicolai Dudoglo, care a pierdut în faţa lui Mihail 
Formuzal în 2006 şi 2010 alegerile la funcţia de Guverna-
tor al UTA Găgăuzia, rămâne a fi candidatul PD pentru 
şefia executivului de la Comrat la următoarele alegeri de 
la sfârşitul lui 2014. 

Un alt actor important din regiune este Partidul Comu-
niştilor din Republica Moldova care s-a bucurat întot-
deauna de o largă susţinere în regiune. Chiar dacă par a 
fi într-un uşor declin, comuniştii au reuşit să obţină 7 
locuri în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia în urma 
alegerilor din septembrie 2012. Lupta politică dintre 
cei mai importanţi politicieni din regiune, Nicolai Du-
doglo şi Mihail Formuzal, a implicat în mod automat 
într-un conflict Adunarea Populară şi Executivul auto-
nomiei găgăuze. 

Probabil, punctul culminant al acestei lupte politice s-a 
manifestat după ultimele alegeri ale legislativului din 
UTA Găgăuzia din septembrie 2012. Deputaţii din Adu-
narea Populară au relansat învinuirile faţă de Mihail For-
muzal pe motiv de abuz în serviciu şi de deturnarea de 
fonduri din ajutorul umanitar rusesc, creând o comisie de 
anchetă care urma să investigheze cazul repartizării com-
bustibilului din fondurile de rezervă. Astfel, prin decizia 
nr. 56-VII/V din 12 martie 2013 a Adunării Populare, a 
fost creată o comisie de control a faptelor de încălcare a 
legii şi abuz de putere de către Guvernatorul Mihail For-
muzal. Mai mult chiar, aleşii locali au iniţiat procedura de 
punere sub acuzare şi i-au cerut lui Formuzal” restituirea 
combustibilului repartizat în alte scopuri”.  De asemenea, 

deputaţii locali l-au somat în iunie 2013 pe şeful execu-
tivului de la Comrat să propună până la 2 iulie Adunării 
Populare spre aprobare membrii comitetului executiv, în 
caz contrar acesta urma să fie demis. Conform art.16, 
al.2, al legii ”Despre statutul juridic special al Găgăuziei”, 
Adunarea Populară aprobă, la propunerea Guvernatoru-
lui Găgăuziei, cu majoritatea de voturi ale deputaţilor, 
componenţa comitetului executiv. Trebuie de menţionat 
că Guvernatorul are dreptul să dizolve Adunarea Populară 
în cazul în care aceasta refuză să confirme de două ori 
propunerea Başkanului privind componenţa comitetului 
executiv (art. 68, cifra 10 al Regulamentului Găgăuziei). 

În urma interviurilor realizate, reprezentanţii echipei lui 
Formuzal afirmă, la rândul lor, că unii dintre cei care îl 
învinuiesc pe Formuzal de deturnare de fonduri au pri-
mit grâu şi motorină din fondul de rezervă al autonomiei. 
Iar în ceea ce ţine de propunerea membrilor comitetului 
executiv, Mihail Formuzal a propus  încă la 28 decembrie 
2012 Adunării Populare componenţa comitetului execu-
tiv. În cele din urmă, la 10 iulie 2013, legislativul auto-
nomiei a aprobat componenţa comitetului executiv, fiind 
pus astfel capăt conflictului politic dintre Guvernator şi o 
parte importantă a contestatarilor săi din Adunarea Popu-
lară. Comitetul executiv este format din 20 de membri. 
Valeri Ianioglo ocupă funcţia de prim-vicepreşedinte al 
comitetului executiv. De asemenea, Mihail Formuzal este 
ajutat în exercitarea funcţiilor sale de doi vicepreşedinţi – 
Nicolai Stoianov şi Ivan Creţu. De fapt, am putea spune 
că s-a încheiat o etapă a disensiunilor dintre părţile adver-
se, iar, odată cu apropierea datei alegerilor pentru funcţia 
de Guvernator, conflictul ar putea să treacă printr-o nouă 
fază de luptă politică între ambele părţi. 

