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Combaterea corupției
• Am pregătit pachetul de legi pentru crearea Comisiei pentru Investiții strategice de importanță 

națională, care va avea drept scop analiza potențialelor contracte de investiții, investitori, dar și 
blocarea tranzacțiilor dubioase. 

• Am creat Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției pe lângă Prim-
ministru. Scopul acestui Consiliu este coordonarea eforturilor autorităților publice centrale și a 
instituțiilor de drept în domeniul combaterii corupției și reformei justiției. 

• Am insistat pe demisia fostului Director al Serviciului Vamal, iar în prezent am lansat concursul 
pentru această funcție și vom asigura un proces transparent de selectare care să asigure un 
manager integru și profesionist în această poziție importantă. 

• Au fost demiși directorii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, a Agenției Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale și a Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, noile 
numiri fiind bazate doar pe profesionalism, competență în domenii și meritocrație. 

• Aeroportul Internațional Chișinău: am pregătit dosarul și am depus cererea de chemare în 
judecată privind declararea nulității contractului de concesionare a Aeroportului Internațional 
Chișinău către Avia-Invest SRL. Am schimbat componența comisiei de evaluare a îndeplinirii 
angajamentelor investiționale conform contractului de concesiune.  

• Air Moldova: am schimbat componența Comisiei de monitorizare a realizării contractului de 
privatizare prin concurs. Am documentat cazul și am expediat dosarul Comisiei de anchetă pentru 
analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice 
(2013-2019). 

• Arena Chișinău: am investigat dosarul de concesionare a terenurilor aferente proiectului și 
construcției Arenei Chișinău. După ce am identificat multiple nereguli, care aduc prejudicii 
bugetului de stat, am depus o sesizare de investigație la Procuratura Anticorupție și Procuratura 
Generală. A fost demis directorul S.R.L. „Arena Națională” și numit un nou director interimar. 

• Gările și Stațiile Auto: am expediat dosarul Comisiei de anchetă și organelor de anchetă pentru 
a analiza modul de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice 
(2013-2019). Dosarul urmează a fi supus expertizelor interne și ulterior înaintat Procuraturii 
Anticorupție pentru elucidarea cauzelor și circumstanțelor de realizare a proiectului. 

• Tutun CTC: am expediat dosarul proiectului Comisiei de anchetă pentru a analiza modul de 
organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019). 

• În cadrul întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni ale căror gestiune a fost defectuoasă 
— Metalferos, Moldexpo, Moldtelecom, Red Nord, Combinatul de vinuri Cricova, Mileștii Mici, 



5

Franzeluța, Aeroportul Mărculești, Poșta Moldovei - au fost convocate adunările generale 
extraordinare prin care au fost demiși administratorii, numite consilii de administrație într-o altă 
componență și numiți directori interimari pentru exercitarea funcției până la selectarea directorului 
prin concurs public. 

• În cazurile menționate, directorii interimari documentează schemele coruptionale și sesizează 
Procuratura Anticorupție sau, după caz, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală. 

• Am demarat procesul de inventariere a bunurilor în proprietatea statului. Agenția Proprietății 
Publice a dispus inventarierea Î.S. Calea Ferată din Moldova, Î.S.Poșta Moldovei, 
Î.S.Radiocomunicații, S.A.Red-Nord, S.A. Moldtelecom, Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor. 
 

• Noul consiliu de administrație al S.A. Mileștii Mici a organizat un concurs transparent și a selectat 
un manager competent și integru. 

• Pentru prima dată în Consiliul de Administrație al Moldova-Gaz a fost numit un reprezentant al 
societății civile. 

• Am elaborat pachetul de regulamente pentru îmbunătățirea guvernanței corporative în cadrul 
întreprinderilor de stat și municipale. Acestea vor ajusta modul de administrare a întreprinderilor 
de stat la standardele europene și internaționale. Totodată, contractele de management sunt 
flexibile, prevăd indicatori de performanță clari și măsurabili, cu penalități și responsabilitate 
personală pentru lipsa de performanță. 

• Moldtelecom: Am identificat mai multe scheme de devalizare a Moldtelecom despre care 
am comunicat în detalii publicului. Am demarat procesul de audit, prin care am identificat mai 
multe nereguli: monopolul instaurat de către mai multe companii afiliate politic PD: SRL ”Bass 
Systems”, Angel-S SRL, Argus-S SRL, Proterra Grup SRL; utilizarea fondurilor companiei pentru 
sponsorizarea activităților politice ale PD-ului (turneul K1); contractul cu Switchover pentru servicii 
de externalizare a serviciilor de voce internaționale prin care s-au scurs sute de milioane de lei 
pe an în conturi offshore; utilizarea resurselor Moldtelecom pentru deplasări în scopuri personale; 
angajarea fictivă a persoanelor. Am anulat mai multe contracte vicioase, semnate în detrimentul 
Moldtelecom. Au fost revizuite principiile de lucru ale companiei pentru a stopa procesul de 
devalizare a acesteia. În baza acestui dosar a fost făcută o sesizare la Procuratură.  

