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Pe parcursul anilor sectorul justiției a fost în permanență reformat, 
fiind elaborate și implementate mai multe strategii și documente de 
politici. După finalizarea unui ciclu de reforme, guvernarea, de regu-
lă, inițiază noi reforme în justiție, cu obiective și mai ambițioase, însă 
rezultatele așteptate întârzie să apară.

În privința Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru peri-
oada 2011-2016, cu Planul său de acțiuni, autoritățile publice nați-
onale, deși au constatat executarea măsurilor în proporție de 86%, 
au recunoscut drept eșec implementarea Strategiei nominalizate și 
impactul real al acesteia asupra calităţii actului de justiţie. Măsurile 
întreprinse în cadrul reformelor nu au reușit să sporească semnifica-
tiv percepția publică sau încrederea în justiție. 

Mica Reformă a Justiției, asumată anul 2018 de Ministerul Justiției 
și care, de fapt, reprezintă mai mult o declarație de intenții, nu a 
fost adoptată și agreată cu toți actorii, inclusiv din justiție, nu și-a 
atins, la fel, obiectivul de impulsionare a schimbărilor vizibile în 
întregul sistem judecătoresc. Rezultatele monitorizării cantitative 
arată că doar 18% din măsuri au fost realizate, 36% parțial au 
fost realizate, iar circa 46% din măsuri nu sunt realizate sau nu se 
cunosc realizările.

Actualmente suntem într-un proces, pe alocuri confuz, de elabora-
re a noilor documente strategice în sectorul justiției. La începutul  
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anului 2019, Ministerul Justiției a elaborat și 
supus consultărilor publice proiectul Strategiei 
de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 
2019-2022, care va reprezenta noul document 
de politici privind dezvoltarea sectorului justiției. 
Dacă documentele de politici precedente vizau 
reformarea sectorului justiției, atunci proiectul 
noii strategii se orientează pe dezvoltarea sec-
torului justiției, fiind focusat cu preponderență 
pe componenta de punere în aplicare efectivă a 
modificărilor legislative şi instituţionale. Trebuie 
să ținem cont de faptul că Strategia de dezvol-
tare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022 
a fost elaborată de guvernarea precedentă și nu 
este clar dacă puterea actuală va susține sau va 
schimba cele 3 direcții strategice și obiectivele 
formulate în Strategie. Cel mai probabil, noua 
conducere a Ministerului Justiției va prezenta 
până la finele anului o altă viziune de reformare/
dezvoltare a sectorului justiției.

În luna august 2019 a fost supus consultărilor 
publice un alt document de politici, Planul de 
Acțiuni al Guvernului, care include în capitolul I 
„Statul de drept”, subcapitolul A ”Justiția”, cu 15 
acțiuni prioritare  și  subcapitolul B „Combaterea 

corupției”, cu 4 acțiuni primordiale. Printre acți-
unile importante din acest Plan am putea nota: 
reformarea Curții Supreme de Justiție; modifica-
rea Constituției în vederea limitării imunității ju-
decătorilor, unificarea modului de numire a jude-
cătorilor, anularea termenului inițial de numire a 
judecătorilor pe 5 ani și modificarea componen-
ței Consiliului Superior al Magistraturii; evalua-
rea deficiențelor și modificarea cadrului legisla-
tiv pentru asigurarea transparenței și eficienței 
activității Consiliului Superior al Magistraturii și 
organelor sale, în special a Inspecției Judiciare; 
perfecționarea mecanismului de control al averi-
lor și intereselor, astfel încât să excludă practicile 
de dobândire a bunurilor la prețuri derizorii sau 
de la persoane care nu pot justifica proveniența 
și să asigure verificarea prioritară a declarațiilor 
cu risc sporit, prin introducerea unui registru au-
tomatizat de identificare a riscurilor.

În contextul în care nu avem încă adoptată o 
Strategie și un Plan de acțiuni în sectorul jus-
tiției, unele direcții de reformare/dezvoltare 
se regăsesc în Planul de Acțiuni al Guvernului. 
Executivul nu poate aștepta adoptarea acestor 
documente din sectorul justiției, ci trebuie sa ia 

sursa foto: freepik.com
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anumite măsuri importante pentru acest sector, 
care pot fi incluse și dezvoltate ulterior în viitoa-
rele documente strategice.