Alături de motivele oficiale ale confruntărilor politice, 
acuzaţiile de deturnarea de fonduri din ajutorul umani-
tar rusesc, tergiversarea procedurii de a propune mem-
brii spre aprobarea Adunării Populare a membrilor co-
mitetului executiv, presupunem că există şi alte motive 
nedeclarate ale luptei între aceste facţiuni. Ambii poli de 
putere direct implicaţi în această confruntare îşi pregă-
tesc terenul pentru alegerile Guvernatorului din 2014. 
La prima vedere, cel mai bine plasat pare a fi Nicolai 
Dudoglo. Actualul primar al Comratului este suficient 
de bine călit pentru astfel de evenimente graţie parti-
cipării în mai multe campanii electorale, inclusiv două 
pentru funcţia de Guvernator. De asemenea, compo-
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nenţa Adunării Populare pare să constituie un sprijin şi 
o demonstrare de forţă înainte de alegerile şefului execu-
tivului din 2014, dacă ţinem cont de faptul că 16 din re-
prezentanţii legislativului găgăuz sunt membri ai PDM. 
Evident, calculele de pe hârtie nu coincid întotdeauna 
cu starea de spirit şi cu opţiunile electoratului.

Drept urmare a discuţiilor avute  în UTA Găgăuzia, au 
fost exprimate păreri precum că punctul slab al echipei 
lui Formuzal ar fi lipsa unui politician care ar putea să 
concureze cu succes la următoarele alegeri pentru func-
ţia de Guvernator. Actualul şef al executivului este la 
cel de-al doilea mandat consecutiv în această funcţie şi, 
drept urmare, nu va mai putea candida pentru funcţia 
de Guvernator, deoarece art. 14, al. 5 al legii ”Despre 
statutul juridic special al Găgăuziei” stipulează că aceeaşi 
persoană nu poate să ocupe funcţia de Guvernator mai 
mult de două mandate consecutive. Mihail Formuzal 
are doar 5 susţinători în Adunarea Populară iar Parti-
dul Regiunilor, al cărui lider este, nu a prins rădăcini 
adânci în autonomia găgăuză, fapt care nu contribuie 
la creşterea bazei susţinătorilor actualului Guvernator la 
următoarele alegeri din regiune. 

În urma interviului realizat cu reprezentanţi ai echipei lui 
Formuzal s-a afirmat că şeful executivului de la Comrat a 
anunţat la începutul lui 2012 că acesta va alege candida-
tul fracţiunii sale pentru funcţia de Guvernator al Găgă-
uziei dintre următorii patru: Valeri Ianioglo, prim-vice-
preşedintele comitetului executiv, Vitali Chiurcciu, şeful 
direcţiei principale a dezvoltării economice, comerţului, 
serviciilor şi relaţiilor economice externe ale Găgăuziei, 
Mihail Jelezoglo, şeful direcţiei principale a Serviciului de 
Informare şi Securitate din Găgăuzia şi Victor Petrioglo, 
deputat în Adunarea Populară. Cel mai probabil, va fi 
ales cineva din comitetul executiv. Chiar dacă există unele 
opinii precum că actualul şef al executivului nu ar fi reu-
şit să creeze o echipă proprie puternică din cadrul căreia 
ar putea alege un candidat cu şanse mari la alegerile din 
2014, este cert că doar rezultatele alegerilor vor arăta care 
sunt resursele şi potenţialul echipei lui Formuzal.

Şansele PCRM de a câştiga următoarele alegeri ale şefu-
lui executivului din regiune ar putea creşte. Lupta dintre 
cele două facţiuni reprezentate de Dudoglo şi Formuzal 
ar putea epuiza ambele tabere şi consolida poziţiile co-
muniştilor în UTA Găgăuzia. Reuşita PCRM depinde, în 

mare măsură, şi de candidatura care va fi propusă la ale-
gerile din 2014. La moment, putem consemna o prezenţă 
şi implicare activă a Irinei Vlah în viaţa social-politică a 
regiunii. Urmează să vedem care va fi atitudinea alegăto-
rilor faţă de această candidatură ţinând cont de specificul 
opţiunilor găgăuzilor în alegerea membrilor Adunării Po-
pulare şi a şefului executivului din regiune. În acest caz ne 
referim la faptul că doar o femeie din 35 de membri a fost 
aleasă în Adunarea Populară în urma alegerilor din 2012. 
Iar în campaniile electorale pentru funcţia de Guvernator 
nu s-a înregistrat niciun candidat femeie din 1995 până la 
alegerile din 2010. Un alt candidat din partea PCRM ar 
putea fi Oleg Garizan, de asemenea deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova. Acesta a participat la şedinţa ex-
traordinară a Adunării Populare din 23 mai 2013 când s-a 
discutat despre ”atitudinea faţă de încercările conducerii 
Republicii Moldova de a lichida statutul special şi atri-
buţiile autonomiei”. Garizan a dat citire adresării PCRM 
către autorităţi de a ”pune capăt oricăror încercări de re-
vizuire a legii „Despre statutul juridic special al Găgăuziei 
(Gagauz-Yeri)” care ar presupune limitarea drepturilor şi 
libertăţilor poporului găgăuz”. 