• Calea Ferată din Moldova: Am identificat mai multe scheme de corupție prin care statul era 
devalizat de cel puțin 500 milioane lei anual. Am luat măsurile necesare pentru a opri și lichida 
aceste scheme. Am numit un nou vicedirector interimar, am convocat ședința consiliului de 
administrație, am modificat structura organizatorică a întreprinderii, prin lichidarea majorității 
funcțiilor de vicedirectori, care sabotau procesele de eliminare a schemelor de corupție.  

• Metalferos: Am elaborat și propus pentru promovare un pachet de legi care au drept scop 
demonopolizarea Metalferos și liberalizarea pieței de export a deșeurilor de metale. Am descoperit 
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că doar un grup restrâns de agenți economici au contract direct cu Metalferos și își mențin supra-
profiturile din comercializarea deșeurilor de metale. Am inițiat procedura de convocare a Adunării 
Generale a Acționarilor. 

• Am elaborat un proiect de lege care reglementează regulile de raportare și modul de aplicare a 
sancțiunilor pentru entitățile care nu respectă măsurile împotriva spălării banilor. Proiectul urmează 
a fi consultat public în următoarele săptămâni și aprobat de Guvern. 

• Am participat la elaborarea legii deoffshorizării și am introdus mecanismul prin care companiile 
sunt obligate să declare ultimul beneficiar, conform standardelor europene și internaționale. E 
important ca cetățenii să cunoască cine sunt persoanele care beneficiază de pe urma contractelor 
de achiziții cu statul. Am introdus prevederea conform căreia persoanele juridice care nu au 
declarat ultimul beneficiar vor răspunde penal. 

• Am interzis orice formă de implicare a angajaților structurilor din subordinea MAI în activități 
politice și electorale și am avertizat toți angajații publici să nu facă politică în timpul orelor de 
muncă și să nu folosească resursele administrative în scopuri electorale. 

• În comun cu Procuratura Anticorupție, am format un grup de specialiști pentru a evalua prejudiciul 
adus statului în cadrul Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Chișinău, ca urmare a însușirii 
profitului ilicit prin scheme infracționale de către un grup de persoane din care făceau parte 
un director al ÎSS „Chișinău”, un inginer-șef silvic al ÎSS „Chișinău”, un inspector din Garda 
Forestieră, un ex-șef-adjunct al Ocolului Silvic „Criuleni”, și un inginer de fond forestier. Grupul de 
Lucru împreună cu CNA evaluează pagubele aduse și fraudele comise pentru ca cei responsabili 
să fie trași la răspundere conform legii.  

• Prin colaborarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu Procuratura 
Republicii Moldova a fost inițiată o investigație amplă pentru identificarea cauzelor poluării râului 
Bîc și mirosului neplăcut din Chișinău și raionul Anenii Noi. A fost format un grup de lucru din 
instituțiile statului abilitate cu exercitarea controlului, dar și cu analiza impactului poluării asupra 
sănătății populației, care efectuează pas cu pas controlul la mai multe întreprinderi din capitală și 
la Stația de epurare a mun. Chișinău. Grupul de lucru colaborează strâns cu Procuratura Generală 
în vederea elucidării cauzei de poluare permanentă a râului Bîc pentru a-i trage la răspundere pe 
cei care se fac responsabili pentru prejudiciul adus mediului. 

• Au fost stopate și se investighează un șir de achiziții centralizate de echipamente și medicamente 
desfășurate în condiții dubioase.  

• Am stabilit un moratoriu pe recepționarea dosarelor în cadrul Legii cu privire la dobîndirea 
cetățeniei prin investiție. Această lege crea riscuri pentru siguranța națională, afecta imaginea 
țării în lume și putea să transforme Republica Moldova într-un refugiu pentru persoane certate cu 
legea.
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Reforma justiției

• Am elaborat și promovat în Parlament proiectul de modificare a Legii Procuraturii, astfel încât 
să creăm condiții pentru alegerea unui Procuror General independent, profesionist și integru. 
Conform noului model, Procurorul General este ales de Consiliul Superior al Procurorilor dintr-o 
listă scurtă de candidați propusă de o comisie de experți formată pe lângă Ministerul Justiției. La 
21 septembrie 2019 aceste amendamente au intrat în vigoare.  

• A fost elaborat și publicat spre consultări proiectul de lege privind reformarea Curții Supreme de 
Justiție și a organelor procuraturii. Acest proiect presupune reducerea numărului de judecători 
la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), modificarea competențelor acesteia, evaluarea tuturor 
judecătorilor CSJ, dar și a celor în funcții-cheie din alte instanțe, a procurorilor anticorupție 
și procurorilor-șefi și șef-adjuncți din celelalte structuri ale procuraturii. Această inițiativă are 
drept scop resuscitarea și eficientizarea activității CSJ și a tuturor instanțelor de judecată 
și procuraturilor din țară, care până în prezent au dat dovadă de indiferență față de fraude, 
delapidări din fonduri publice și încălcări flagrante ale drepturilor omului, iar, în multe cazuri, chiar 
au contribuit la aceste abuzuri. Același proiect prevede extinderea numărului membrilor Consiliului 
Superior al Magistraturii de la 12 la 15, pentru a oferi mai multă credibilitate acestui organ.  