În situația existentă, de o importanță majoră este 
contribuția reprezentanților din societatea civilă 
și experților în domeniu, care pot veni cu propu-
neri valoroase pentru viitoarele acțiuni în sectorul 
justiției. O idee și mai ambițioasă, dar care poate 
prinde contur, ar fi crearea unui grup de experți 
care își vor asuma elaborarea reformei și măsuri-
lor necesare în justiție. Condiția este să existe ac-
ceptul din partea puterii și să fie o voință politică 
reală de a implementa soluțiile propuse de grupul 
de experți. Riscul major este că decidenții politici 
pot refuza astfel de idei și inițiative, fiind tentați 
de a controla procesul de reformare și, implicit, 
de a-și păstra anumite pârghii de control asupra 
justiției.  

Indiferent de scenariul ales, pentru toți este im-
portant să identificăm cauzele insucceselor refor-
melor anterioare în sectorul justiției. Este necesar 
să înțelegem problemele de bază pentru a putea 
înainta soluțiile adecvate pe termen imediat (ur-
gent), mediu și lung.

Problemele în sistemul justiției nu țin de cadrul 
legal, care a fost îmbunătățit cu intervențiile re-
formelor anterioare, dar de integritatea, inclusiv 
incompetența, actorilor din sistem, adică a celor 
care trebuie să asigure aplicarea legilor (în pri-
mul rând, judecătorii și procurorii). Este inutil să 
schimbăm legile, să creăm noi instituții și instru-
mente dacă persoanele corupte rămân în sistem. 
Doar după formularea corectă a problemei de 
bază, putem identifica instrumentele și mecanis-
mele de schimbare a persoanelor corupte și in-
competente din sistem. Printre soluțiile posibile 
ar putea fi: evaluarea sub aspectul integrității 
(justificarea averilor, verificarea stilului de viață, 
analiza elementelor de corupție din dosarele ad-
ministrate, etc.); reformarea Curții Supreme de 
Justiție în care trebuie să se regăsească judecă-
tori în privința cărora nu planează nici un fel de 
suspiciuni cu privire la coruptibilitate sau lipsa de 
independență; asigurarea funcționalității Autori-

tății Naționale de Integritate, etc. Or, ca și scop 
final, cetățenii își doresc schimbări, să vadă cum 
un judecător sau procuror lipsit de integritate nu 
mai este în sistem și nici nu accede în alte funcții, 
inclusiv politice. Condițiile de bază pentru a reuși 
în reformarea sectorului justiției sunt: voința poli-
tică, viziune și capacități. 

În rezultatul evenimentelor petrecute în acest 
an, avem o nouă guvernare, formată în baza 
unei alianțe politice de conjunctură. La moment 
nu este clar dacă există sau nu o voință politică 
reală, agreată de toți actorii politici din alianță. 
Mai nou, pe lângă proiectul de reformare a sec-
torului justiției, elaborat de ministerul Justiției, 
avem și un concept de reformă elaborat de Pre-
ședintele Republicii Moldova și discutat public. 
Un sistem, în mod special cel din justiție, nu se 
va reforma de sine stătător, din interior, ci este 
nevoie de un semnal, mesaj și acțiuni clare și 
ferme din partea decidenților politici aflați la 
guvernare. Un moment important pentru a re-
uși ține de  identificarea unui lider (mai multor 
lideri), în calitate de exponent și reprezentant 
al sistemului, care va asigura implementarea 
reformelor demarate.

În ce privește viziunea de reformare a sectorului 
justiției, nu există o certitudine și claritate cum 
va arată „designul” viitorului document strategic, 
care vor fi prioritățile de reformare, obiectivele 
ce vor fi trasate, termenii de realizare. Mai mult 
ca atât, nu este clar dacă actuala guvernare va 
merge pe aceeași viziune, formulată de fosta gu-
vernare în proiectul noii Strategii sau va schimba 
radical accentele, optând pentru măsuri calitative 
în locul celor cantitative și cu obiective realiste 
care pot fi atinse pe termen scurt. De o viziune 
corectă depinde vectorul viitoarelor intervenții în 
justiție și schimbările care se cer în acest sistem. 
Decidenții au obligația de a analiza cauzele insuc-
ceselor reformelor anterioare și înainta soluții vi-
abile pentru sectorul justiției.