Şansele PCRM cresc, conform unor opinii locale, şi din 
cauza faptului că centrul ar fi numit mai mulţi oameni 
incompetenţi în anumite funcţii de răspundere care pre-
judiciază imaginea partidelor de la guvernare şi puterea 
de la Chişinău. Este vorba despre serviciile desconcen-
trate ale Chişinăului în regiunea autonomă. Factori de 
decizie din Găgăuzia au afirmat în cadrul unor interviuri 
că în mai multe funcţii ar fi fost numite persoane fără 
experienţă de conducere sau fără competenţe de activita-
te în sectoarele pe care le gestionează. Drept argumente 
sunt aduse nominalizările la funcţia de şef al direcţiei 
statistică sau cea de la Poşta Moldovei din autonomie.  
Mai mult, se afirmă că pentru multe funcţii nu s-a orga-
nizat concurs şi nici nu au avut loc discuţii cu Adunarea 
Populară sau comitetul executiv atunci când s-au făcut 
aceste nominalizări, fapt care trezeşte nemulţumirea di-
feritor categorii ale autonomiei găgăuze.

Campania pentru funcţia de Guvernator al Găgăuziei va 
coincide practic cu alegerile pentru Parlamentul Republi-
cii Moldova, fapt care va complica şi mai mult luptele 
dintre cei mai importanţi actori politici din autonomie. 
Ţinând cont de ultimele evoluţii din UTA Găgăuzia, 
presupunem că cea mai dezavantajată pare a fi echipa lui 
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Formuzal. Actualul Guvernator, după cum a fost relatat 
mai sus, nu poate candida pentru un nou mandat iar aspi-
raţiile sale politice la nivel naţional depind în mod direct 
de eforturile de consolidare a Partidului Regiunilor.  

    

Principalele pretenţii ale găgăuzilor 
faţă de autorităţile de la Chișinău

Dacă luptele pentru putere dintre principalele formaţi-
uni politice din UTA Găgăuzia constituie un element 
inerent al unui sistem democratic, atunci un şir de eve-
nimente care ţin de relaţiile dintre autonomia găgăuză şi 
centru provoacă îngrijorări pentru stabilitatea politică a 
Republicii Moldova. Spectrul acestor declaraţii sau acţi-
uni este atât de larg încât preocuparea firească este de a 
afla care sunt cauzele acestora. Este important de men-
ţionat că, practic, orice fracţiune politică din autonomia 
găgăuză consideră că are motive pentru a aduce critici 
la adresa autorităţilor de la Chişinău. Evident, există o 
diferenţă în accentele nemulţumirilor lor, însă, toţi in-
vocă problema nerespectării statutului juridic special al 
Găgăuziei de către autorităţile centrale. Astfel, potrivit 
liderilor din autonomia găgăuză, autorităţile centrale au 
realizat mai multe reforme sau au adoptat legi care ar 
fi diminuat din atribuţiile UTA Găgăuzia stabilite prin 
Legea Nr.344-XIII „Despre statutul juridic special al 
Găgăuziei (Gagauz-Yeri)”. De asemenea, sunt invocate 
şi anumite probleme de ordin politic care ar perturba 
relaţiile dintre regiune şi centru.

Pe lângă cei trei poli de putere menţionaţi mai sus, 
PCRM, PDM şi echipa lui Mihail Formuzal, trebuie 
de menţionat şi grupul legat de Leonid Dobrov şi Ivan 
Burgudji, numiţi naţionalişti-patrioţi, care, de aseme-
nea, invocă faptul că legea despre Autonomia Găgăuziei 
nu funcţionează. Ceea ce diferenţiază grupul celor doi 
de restul polilor de putere este abordarea lor în raport 
cu centrul, care este la limita separatismului. Echipa 
patrioţilor naţionalişti susţine că ”a colectat circa cinci 
mii de semnături pentru organizarea unui referendum 
în Găgăuzia”.  

Semnatarii iniţiativei privind organizarea unui referen-
dum susţin că autorităţile de la Chişinău nu respectă 
normele de drept cu referire la autonomia Găgăuziei 
şi nu iau în considerare părerea locuitorilor din regiu-

ne cu privire la vectorul strategic pe care ar trebui să îl 
aibă Republica Moldova. Aceştia au solicitat ca Aduna-
rea Populară a Găgăuziei să adopte o normă legală prin 
care să impună autorităţilor de la Chişinău un ultima-
tum ca timp de un an în legislaţia Republicii Moldova 
să fie prevăzut un punct aparte cu referire la un statut 
special privind autonomia găgăuză. În caz contrar, în 
decembrie 2015 va fi organizat un referendum privind 
independenţa faţă de Republica Moldova. De notat că 
la această solicitare subscriu cele mai importante fracţi-
uni din autonomie. Adoptarea unei norme legale care 
ar defini statutul special privind autonomia găgăuză 
este invocată pentru a determina, potrivit solicitanţilor, 
autorităţile de la Chişinău să nu pună pe picior de ega-
litate UTA Găgăuzia cu organele administraţiei publice 
locale de nivelul II. De asemenea, ei afirmă că defini-
ţia data regiunii de către actuala legislaţie - Găgăuzia 
(Gagauz-Yeri) este o unitate teritorială autonomă cu un 
statut special – este confuză. 