• Ministrul Justiției, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a solicitat revocarea de către 
CSM a trei judecători din Consiliul Institutului Național de Justiție, pe motiv că aveau probleme de 
integritate. Judecătorii au fost revocați. 

• Am elaborat proiectul pentru abrogarea articolului 307 din Codul Penal, astfel ca judecătorii să fie 
independenți și să nu poată fi urmăriți penal pentru hotărârile pe care le adoptă. Astfel racordăm 
legislația la recomandările UE.  

• Am elaborat proiectul pentru modificarea Constituției, așa încât să eliminăm termenul inițial de 
numire a judecătorilor, să unificăm procedura de numire, precum și înlocuirea imunității generale a 
judecătorilor cu una funcțională. În prezent judecătorii se bucură de imunitate când comit nereguli 
chiar și în afara serviciului.  

• Am introdus modificări la Codul Contravențional, astfel încât să eliminăm mai multe metode de 
a păcăli sistemul. De exemplu, până acum, orice greșeală din procesul-verbal al unei încălcări 
rutiere îl făcea nul. Aceste procese verbale erau contestate în instanță și anulate, iar făptașul 
rămânea nepedepsit. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament la 20 septembrie 2019. 
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Asigurarea respectării drepturilor și 
libertăților cetățenilor

• Le-am redat oamenilor libertatea, inclusiv libertatea de opțiune politică.   

• Am eliminat practicile nocive și antidemocratice de hărțuire de către instituțiile statului a criticilor 
guvernării și a oamenilor de afaceri care refuzau să plătească dijmă regimului oligarhic.  

• Am oprit interceptările telefonice și ambientale la comandă politică. Am desființat direcția 5 din 
subordinea MAI, care funcționa ca o veritabilă structură de poliție politică, activitățile ilegale ale 
căreia au continuat și în perioada 8-14 iunie, împotriva membrilor Guvernului legitim. 

• Am eliminat filtrul nedemocratic introdus de guvernarea precedentă și folosit în scopuri politice 
pentru a limita dreptul cetățenilor de a fi aleși — concurenții electorali nu mai sunt obligați să 
prezinte certificate de integritate, iar Autoritatea Națională pentru Integritate nu mai este obligată 
să piardă timp pentru lucruri inutile, i s-au creat condiții să se ocupe doar de cei care au adunat 
averi ilicite.  

• Am revizuit și îmbunătățit proiectul de lege privind crimele motivate de ură. Proiectul a fost 
expertizat cu asistența OSCE, a fost îmbunătățit în baza recomandărilor experților și urmează a fi 
trimis Parlamentului pentru a fi adoptat în lectura a doua.  

• A fost eliberat din funcție fostul șef al Penitenciarului 13. Deținuții și-au recăpătat dreptul legal 
de a fi vizitați de familie, de a avea convorbiri cu avocații. Pentru prima dată după mulți ani 
televiziunile au luat interviuri de la deținuți. În măsura posibilităților au fost verificate și ameliorate 
condițiile de detenție din penitenciar. Am verificat produsele alimentare și modul de preparare a 
hranei. Lucrăm la evaluarea ofertelor în cadrul licitației pentru construcția unui penitenciar nou, cu 
condiții umane pentru deținuți. 

• În baza petițiilor cetățenilor am înaintat 8 sesizări în adresa Inspecției Judiciare și 4 sesizări în 
adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești pentru verificarea faptelor care pot 
constitui abatere disciplinară. De asemenea, mai multe plângeri au fost trimise de către Ministerul 
Justiției în adresa Procuraturii Generale pentru examinarea faptelor invocate. 

• Am organizat de Ziua Independenței o sărbătoare a oamenilor, în care membrii Guvernului au 
discutat cu cetățenii și au sărbătorit alături de ei. Pentru organizarea evenimentului am folosit cu 
jumătate de milion de lei mai puțin decât pentru organizarea sărbătorii în 2018.
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Dezvoltare economică

• Am demarat procesul de analiză complexă a monopolului și a practicilor neloiale de pe piața 
cărnii. Ministerul Economiei și Infrastructurii, împreună cu Ministerul Agriculturii și Ministerul 
Finanțelor lucrează la mecanismul de creare a condițiilor de competiție loială pe piață și la 
eliminarea contrabandei în sector. 

• Am creat o comisie interministerială pentru eliminarea efectului de monopol la exportul de nuci 
și produse derivate din nuci (80% din cantitatea exportată era efectuată de doar 3 companii 
în 2018, în comparație cu 10 companii în 2017). Au fost excluse verificările abuzive legate de 
suspiciuni de contrabandă, lucru care a sporit numărul exportatorilor. 