O astfel de reformă complexă, precum cea a jus-
tiției, necesită capacități din partea autorităților 
responsabile. Or, la acest capitol mereu au fost 
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obiecții din partea reprezentanților societății ci-
vile, experților, mass-media, publicului larg. În 
situația dată, în afară de ridicarea capacităților și 
profesionalismului, se impune și o schimbare de 
abordare a celor responsabili de reforme. În pri-
mul rând, dorim să fie asigurat un proces trans-
parent și participativ de elaborare a noii Strategii 
și Planului de acțiuni, cu implicarea experților, 
specialiștilor, reprezentanților societății civile, 
publicului larg, cu acordarea unui timp suficient 
pentru participarea la consultări publice și luarea 
în considerație a propunerilor în rezultatul con-
sultărilor. În al doilea rând, în contextul în care re-

formele anterioare nu au avut rezultatul scontat, 
poate este momentul potrivit ca experții indepen-
denți din domeniu să elaboreze și să înainteze o 
agendă a reformei în sectorul justiției, iar autori-
tățile responsabile să accepte și să implementeze 
un astfel de document strategic.

Indiferent de soluțiile alese, în mod special pentru 
cele rapide (urgente), trebuie să conștientizăm 
faptul că schimbările nu vor fi resimțite imediat, 
iar măsurile ce vor fi întreprinse nu trebuie să fie 
contrare cadrului legal, normelor și principiilor 
constituționale.

Viorel PÂRVAN
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Planul de Acțiuni al Guvernului, supus recent 
consultărilor publice, include un șir de acți-
uni în sectorul justiției și combaterii corupți-
ei. Cum aceste acțiuni se îmbină cu Strategia 
de dezvoltare a sectorului justiției și cu viito-
rul Plan de acțiuni al Strategiei ?

De la bun început vreau să subliniez maniera 
grabnică și contrară cerințelor Legii privind 

transparența în procesul decizional de consul-
tare a măsurile care vizează sectorul justiției 
din Planul de Acțiuni al Guvernului. Bunăoa-
ră, eu, dar și alți colegi de-ai mei interesați de 
acest domeniu, nu am cunoscut că Ministerul 
Justiției intenționează să desfășoare consul-
tări publice. Evident, neinformarea, ca, de al-
tfel, informarea întârziată a părților interesate, 
discreditează din start procesul de consultare 

sursa foto: sputnik.md

Mariana KALUGHIN:
expert în domeniile justiţie, anti-corupţie și integritate

Atât timp cât politicul nu începe 
propria schimbare, nu am nicio 
încredere în intenția acestuia de a 
reforma alte ramuri ale puterii.
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publică. În asemenea situații, într-un inter-
val scurt de timp, este mai dificil să contribui 
la îmbunătățirea unui proiect de document de 
politici. Mai grav este când afli post factum că 
proiectul a fost supus deja dezbaterilor publice.

Planul de Acțiuni al Guvernului conține acțiuni 
importante și care, conceptual, nuanțează felul 
cum va fi abordat Judiciarul în procesul ulteri-
or de reformare. Planul cuprinde acea inițiativă 
salutabilă, însă, totuși, discutabilă de reforma-
re a Curții Supreme de Justiție. Prioritar, în opi-
nia mea, ar fi revenirea la proiectul de lege pri-
vind amendarea Constituției, în partea ce ține 
de modificarea componenței Consiliului Supe-
rior al Magistraturii și revizuirea modului de nu-
mire a judecătorilor Curții Supreme de Justiție. 
Adoptarea acestui proiect de lege ar fi un prim 
semnal că există o minimă voință politică pen-
tru a reforma sistemul.

Care în viziunea dvs. este capitolul la care 
strategiile anterioare în justiție au eșuat ?

Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei 
pentru perioada 2011-2016 a eșuat la capito-
lul de integritate. Apoi, Mica Reformă a Justiției 
nu a reușit să schimbe spiritul sau valorile în 
interiorul Judiciarului. Având chiar o direcție 
specială – evaluarea integrității tuturor judecă-
torilor – acest lucru nu s-a reușit. Din alt punct 
de vedere, poate, e bine că nu s-a reușit, pentru 
că, fără o viziune clară, s-ar fi intervenit brutal 
asupra unui sector care trebuie tratat diferit. 
Judiciarul este o putere separată și ar trebui 
tratată „cu mănuși albe”. Înțeleg că trăim tim-
puri „revoluționare”, înțeleg că delicatețea nu e 
„en vogue”. Problema mea este că, de fiecare 
dată, după schimbarea unei guvernării, noi ră-
mânem cu sisteme incapabile să ne soluționeze 
problemele. 

Toata lumea se bagă peste integritate și apoi se 
întreabă de ce nu ne reușește. Nu subestimez 
capacitățile, analiza, expertiza experților și or-
ganizațiilor, însă insist că aceste aspecte, doar 
la prima vedere, par a fi ușor tratate. Cum poți 
face un sistem integru? Îi concediezi pe toți și 
recrutezi alții? Nu este cea mai bună soluție. Nu 
este nimic mai simplu decât a scoate oamenii 

care nu sunt integri din sistem – prin evaluarea 
performanțelor, fie periodică, fie extraordinară. 
Or, criteriul de integritate este unul din criteriile 
care se regăsesc la evaluarea atât a judecăto-
rilor, cât și a procurorilor. Nu ai decât să faci 
ca procedurile stabilite să funcționeze efectiv 
și eficient. 

Ce trebuie de făcut pentru a reforma secto-
rul justiției? E suficient doar să elaboram o 
Strategie? 

Este nevoie de voința politică reală, viziune și 
capacități. Guvernările de până acum nu au 
avut decât o voință declarată. De exemplu, ni se 
spunea despre necesitatea unui organ care ar 
fi abilitat cu controlul averii și intereselor per-
sonale. Apoi guvernanții își justificau eșecurile 
prin lipsa funcționalității Autorității Naționale 
de Integritate. De parcă nu tot ei sunt cei care 
adoptă legi și au rolul de a asigura funcționali-
tatea instituțiilor. Neavând nici voință reală, nici 
viziune, nici capacități, acțiunile întreprinse în 
sfera controlului averii și intereselor persona-
le mai degrabă a descurajat decât a încurajat 
aplicarea efectivă și eficientă a acestui instru-
ment. 

Întrebarea e alta - guvernarea actuală, care în 
curând va avea 100 de zile, poate reforma Ju-
diciarul? Până acum, din ce observ, în contextul 
în care nu este o viziune clară a lucrurilor, abor-
dările par a fi mai mult ad-hoc decât vizionare. 
Se concentrează pe acțiuni sporadice, fără a 
avea înțelegerea potențialului impact al acesto-
ra asupra lucrurilor în viitor. În acest sens, este 
emblematic felul, diferit și dezechilibrat, în care 
cele trei puteri au organizat concursurile pen-
tru suplinirea funcțiilor de judecători ai Curții 
Constituționale. 

Atât timp cât politicul nu începe propria schim-
bare, nu am nicio încredere în intenția acestuia 
de a reforma alte ramuri ale puterii. Atât timp 
cât Legislativul nu începe cu un Cod de etica 
și conduită pentru deputați, dar și un Regula-
ment privind modul de organizare și desfășura-
re a concursurilor pentru funcții de demnitate 
publică, atât timp orice alocuțiune de a reforma 
alte puteri este sterilă. 
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Evident, nu poate fi tratată serios Strategia de 
dezvoltare a sectorului justiției, prezentată pe 
pagina web a Ministerului Justiției, deoarece nu 
este clară intenția autorității în privința acestui 
document. Am înțeles, din ceea ce ni s-a spus, 
că buna parte a abordărilor se vor menține, iar 
un document final ce ține de reformarea/dez-
voltarea sectorului justiției va fi elaborat către 
sfârșitul anului 2019. Important ar fi ca guver-
narea să devină mai previzibilă în procesul de-
cizional. Pentru că descurajează chiar și felul 
cum au prezentat pe 28 august concepția de 
reformare a sectorului justiției – am fost infor-
mați post factum asupra unui eveniment, fără a 
avea timp să reacționăm. 

Credeți că este oportun de a acorda „carte 
blanche” actualei guvernări să intervină în 
forță asupra sistemului justiției în baza De-
clarației cu privire la recunoașterea caracte-
rului captiv al statului Republica Moldova ?