Atitudinea celorlalte fracţiuni politice pare a fi diferită de 
cea a patrioţilor naţionalişti găgăuzi în ceea ce priveşte 
organizarea unui referendum privind independenţa faţă 
de Republica Moldova, însă abordarea acestora poate fi 
folosită de deputaţii Adunării Populare în a-şi promova 
interesele în raport cu autorităţile de la Chişinău. Do-
leanţele, atât ale echipei lui Dudoglo, cât şi ale echipei 
lui Formuzal sunt de o altă natură. O gamă largă de 
solicitări porneşte de la mărirea cuantumului numeric 
al investiţiilor de capital până la transferarea în bugetul 
UTA Găgăuzia a 5% din totalul acumulărilor din taxe-
le vamale. Cu alte cuvinte, solicitările politicienilor din 
autonomie cuprind următoarele probleme:

— respectarea statutului juridic special al Găgăuziei;
— extinderea categoriilor veniturilor bugetului central 

al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special;
— instituţionalizarea Regiunii de dezvoltare UTA 

Găgăuzia;
— transferarea mai multor mijloace financiare 

pentru investiţiile capitale.

Fără a ne propune scopul de demontare a solicitărilor şi 
acuzaţiilor politicienilor din autonomie faţă de autorită-
ţile de la Chişinău, se impune raportarea punctelor de 
vedere ale liderilor din Găgăuzia la cele ale politicilor ad-
ministraţiei centrale faţă de autonomie.
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În primul rând, este vorba despre nemulţumirea genera-
lă exprimată că nu este respectat statutul juridic special 
al Găgăuziei. Au fost aduse mai multe exemple care ar 
fi neglijat autonomia Găgăuziei în urma adoptării unor 
acte normative sau  a reformelor promovate de autorită-
ţile de la Chişinău. Liderii găgăuzi afirmă că autorităţile 
publice centrale au redus sistematic atribuţiile Găgău-
ziei până la nivelul de simplu raion, ciopârţind pas cu 
pas legea privind statutul juridic special al autonomiei. 
Evaluând aceste nemulţumiri, am putea spune că, cu 
mici excepţii, problemele enumerate sunt mai degrabă 
de ordin tehnic decât de substanţă. Criticile se expri-
mă prin faptul că anumite organe subordonate unor 
instituţii de stat au fost transferate în alte localităţi ale 
Republicii Moldova, de exemplul transferarea biroului 
vamal de la Comrat la Cahul. În acest context, se im-
pune de menţionat faptul că UTA Găgăuzia dispune 
din 1996 de dreptul de sesizare a Curţii Constituţio-
nale după amendamentele efectuate la Legea cu privire 
la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din 13.12.1994. 
Astfel, articolul 25, lit. J stabileşte că Adunarea Popu-
lară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) are dreptul la sesizare în 
cazurile supunerii controlului constituţionalităţii legilor, 
regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor 
Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi dispo-
ziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte, ce îngrădesc îm-
puternicirile Găgăuziei. Paradoxal, dar, potrivit datelor 
statistice ale Curţii Constituţionale, Adunarea Populară 
nu s-a folosit niciodată de acest drept pentru a contesta 
anumite legi care ar îngrădi împuternicirile autonomiei. 
Unul din argumentele exprimate, precum că conflictul 
dintre cei mai importanţi poli de putere din autonomie 
a captat toată atenţia politicienilor din care cauză nu au 
fost canalizate forţele necesare pentru a se adresa Curţii 
Constituţionale, nu constituie un argument plauzibil şi 
nu explică această stare de fapt. 