• Am pregătit legea în domeniul transportului feroviar care prevede divizarea infrastructurii feroviare. 
Noul Cod Feroviar va demonopoliza și depolitiza întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova 
și va duce la creșterea calității transportului feroviar.  

• Am pregătit proiectul Hotărârii de Guvern prin care este retras dreptul exclusiv la servicii de dializă 
oferite în decembrie 2018 de către Guvernul Filip unei companii private.  Hotărârea de Guvern din 
decembrie 2018 a creat o situație de monopol și a dezavantajat total serviciul public de dializă. 

• Am negociat creșterea volumelor la export cu cota 0% cu Uniunea Europeană pe anumite 
categorii de produse, care vor fi anunțate în luna octombrie. Acestea vor duce la creșterea 
volumelor de export cu Uniunea Europeană. 

• Am elaborat proiectul de Lege privind reglementarea activității independente de întreprinzător ca 
soluție alternativă pentru patenta pentru comerțul cu amănuntul. În contextul prelungirii termenului 
pentru obținerea patentei pentru comerțul cu amănuntul, ministerul va introduce opțiunea obținerii 
patentei prin sistemul „ghișeul unic online”. 

• Am extins Programul „Femei în afaceri”, care va oferi instruire femeilor de afaceri și va susține 
dezvoltarea abilităților antreprenoriale. 

• La solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, componenta de granturi pentru IMM-uri din 
proiectul Băncii Mondiale a fost majorată, astfel agenții economici pot solicita granturi de pînă la 300 
mii lei pentru a-și crește exporturile. Peste 100 de întreprinderi beneficiare și-au mărit afacerile, au 
creat cca 340 locuri noi de muncă și au generat exporturi în medie de peste 232 mii de dolari.   

• Am elaborat proiectul pentru promovarea învățământului dual și încurajarea financiară a agenților 
economici să creeze noi locuri de muncă. 

• Am renegociat contractul cu organizatorii evenimentului internațional Expo 2020 Dubai (convenit 
de guvernarea precedentă), economisind 1,5 milioane de euro pentru bugetul de stat.
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• Am promovat proiectul de lege privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor, care va permite 
producerea de energie din deșeuri ce nu pot fi reciclate, deșeuri medicale, deșeuri animale, care în 
prezent sunt îngropate și poluează apa și solurile. Doar în municipiul Chișinău zilnic se generează 
cca 15% de deșeuri care nu se supun reciclării și astăzi sunt înhumate la gunoiște. Urmează să 
dezvoltăm cadrul normativ pentru ca din aceste deșeuri să se producă energie și să ne asigurăm că 
instituțiile statului exercită controlul riguros pentru ca aceste instalații să nu polueze aerul.  

• Am deblocat finanțarea pentru proiecte non-agricole prin crearea mecanismului de valorificare a 
celor 15% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii care vor fi direcționate către îmbunătățirea 
nivelului de trai și de muncă în mediul rural. Beneficiari vor deveni APL și agenți economici generatori 
de venituri în mediul rural, pentru a motiva cetățenii să creeze locuri de muncă și să muncească în 
localitățile de baștină. Vor fi finanțate proiecte de dezvoltare și îmbunătățire a infrastructurii locale (cu 
până la 3 milioane de lei) și susținute diverse activități non-agricole (afaceri locale mici cu până la 1 
milion de lei/proiect). Instrumentul va asigura atragerea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală. 

• Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 243/2004 privind asigurarea 
subvenționată a riscurilor de producție în agricultură, care se află la consultații publice. Am pus 
accentul pe lărgirea gamei de produse în asigurări și îmbunătățirea pachetului de riscuri în funcție 
de soiuri și culturi. 

• A fost lansată aplicația mobilă Catalogul Produselor Alimentare Certificate (CPAC) din Moldova și 
România unde sunt incluse companiile ce oferă produse autentice din ambele state, în vederea 
promovării la nivel național și european. Aplicația permite identificarea și localizarea în timp real a 
produselor alimentare certificate, precum și detalii despre disponibilitate și capacitățile de producere.  

• Am simplificat procedura de depunere a dosarelor pentru recunoașterea grupurilor de producători 
și accesarea de subvenții din partea statului și a partenerilor de dezvoltare, prin modificări la 
Legea 312/2013.  

• Am elaborat un Program de Consolidare și Dezvoltare a Sectorului de Acvacultură (plasat pentru 
consultări publice http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6635), pentru a asigura 
trecerea de la produsele piscicole de import la cele autohtone, folosirea rațională a bazinelor 
acvatice naturale și artificiale și introducerea noilor tehnologii în acvacultură.  

• Am creat o bază de date și harta depozitelor frigorifice și a liniilor de sortare, pentru a facilita 
accesul producătorilor mici la această infrastructură. În total avem 645 de depozite frigorifice, 50 
de linii de sortare și 11 linii de asamblare. 