„Nu e nimic mai permanent decât tranzitoriul”. 
În momentul în care oferi unei puteri „carte 
blanche”, aceasta începe să se complacă în 
această stare. „Războiul” începe cu judecătorii 
corupți, continuă cu cei onești, apoi se extinde 
asupra reprezentanților activi ai societății civile 
și finalizează cu mass-media incomodă. Limite-
le trebuie să fie stabilite și respectate. Înțeleg 
dorința de a rezolva rapid problemele, însă nu 
prin a acorda puterii un acord în alb. 

A dialogat:
Viorel PÂRVAN
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Cadrul legal privind transpunerea 
Acordului de Asociere în august 2019

A) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Hotărâre nr. 388 din 7 august 2019 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1127/2008 cu privire 
la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou, Monitorul Oficial nr. 250-255 din 9 august 
2019

Transpune pct. 3 lit. d) din Anexa I din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind permisul de conducere (reformată) (Text cu relevanță pentru SEE), publi-
cată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 403 din 30 decembrie 2006.

Hotărâre nr. 315 din 10 iulie 2019 pentru aprobarea Listei autorităților competente în domeniul coope-
rării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecţiei consumatorilor şi a cadrului normativ de 
reglementare utilizat de către acestea, Monitorul Oficial nr. 261-268 din 23 august 2019

Transpune anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legisla-
ției în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție 
a consumatorului”), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 364 din 9 decembrie 2004, aşa cum 
a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 februarie 2018.

B) ORDIN AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE

Ordin nr. 65-S-04 din 22 aprilie 2019 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uni-
unii Europene, Monitorul Oficial nr. 162-166 din 10 mai 2019

Alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale instituite prin: 
1) Decizia Consiliului 2019/806 din 17.05.2019 de modificare a Deciziei 2013/255 privind măsuri re-

strictive împotriva Siriei;  
2) Decizia Consiliului 2019/870 din 27.05.2019 de modificare a Deciziei 2010/413 privind măsuri re-

strictive împotriva Iranului.

Transpune prevederile Anexei nr. I și Anexei nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 al Comisiei din 
20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licen-
ţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.216/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
nr.923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.805/2011 al Comisiei, publicat în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63/1 din 6 martie 2015.
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9 august 2019

Grupul de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei verzi s-a reu-
nit la Casa Guvernului, pentru a discuta prioritățile naționale și planurile de implementare a proiec-
tului regional EU4 Environment. La eveniment au participat Secretarul de Stat pentru protecția me-
diului, Iuliana Cantaragiu, Secretarul General de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, 
Iulia Costin, reprezentanți ai Delegației UE, Ambasadelor Germaniei și Suediei, precum și membri 
ai asociațiilor obștești de mediu și parteneri ai acestora.
 
În cadrul proiectului, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului va beneficia de sprijin 
pentru elaborarea și implementarea politicilor în domeniul economiei verzi, consolidarea capacită-
ților instituționale, managementul deșeurilor și promovarea sistemului de responsabilitate extinsă 
a producătorului, promovarea eco-etichetării, consolidarea capacităților Agenției de Mediu și a 
Inspectoratului pentru Protecția Mediului, implementarea prevederilor Directivelor UE în domeniul 
poluării industriale, managementul ariilor protejate și a Rețelei de Smarald, managementul pădu-
rilor și eficientizarea comercializării lemnului, acțiuni de educație, informare și conștientizare în 
domeniu.
 
Proiectul regional „European Union for Environment/Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4En-
vironment) are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaijan, Be-
larus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, 
îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Proiectul 
va fi implementat în perioada 2019-2022 și are costul total de circa 20 mln. Euro pentru 6 țări și 5 
instituții de implementare.

9 august

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, a avut o întrevedere de lucru   
cu Șeful Delegației UE în Republica Moldova ambasadorul Peter Michalko și echipa Înalților Con-
silieri ai UE în domeniul anticorupției și spălării banilor. Subiectul discuțiilor s-a axat în special pe 
revizuirea sectorului și a competențelor anticorupție în contextul reformelor în derulare, care vor 
avea un impact direct asupra activității Poliției din Republica Moldova, dar și despre rolurile tuturor 
instituțiilor de drept în lupta împotriva corupției și a spălării banilor.
 