Totodată, trebuie de menţionat că în primăvara anului 
curent a fost creat, sub egida Ministerului Justiţiei, un 
grup de lucru pentru analiza legislaţiei privind statutul 
autonomiei găgăuze. Autorităţile de la Chişinău afirmă 
că scopul acestui grup de lucru este de a propune soluţii 
pentru rezolvarea neînţelegerilor în relaţia Chişinău – 
Comrat. Pe de altă parte, constituirea acestei structuri 
este considerată de către politicienii din Găgăuzia drept 
una dintre cauzele care a dus la crearea grupului de ini-

ţiativă de colectare a semnăturilor pentru organizarea 
unui referendum în Găgăuzia. Potrivit acestora, scopul 
acestui grup de lucru ar consta în diminuarea împuter-
nicirilor autonomiei găgăuze. La 23 mai 2013 a avut loc 
o şedinţă extraordinară a legislativului găgăuz la care au 
participat deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldo-
va, membri ai Adunării Populare precum şi primari şi 
consilieri din localităţile autonomiei. Discuţiile acestei 
şedinţe s-au referit la ”încercările conducerii Republi-
cii Moldova de a lichida drepturile speciale şi atribuţiile 
UTA Găgăuzia”. Mai mult, legislativul găgăuz a adoptat 
o rezoluţie prin care condamnă ”încercările conducerii 
Republicii Moldova de a lichida drepturile speciale şi 
atribuţiile UTA Găgăuzia”. 

Acest grup de lucru cuprinde reprezentanţi ai tuturor mi-
nisterelor care trebuie să propună soluţii pentru a depăşi 
problemele care apar între autorităţile centrale şi autono-
mia găgăuză. Activitatea grupului de lucru este practic pa-
ralizată, după două şedinţe, deoarece reprezentanţii UTA 
Găgăuzia au refuzat să participe la lucrările acestei struc-
turi, motivând că rolul acesteia este de a diminua atribu-
ţiile autonomiei găgăuze. 

A doua problemă ţine de extinderea categoriilor veni-
turilor bugetului unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special. Este o cerere care evidenţiază abordarea 
exclusivistă a UTA Găgăuzia. În acest context, respon-
sabilii din autonomie fac referinţă la articolul 18, alin. 
1 al Legii „Despre statutul juridic special al Găgăuziei 
(Gagauz-Yeri)” care stabileşte că Bugetul Găgăuziei este 
format din toate tipurile de vărsăminte stabilite de le-
gislaţia Republicii Moldova şi de Adunarea Populară. 
Articolul 5, al. 3 al Legii finanţelor publice locale nr. 
397 din 2003 stabileşte care sunt categoriile de venituri 
la bugetul central al unităţii teritoriale autonome. De 
asemenea, în comparaţie cu alte unităţi teritoriale de di-
ferite nivele din Republica Moldova, 100% din taxa pe 
valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile pre-
state pe teritoriul unităţii teritoriale autonome şi 100% 
din accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate pe 
teritoriul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic 
special sunt vărsăminte în bugetul UTA Găgăuzia. 

Nemulţumirea politicienilor găgăuzi care alimentează 
inclusiv spiritele aşa-numitului grup al patrioţilor naţi-
onalişti, ţine de intenţia autorităţilor de la Chişinău de 
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a micşora cu 50% veniturile din TVA şi accize pentru 
anul bugetar 2014. Dacă vor fi operate aceste schimbări, 
va fi accentuată şi mai mult dependenţa autonomiei 
faţă de transferurile de la bugetul de stat. Chiar şi în 
condiţiile actuale, circa jumătate din bugetul Găgăuziei 
se formează prin vărsămintele de la bugetul de stat care 
constituie circa 191 milioane lei potrivit Legii bugetu-
lui de stat pentru 2013. Astfel de operări ar alimenta şi 
mai mult declaraţii sau acţiuni care ar putea destabiliza 
situaţia din autonomie. Mai mult, vor fi invocate noi 
învinuiri de nerespectare a statului juridic special al re-
giunii autonome. 

Solicitarea de a transfera în bugetul UTA Găgăuziei 5% 
din totalul acumulărilor din taxele vamale nu poate fi 
acceptată, deoarece din punct de vedere economic acest 
tip de impozit nu poate să reprezinte o sursă de formare 
a bugetelor locale. Practica internaţională demonstrează 
că acest tip de impozit este o sursă de alimentare a bu-
getului de stat. 

Solicitarea de implementare a prevederilor politicii de 
dezvoltare regională în cadrul Regiunii de dezvoltare 
UTA Găgăuzia este pe cale de a fi realizată. Oricum, po-
liticienii găgăuzi critică autorităţile de la Chişinău pen-
tru faptul că nu au iniţiat acest proces în perioada 2010-
2012, asemenea regiunilor de dezvoltare Nord, Centru 
şi Sud. Chiar dacă li s-a propus să fie parte componentă 
a Regiunii de Dezvoltare Sud, autorităţile de la Comrat 
au refuzat, deşi aceste instituţii nu constituie unităţi te-
ritoriale administrative, ci instrumente de realizare a po-
liticii de dezvoltare regională. Refuzul de a face parte din 
Regiunea de Dezvoltare Sud are o explicaţie pur politică 
şi anume că statutul de autoritate autonomă teritorială îi 
conferă dreptul de a avea o Agenţie proprie. 