• Am îmbunătățit legislația astfel încât să satisfacem cerințele de calitate pentru a vinde produse de 
origine animală pe piața UE: i) am promovat în a II-a lectură Legea privind subprodusele de origine 
animală și produsele derivate ce nu sunt destinate consumului uman. ii) Am aprobat regulamentul 
Comitetului Național de Etică pentru protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în 
alte scopuri științifice. 
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• Am elaborat și transmis spre consultări publice Legea cu privire la produsele ecologice.  

• Am pregătit modificări la Codul Funciar, care să faciliteze consolidarea terenurilor agricole. Prin 
schimbările pe care le facem menținem moratoriul asupra vânzării terenurilor cetățenilor străini, 
obligăm deținătorii de terenuri să întreprindă măsuri de prevenire a degradării solului și propunem 
soluții pentru terenurile abandonate, care aduc prejudicii terenurilor adiacente. 

• Am evaluat subvențiile acordate în perioada anilor 2015-2019. Până acum subvențiile au fost 
acordate fără prioritizarea suportului spre soiuri solicitate astăzi pe piața internă și externă. 
Această practică a dus la supraproducția unor soiuri nesolicitate de producătorii de vin. Revizuim 
instrumentele de suport pentru a facilita investițiile în procesarea fructelor și legumelor, în plantații 
protejate și în sectorul zootehnic. 

• Am promovat instituirea regulii conform căreia certificatul de urbanism va putea  fi eliberat doar cu 
acordul tuturor coproprietarilor, inclusiv vecini de imobil/teren.  

• Am instituit un grup de lucru pentru identificarea lacunelor în actele normative și neconformitățile 
în aplicarea controlului de stat în construcții. Am identificat unele lacune menținute intenționat 
pentru a genera situații de corupție la mai multe etape, cum ar fi — la verificarea și expertizarea 
proiectelor tehnice în construcții, la atestarea specialiștilor în activități în construcții, la conducerea 
și asigurarea calității în construcții, la etapa recepției în construcții și în procesul de înregistrate a 
bunurilor imobile, la post-utilizarea construcțiilor. Am eliminat o parte din lacune prin aprobarea 
mai multor normative tehnice: 

1)    CP A.04.01:2018 „Proiectarea clădirilor și construcțiilor. Standard de performanță în 
clădiri. Definirea și calcularea indicatorilor de arie și volum” (Ordin nr. 199 din 07.08.2019)
2)    CP A.02.13:2019 „Managementul în construcții. Procedura de evaluare și verificare a 
calității produselor pentru construcții” (Ordin nr. 198 din 07.08.2019)
3)    CP A.02.10:2018 „Managementul în construcții. Ghid cu privire la produsele pentru 
construcții” (Ordin nr. 210 din 20.08.2019)
4)  „Instrucțiuni provizorii privind proiectarea, reparația capitală, extinderea și reutilarea 
tehnică a centralelor termice” (ordin nr. 209 din 20.08.2019)
5)    NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la 
incendiu” (Ordin nr. 200 din 07.08.2019)
6)    „Catalogul documentelor normative (ediția II, 2019)” (Ordin nr. 208 din 20.08.2019).

• Am semnat cu Banca Mondială contractul de lucrări de îmbunătățire a următoarelor drumuri:
-  Coridorului 8.3: Drumul L405, R21-Onișcani, km 0+000 - km 9+962
-  Coridorului 13: Drumul L431 Păruceni - Seliște – Vînători, km 0 + 000 - km 4+ 200 și R25 
drumul de acces către s. Seliște, km 0 + 000 - km 3 + 600.  
-  Coridorului 13:  Drumul L390  Pîrliţa – Nisporeni, km 23+400 – km 32+942
-  Reabilitarea sectorului de drum R6 Chișinău - Orhei - Bălți, finanțat de Banca Europeană de 
Reconstrucție și Dezvoltare 
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• Am semnat cu Guvernul Republicii Franceze o Scrisoare de Intenție privind finanțarea proiectului 
de reabilitare și modernizare a liniei de cale ferată Chișinău – Ungheni. 

• Am revizuit împreună cu CALM programul Drumuri Bune din perspectiva asigurării echității 
redistribuirii banilor. Am lansat și finanțat lucrările de reparație a drumurilor locale.  

• Am inițiat tratative cu România, Ucraina, Rusia privind tranzitul de gaze. Identificăm surse 
adiționale de gaze în cazul situațiilor de criză. 

• Am reluat discuțiile privind accelerarea construcţiei gazoductului Iași-Chișinău, cu respectarea 
termenilor de finalizare a gazoductului, astfel încât Moldova să poată beneficia de această sursă 
de gaze începând cu trimestrul II, 2020.  