În cadrul întrevederii Înalții Consilieri ai UE au prezentat bunele practici din Polonia și Lituania, 
subliniind că fenomenele în cauză rămân a fi domenii prioritare datorită efectelor negative pe care 

Evenimente  și activități 
desfășurate în august 2019 în 
relația Republica Moldova–UE
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le au asupra economiei statelor, nivelului de viață al cetățenilor dar și încrederii în activitatea or-
ganelor de aplicare a legii. 

14 august

Prim-ministrul Maia Sandu a participat la reuniunea Comisiei Guvernamentale pentru Integrare 
Europeană. Discuțiile au vizat subiectele cheie în dialogul Republica Moldova-UE privind Acordul de 
Asociere și asistența macrofinanciară.
 
În cadrul ședinței, a fost trecută în revistă evoluția realizării condiționalităților pentru obținerea 
asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene, dar și evoluția implementării Acordului de 
Asociere RM-UE. Premierul Maia Sandu a subliniat că dialogul politic de nivel înalt a Republicii Mol-
dova cu Uniunea Europeană a fost reluat, prin acordarea sprijinului bugetar pentru țara noastră, 
fiind alocate 14,54 milioane euro pentru acţiuni ca: finanțarea programelor de educație și formare 
profesională și punerea în aplicare a Planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize.
 
Totodată, Maia Sandu a subliniat că în urma discuțiilor cu instituțiile europene, a apărut necesita-
tea îndeplinirii unor acțiuni suplimentare impuse de UE pentru a beneficia de resurse financiare. 
Printre condițiile politice impuse de UE se numără: asigurarea standardelor democratice în țară, 
desfășurarea alegerilor locale libere, transparente, demonopolizarea pieței media, respectarea 
drepturilor omului și statului de drept, investigarea fraudei bancare, deconspirarea schemelor de 
corupție, depolitizarea justiției, dar și reglementarea pachetului fiscal.

16 august

Ministrul Economie și Infrastructuri, Vadim Brînzan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Uniunii 
Europene în Moldova, Peter Michalko și cu  Înalții Consilieri ai Uniunii Europene. În cadrul discuți-
ei, Ministrul a mulțumit echipei de consilieri pentru expertiza și sprijinul acordat Guvernului de la 
Chișinău pentru implementarea Acordului de Asociere. Peter Michalko a precizat că, Uniunea Eu-
ropeană este deschisă mai mult decât oricând față de țara noastră și va veni cu suportul necesar 
în realizarea tuturor obiectivelor setate de către noul Guvern, scopul principal fiind crearea unor 
condiții de trai mai bune pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
De asemenea, părțile au discutat despre Planul de acțiuni și prioritățile Ministerului Economie și 
Infrastructuri pentru anul 2019-2020.

19 august

Relațiile bilaterale moldo-comunitare, asistența financiară acordată Republicii Moldova de către 
Uniunea Europeană, implementarea reformelor, precum și agenda reuniunilor Republica Moldo-
va-UE au fost discutate de către ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, 
cu șeful delegației Uniunii Europene, Peter Michalko.

În contextul discuțiilor despre schimburile comerciale cu Uniunea Europeană, ministrul Nicu Po-
pescu a menționat despre faptul că mărirea cotelor de export la produsele agricole moldoveneşti 
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în Uniunea Europeană va contribui la crearea a noi locuri de muncă sigure, creşterea salariilor şi a 
nivelului de trai al oamenilor.

De asemenea, interlocutorii au discutat și despre mersul implementării reformelor în diferite sec-
toare dar şi ambiţioasele planuri care trebuie realizate de țara noastră împreună cu partenerii 
europeni, inclusiv elaborarea noii agende de asociere, pregătirea pentru următoarea reuniune a 
Consiliului de Asociere RM-UE precum şi contactele bilaterale care vor avea loc în viitorul apropiat.
Șeful diplomației moldovenești a mulțumit ambasadorului Peter Michalko pentru susţinerea finan-
ciară şi consilierea în diverse domenii pe care Uniunea Europeană o acordă Republicii Moldova.

Responsabilitatea buletinului infromativ aparține autorilor și nu reflectă neapărat poziția Ambasadei Olandei
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