Astfel, pe parcursul anului 2012, au fost desfăşurate mai 
multe şedinţe de lucru cu privire la iniţierea procesu-
lui de implementare a politicii de dezvoltare regională a 
Regiunii de dezvoltare  UTA Găgăuzia. Drept urmare a 
acestor măsuri, la 29 octombrie 2012 a avut loc şedinţa 
Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Re-
gionale la care a fost aprobat Planul de Acţiuni privind 
implementarea cadrului conceptual de realizare a politi-
cii de dezvoltare regională a Regiunii de dezvoltare UTA 
Găgăuzia. Ulterior, în 2013 a fost creată o comisie inter-
ministerială cu privire la realizarea Planului de Acţiuni. 

În acest context, pentru a asigura realizarea cu succes 
a planului sus menţionat, trebuie făcuţi mai mulţi paşi 
pentru ca acest instrument să fie funcţional. Este vorba 
de constituirea Consiliului Regional pentru Dezvoltare 
a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia, constituirea 
Agenţiei de dezvoltare regională UTA Găgăuzia şi elabo-
rarea Strategiei de dezvoltare regională. Acest document 
trebuie elaborat şi adoptat de către Consiliul Regional 
pentru Dezvoltare a UTA Găgăuzia. După constituirea 
acestora, urmează a fi desfăşurat apelul de propuneri de 
proiecte, în baza priorităţilor de dezvoltare identificate în 
cadrul strategiei, conform unei metodologii înaintate de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. 
Odată constituită, Agenţia de dezvoltare regională UTA 
Găgăuzia va fi eligibilă pentru finanţarea proiectelor din 
2015, deoarece, conform prevederilor legislaţiei în vi-
goare, Documentul Unic de Program reprezintă instru-
mentul de realizare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională şi se elaborează pentru o perioadă de trei ani. 
Reieşind din cele expuse anterior şi menţionând faptul 
că noul DUP a fost elaborat pentru perioada 2013-2015 
şi aprobat prin HG nr. 933 din 18.12.12, UTA Găgău-
zia va fi eligibilă pentru participare pentru perioada de 
planificare 2016-2018, apelul de propuneri de proiect 
desfăşurându-se pe parcursul anului 2015. 