• Am semnat cu Banca Mondială un acord de finanțare în valoare de 61 mln Euro pentru 
interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, și anume 
pentru extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din Chișinău și construcția liniei 
electrice aeriene LEA 400 Kv Vulcănești-Chișinău.
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Stabilitatea macrofinanciară  
și reluarea finanțării la bugetul de stat

• Am reușit să menținem plata salariilor și pensiilor, în pofida găurii financiare de 4,5 miliarde de lei 
pe care am gasit-o la bugetul de stat, rezultată din înghețarea asistenței externe și a măsurilor 
populiste fără acoperire financiară ale guvernării precedente. 

• Am reușit deblocarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și finalizarea a două evaluări 
concomitent, ceea ce ne-a permis nu doar să accesăm fonduri în valoare de 46,1 milioane de 
dolari SUA de la această instituție, ci și să deblocăm relațiile cu UE și alți parteneri și să creăm 
condiții pentru atragerea investițiilor în țară. 

• Am reușit să asigurăm importante finanțări externe. Astfel Uniunea Europeană deja ne-a oferit 
sprijin bugetar în valoare de 14,54 milioane EUR (echivalentul a 284,6 milioane lei) pentru a 
susţine implementarea prevederilor DCFTA, finanţarea programelor de educaţie și formare 
profesională și punerea în aplicare a Planului de acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize. 

• A fost inițiat dialogul cu UE privind acordarea ajutorului macrofinanciar și întreprinse acțiuni pentru 
realizarea condițiilor necesare în vederea debursării primelor două tranșe  (din trei) în valoare de 60 
milioane EUR până la sfârșitul acestui an. În total, de la venirea noastră la guvernare am deblocat 
asistență financiară în mărime de 1,4 miliarde de lei granturi și 2 miliarde de lei împrumut. 

• În cadrul vizitei prim-ministrului Republicii Moldova la Bruxelles din 24 iulie, au fost semnate trei 
acorduri de finanţare între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană pentru consolidarea 
supremaţiei legii și mecanismelor anticorupţie (ENI/2018/041-244 – 8,9 milioane EURO), pentru 
susținerea economică incluzivă a două regiuni- Ungheni și Cahul (ENI/2018/041-300 – 23,5 
milioane EURO) și pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (ENI/2018/041-302, 
ENI/2018/041-547 – 10,7 milioane EURO). 

• Lucrăm intens la sporirea gradului de absorbție a fondurilor externe. Până în prezent erau 
absorbite doar 37% din toate sursele acordate. Am lansat procedura de creare a Unității de 
Performanță a Proiectelor și avem obiectivul creștem substanțial gradul de absorbție. 

• Am rectificat legea bugetului, astfel încât pe lângă asigurarea cheltuielilor mărite de personal și a 
plăților sociale prioritare, să avem bani în buget și pentru investiții în economie. 

• Pentru mobilizarea resurselor în anul 2020 și reluarea programului cu FMI, am eliminat prevederi 
ce țin de amnistia fiscală și am promovat acțiuni țintite pentru eliminarea unor scutiri de impozite. 
Am eliminat scutiri nejustificate cum ar fi cele la produsele petroliere comercializate în zonele de 
control vamal, scutirile pentru magazinele duty-free la intrarea în țară și pe tronsonul transnistrean, 
scutirile la impozitul pe venitul obținut sub formă de câștiguri din loterii și pariuri sportive, scutirile 
de TVA la mărfurile importate prin parteneriate public-private. În al doilea rând, am adoptat o 



14

serie de măsuri țintite pentru mobilizarea veniturilor care nu afectează populația pe larg, cum ar fi 
majorarea accizelor la produsele de tutun, creșterea taxelor pentru poluarea mediului, și revenirea 
la cota standard de TVA în sectorul hotele, restaurante și cafenele (Horeca). 

• Am făcut un audit al serviciilor de pază pentru instituțiile de stat, care erau oferite până acum de 
firme private, aservite intereselor de partid, și am eliminat acest monopol. 

• Lucrăm la mecanisme de creștere a autonomiei financiare pentru autoritățile publice locale și 
responsabilizarea acestora în utilizarea resurselor de stat. 

• Am lucrat eficient cu partenerii din Comisia Europeană și am mobilizat eforturile pe intern care au 
dus la semnarea a 3 acorduri de finanțare cu o valoare totală de peste 40 milioane EUR pentru 
implementarea măsurilor ce vizează:

(i)  reforma justiției, dezvoltarea programelor de toleranță zero față de corupție în rândul 
cetățenilor, consolidarea mecanismele de investigare și urmărire penală, precum și 
eficientizarea sistemelor naționale de recuperare a bunurilor și de declarare a averii
(ii)  susținerea regiunilor pilot Cahul și Ungheni (urmează a fi extins și asupra altor localități din 
țară). Asistența va fi îndreptată spre implementarea strategiei de dezvoltare social-economică 
a acestor regiuni prin finanțări în infrastructură, vor fi susținute inițiative sociale și de 
patrimoniu la nivel local, precum și susținerea inițiativelor de antreprenoriat în rândul tinerilor, 
etc.
(iii)  măsuri de sprijin pentru promovarea egalității de gen în țara noastră și combaterea 
violenței în familie. 