În raport cu cele scrise mai sus, funcţionarii din autono-
mia găgăuză afirmă că UTA Găgăuzia dispune de ceva 
timp de o strategie de dezvoltare regională care cuprinde 
un şir de proiecte de dezvoltare regională. Mai mult, ţi-
nând cont de faptul că iniţial autonomia găgăuză nu a 
dispus de o agenţie de dezvoltare, ar trebui, cu titlu de 
excepţie, să poată obţine o anumită sumă de mijloace 
financiare pentru realizarea proiectelor din UTA Găgă-
uzia în anul 2014, dacă sunt îndeplinite toate condi-
ţiile legale. În acelaşi context, trebuie de menţionat că 
reprezentanţii autorităţilor centrale afirmă că strategia 
autonomiei găgăuze nu corespunde Strategiei naţionale 
de dezvoltare regională a Republicii Moldova şi priorită-
ţilor de dezvoltare, deoarece este mai degrabă o strategie 
de dezvoltare socio-economică echivalentă celor raionale 
şi nu una de dezvoltare regională. Priorităţile identificate 
în prezent în strategiile de dezvoltare regională Nord, 
Centru şi Sud sunt: a) de reabilitare a infrastructurii fi-
zice (drumuri, apă, canalizare); b) proiecte de dezvoltare 
a sectorului privat,  c) proiecte de îmbunătăţire a facto-
rilor de mediu şi a atractivităţii turistice. 
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Insistenţa liderilor găgăuzi de a crea o Agenţie de dezvol-
tare regională UTA Găgăuzia poate avea efecte secunda-
re asupra posibilităţii lor de a aplica la anumite fonduri 
europene care stabilesc numărul populaţiei regiunii de 
dezvoltare drept criteriu de eligibilitate pentru finanţa-
rea proiectelor, cum este, de exemplu, Nomenclatorul 
Unităţilor Teritorial Statistice de nivelul II (numărul 
populaţiei fiind de la 800.000 până la 3.000.000 per-
soane). Conform Recensământului populaţiei din 2004, 
numărul populaţiei autonomiei este de 155 mii oameni. 
Apare o întrebare firească. Ce este mai important pentru 
găgăuzi: o Agenţie de Dezvoltare UTA Găgăuzia care, 
după logica creării sale, ar constitui un alt element de 
recunoaştere a identităţii lor şi a manifestării exclusivis-
mului găgăuz, chiar dacă aceasta îşi desfăşoară activitatea 
fiind subordonată direct Ministerului Dezvoltării Regi-
onale şi Construcţiilor, sau posibilitatea de a primi mai 
multe finanţări fără a avea această agenţie (fiind parte a 
Agenţiei de Dezvoltare Sud, de exemplu). Credem că 
există mai multe răspunsuri la această dilemă. În primul 
rând, presupunem că nu toţi politicienii găgăuzi cunosc 
foarte bine care sunt condiţiile de eligibilitate pentru 
anumite fonduri naţionale şi europene. În al doilea rând, 
chiar dacă există politicieni sau funcţionari (cu certitu-
dine că există) care cunosc toate subtilităţile legate de 
accesarea fondurilor, aceştia evită să propună ca UTA 
Găgăuzia să facă parte din Regiunea de Dezvoltare Sud, 
deoarece un astfel de mesaj ar cauza anumite probleme 
de ordin politic sau chiar ar periclita şansele de a avea 
o carieră reuşită în autonomia găgăuză. Drept urmare, 
o altă concluzie ar fi că politicienii şi funcţionarii găgă-
uzi nu discută aprofundat problema de a face parte din 
Regiunea de Dezvoltare Sud deoarece încă nu a apărut 
posibilitatea accesării acestor fonduri şi nu se poate afir-
ma în mod tranşant că autonomia găgăuză, constituită 
pe principiul identitar, nu va fi eligibilă pentru acestea. 
Credem că acest subiect va fi o temă nouă de discuţie şi 
va constitui o nouă rundă de negocieri între Chişinău şi 
Comrat doar dacă va fi evident pentru autorităţile regi-
unii autonome faptul că numărul mic de populaţie este 
un obstacol de accesare a fondurilor europene la care ne-
am referit. Trebuie de menţionat că, chiar şi în condiţiile 
legislaţiei naţionale, în cazul creării Agenţiei de Dezvol-
tare UTA Găgăuzia, aceasta va beneficia de fonduri net 
inferioare în comparaţie cu celelalte trei, deoarece mij-
loacele financiare se alocă în urma împărţirii sumei tota-
le de 1% din veniturile bugetare la numărul populaţiei 

din regiune. Oricum, oricare ar fi considerentele faţă de 
acest subiect, considerăm că procesele legate de crearea 
Agenţiei de Dezvoltare UTA Găgăuzia trebuie urgentate 
pentru a crea condiţiile necesare de finanţare a proiecte-
lor de dezvoltare regională din regiunea autonomă.

În sfârşit, cererea de transferare a mai multor mijloace 
financiare pentru investiţiile capitale şi reparaţii capi-
tale se explică prin faptul că pentru anul 2013 au fost 
transferaţi de la bugetul de stat doar 910 mii lei. Liderii 
găgăuzi afirmă că au fost demarate foarte puţine proiecte 
de infrastructură, iar cele iniţiate nu au fost duse până la 
capăt, cum este exemplul blocului de chirurgie al spita-
lului din Comrat. Aici ne-am putea referi şi la critica au-
torităţilor găgăuze faţă de autorităţile de la Chişinău în 
privinţa granturilor oferite de diferite state sau organiza-
ţii internaţionale. Ideea care se desprinde este că foarte 
puţini bani oferiţi de donatorii externi ajung să finanţeze 
diferite proiecte din autonomia găgăuză. Problema care 
trebuie înţeleasă este că toate aceste granturi internaţio-
nale se oferă doar în cazul existenţei unor proiecte deja 
elaborate. Situaţia va fi la fel şi în cazul celor 5 milioane 
de euro pe care UTA Găgăuzia îi va primi din partea 
Uniunii Europene pentru realizarea proiectelor sociale 
şi de infrastructură. Potrivit lui Dirk Schuebel, fostul şef 
al Misiunii UE în Moldova, la toamnă, Găgăuzia va fi 
inclusă în programul privind alocarea a 5 milioane de 
euro din partea UE. Dirk Schuebel a menţionat, în ca-
drul unei vizite întreprinse în autonomie în februarie 
2013, că programul privind realizarea proiectelor sociale 
şi de infrastructură în Găgăuzia va dura trei ani.  Prima 
tranşă va constitui 2 milioane de euro. Cu alte cuvinte, 
tranşele vor fi alocate doar atunci când vor fi prezentate 
proiecte care vor face faţă rigorilor de eligibilitate. De 
altfel, această percepţie greşită referitor la granturile do-
natorilor externi este larg răspândită şi în alte părţi sau 
structuri ale Republicii Moldova. 



Problemele care au apărut în ultima perioadă între auto-
rităţile autonomiei găgăuze şi cele centrale sunt rezulta-
tul unor neînţelegeri care ţin de funcţionarea UTA Gă-
găuzia. Orice modificare legislativă sau operare a unor 
schimbări instituţionale care au o anumită legătură cu 
autonomia este privită adeseori drept o atentare la atri-
buţiile UTA Găgăuzia. Totuşi, asta nu înseamnă că de 
la crearea autonomiei, ambele părţi au fost în stare con-
tinuă de ”război”. Dimpotrivă, au fost multe proiecte 
de anvergură în cadrul cărora Chişinăul şi Comratul au 
cooperat destul de eficient cum ar fi, de exemplu, con-
stituirea şi construcţia Universităţii de Stat din Comrat.

Putem afirma că multe din aceste neînţelegeri apar şi din 
cauza unei lipse de comunicare suficientă între liderii de 
la Comrat şi autorităţile de la Chişinău. Cel puţin, o ast-
fel de impresie se creează ca urmare a percepţiei ambelor 
părţi faţă de atribuţiile grupului de lucru pentru anali-
za legislaţiei privind statutul autonomiei Găgăuziei sub 
egida Ministerului Justiţiei. O altă problemă invocată de 
partea găgăuză ţine de lansarea Agenţiilor de Dezvoltare 
Regională fără participarea şi implicarea în discuţii a ofi-
cialilor din autonomie.

Politicienii din Republica Moldova, chiar dacă sunt în 
opoziţie, trebuie să aibă o atitudine responsabilă atunci 
când lansează anumite afirmaţii. Declaraţia lui Vladimir 
Voronin precum că Transnistriei ar trebui să i se ofere 
statutul de republică a provocat o reacţie în lanţ din par-
tea liderilor găgăuzi care afirmă că, odată ce Transnistria 
va obţine un astfel de statut, UTA Găgăuzia va pretinde 
aceleaşi atribuţii.

Putem afirma că, din punct de vedere economic, în ciu-
da exclusivismului afişat şi declaraţiilor pozitive etalate 
privind dezvoltarea regiunii, UTA Găgăuzia depinde 
într-o măsură foarte mare de transferurile financiare de 
la Chişinău. Este interesant de menţionat că chiar bene-
ficiind de 100% din taxa pe valoarea adăugată la mărfu-

rile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul unităţii 
teritoriale autonome şi 100% din accizele la mărfurile 
supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unităţii teritori-
ale autonome cu statut juridic special, bugetul autono-
miei depinde într-o măsură mare de vărsămintele de la 
bugetul de stat. De fapt, problemele economice ies în 
evidenţă şi prin cererea de suplimentare a investiţiilor de 
capital/reparaţiilor capitale sau de creare a Regiunii de 
dezvoltare UTA Găgăuzia.

Presupunem că anumite evenimente din autonomia gă-
găuză ar putea avea drept scop destabilizarea situaţiei din 
Republica Moldova înainte de summitul de la Vilnius 
din noiembrie 2013. Chiar dacă toate părţile implicate 
exclud factorul străin în privinţa evenimentului legat de  
iniţiativa de colectare a semnăturilor pentru organizarea 
unui referendum în Găgăuzia, una dintre formulările 
acestui grup de iniţiative – precum că Chişinăul nu ia 
în considerare părerea locuitorilor din regiune cu privire 
la vectorul strategic pe care ar trebui să îl aibă Republica 
Moldova – ne determină să nu excludem în totalitate 
existenţa factorului extern. Evident, putem afirma că 
multe din aceste evenimente se desfăşoară şi pe fondul 
slăbiciunii puterii centrale.

Considerăm că Chişinăul ar trebui să aibă mai multe dis-
cuţii cu Comratul pentru evitarea unor neînţelegeri pe 
viitor. De asemenea, trebuie de urgentat finalizarea unor 
proiecte demarate de mult timp. În cazul în care funcţi-
onarii din autonomia găgăuză vor veni cu propuneri de 
proiecte de dezvoltare regională care ar corespunde prio-
rităţilor Strategiei de Dezvoltare Regională Naţională şi 
vor fi îndeplinite toate condiţiile legale privind crearea 
regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia, ar fi judicios de 
finanţat, cu titlu de excepţie, astfel de proiecte în anul 
financiar 2014.

coNclUzII şI recoMANDărI