• Am reușit să lansăm 4 proiecte majore de infrastructură în valoare totală de 40,4 milioane EUR 
finanțate din programele de cooperare transfrontalieră ale Uniunii Europene menite să

(i) îmbunătățească schimbul de informații și dezvoltarea infrastructurii de comunicații la 
frontiera cu Romania,
(ii) reabiliteze stațiile de poliție și să procurăm echipament specializat pentru structurile 
responsabile de prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere,
(iii) îmbunătățirii infrastructurii de operare a serviciului SMURD,
(iv) reabilitarea și dotarea birourilor vamale din zona de graniță româno-moldovenească de la 
Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni, Giurgiulești-Giurgiulești. 

• Am reușit să obținem aprobarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei privind majorarea cu 
10 milioane EUR a alocațiilor pentru construcția penitenciarului din Chișinău, urmare a sesizărilor 
tot mai frecvente de condamnare a Republicii Moldova la CEDO referitor la condițiile de detenție.

• Am reușit să convingem Comisia Europeană asupra necesității reformării și modernizării trupelor 
de carabinieri prin alocarea suplimentară a unui grant în mărime de 8 milioane EUR. 

• Am ajuns la un consens și am finalizat negocierile referitoare la finanțarea adițională a proiectului 
de însemnătate națională în ce privește securitatea energetică a statului și anume interconectarea 
rețelelor de energie electrică între Republica Moldova și România în valoare totală de peste 100 
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de milioane EUR, dintre care aproximativ 40 milioane EUR sub formă de grant (nerambursabil).
• Am obținut finanțare adițională de la Statele Unite ale Americii în mărime de peste 28 milioane 

dolari SUA pentru implementarea reformelor pe aria guvernării democratice, creșterea investițiilor 
și exportului în sectoarele cheie ale țării. 

• Recent a fost aprobată cererea de finanțare înaintată de Guvern pentru alocarea unui grant în 
mărime de 15 milioane EUR pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor rezidențiale și 
publice din Republica Moldova 

• Ne aflăm în proces de negocieri cu Banca Mondială privind definitivarea unui Program de 
susținere bugetară în mărime de 40 milioane dolari SUA, orientat spre susținerea mediului 
de afaceri, implementarea unei abordări echitabile și eficiente în domeniul protecției sociale, 
eficientizarea banilor publici, etc. 

• În cadrul vizitei prim-ministrului Republicii Moldova la Bruxelles din 24 iulie, au fost semnate trei 
acorduri de finanţare între Guvernul RM și Comisia Europeană:

-  pentru consolidarea supremaţiei legii și mecanismelor anticorupţie (ENI/2018/041-244 – 
8,9 milioane EURO), 
-  pentru susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale RM (ENI/2018/041-300 – 23,5 
milioane EURO) și 
-  pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (ENI/2018/041-302, ENI/2018/041-
547 – 10,7 milioane EURO). 

• Totodată, Comisia Europeană a anunţat reluarea sprijinul bugetar acordat Moldovei, alocând 
suma de 14,54 milioane de euro pentru a susţine implementarea prevederilor DCFTA, finanţarea 
programelor de educaţie și formare profesională și punerea în aplicare a Planului de acţiuni pentru 
liberalizarea regimului de vize.  

• A fost inițiat dialogul cu UE privind acordarea ajutorului macrofinanciar și întreprinse acțiunile 
pentru realizarea condițiilor necesare în vederea debursării primelor două tranșe în valoare de 60 
mln Euro (din trei) pînă la sfârșitul acestui an. 
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Îmbunătățirea calității  
serviciilor publice

• Am depolitizat Agenția de Servicii Publice, am inițiat discuțiile pentru eliberarea buletinelor de 
identitate electronice pentru toți cetățenii și am inițiat procesul de verificare digitală a permiselor 
de conducere. 

• În vederea creșterii eficienței și transparenței administrației publice centrale, am identificat 
resurse pentru îmbunătățirea platformei cariere.gov.md și stagii.gov.md, am descoperit și eliminat 
costuri iraționale și am economisit bani publici, am transferat Spitalul și Policlinica Cancelariei 
de Stat la MSMPS, am lichidat prin fuziune Moldata cu STISC pentru a reduce costurile, am 
inițiat procedura de centralizare a asistenței externe la Ministerul Finanțelor pentru o mai bună 
coordonare și absorbție a fondurilor, am responsabilizat instituțiile de control de stat prin 
intensificarea implementării Registrului Controlului de Stat. 

• Am elaborat și promovat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modelelor de 
permise de conducere de tip nou, astfel am aliniat legislația Moldovei la cea a UE. În paralel, am 
inițiat un efort diplomatic orientat pe recunoașterea permiselor de conducere moldovenești în 
toate țările UE, pentru a simplifica viața concetățenilor noștri din diasporă. 

• Am deschis la Cahul proiectul-pilot SMURD-SUD, ceea ce a dus la reducerea perioadei de 
intervenție la chemarea urgenței și va oferi acces la servicii moderne de intervenție locuitorilor din 
sudul țării. 

• Am implementat la punctele de trecere a frontierei de stat acțiunea „Diaspora” – care a redus 
timpul de așteptare la frontieră. 

• Am creat un oficiu teritorial al Biroului Migrație și Azil în Gara Feroviară Chișinău – peste 600 de 
persoane din 34 de țări au beneficiat de servicii, fără a fi nevoie să facă o vizită suplimentară la 
sediul BMA. 

• Am dispus ca cele 2 autospeciale de model TOMA, donate de Turcia, pentru a dispersa mulțimea 
în timpul protestelor, să fie transferate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – să 
fie folosite la salvarea vieților omenești și la intervențiile salvatorilor și pompierilor în situații 
excepționale. 

• Am lansat inițiativa de reformare și simplificare a procesului de obținere a autorizației în construcții, 
astfel încât să fie reduse povara administrativă și costurile aferente. 

• Am elaborat modificări la legislația în domeniul transportului rutier, astfel încât solicitările 
transportatorilor să fie însoțite de reguli clare de operare și de creștere a calității serviciilor de 
transport rutier.
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• Am identificat suport financiar de la Agenția Internațională de Energie Atomică pentru cumpărarea 
aparatului linear pentru radioterapie pentru pacienții oncologici. Acesta va îmbunătăți calitatea 
serviciilor de tratament și va micșora considerabil rândurile de așteptare a pacienților, care în 
prezent durează luni de zile.   

• Am modificat legislația astfel încât numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare 
publice să se facă prin concurs cu criterii clare, transparente și echitabile. Această schimbare 
vine să crească competitivitatea, profesionalismul și integritatea celor care pretind la funcția de 
conducător, să excludă conflictele de interese, să asigure transparența procedurii de selecție, să 
excludă nepotismul și influența politicului din sistemul medical. 

• Am rectificat legea Fondurilor de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, astfel încât, să putem 
majora salariile la unele categorii de personal medical și să asigurăm funcționalitatea sistemului 
medical. 

• Am mărit plățile pentru munca de noapte a personalului medical și non-medical încadrate în 
sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Din 1 octombrie 2019 plățile vor crește de 
câteva ori în comparație cu cele existente și se vor efectua în mărime fixă ajungând până la 
1000 de lei brut pentru o tură, conform specialității și unității în care activează angajatul. Această 
schimbare vine să soluționeze insuficiența cadrelor medicale în turele de noapte, dar și creșterea 
motivației financiare, luând în considerare surmenajul personalului medical în orele de noapte dar 
și arderea profesională.   

• Am pregătit modificările legislative pentru majorarea de circa 3 ori a indemnizațiilor pentru 
absolvenții-medici (120 mii lei) și pentru cadrele cu studii medicale medii (96 mii lei) care merg să 
lucreze în sate și orașe mici.   

• Cu susținerea Organizației Mondiale a Sănătății am modificat reglementarea și organizarea 
studiilor de rezidențiat, astfel încât să beneficieze atât studenții, cât și sistemul medical. Locurile 
de rezidențiat vor fi împărțite în baza unei concurențe loiale pe post, a rezultatelor studiilor 
anterioare și nu a unor criterii opace. 

• Cu susținerea Organizației Mondiale a Sănătății lucrăm la crearea cadrului legal pentru a permite 
încadrarea în câmpul muncii a absolvenților cu studii medicale universitare (după anul 6) până la 
admiterea în rezidențiat.  

• Cu susținerea Organizației Mondiale a Sănătății creăm cadrul legal pentru a permite încadrarea 
temporară în câmpul muncii a studenților mediciniști în calitate de personal medical mediu pe 
parcursul studiilor universitare începând cu anul 4 și până la finalizarea lor. Ultimele două acțiuni 
vor permite studenților să profeseze medicina sub supraveghere și să acopere astfel unele goluri 
de personal din sistemul medical.  

• Am creat portalul online al certificatelor de concediu medical, astfel încât să existe un control mai 
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strict asupra mecanismelor de eliberare și prelungire a certificatelor medicale, care erau eliberate 
nejustificat în trecut. Un alt efect pozitiv al portalului va fi reducerea termenilor de procesare a 
datelor și plata mai rapidă a indemnizațiilor.  

• Cu susținerea Guvernului României extindem serviciile de diagnostic medical pentru copii și 
zonele de Nord și Sud, prin procurarea echipamentelor medicale moderne: 2 RMN, 2 TC și 2 
mamografe staționare la Bălți și Cahul și 1 RMN pentru copii la Institutul Mamei și Copilului. 

• Lucrăm la implementarea mobilității circulare a personalului medical în spitalele din România 
pentru medici și rezidenți din Republica Moldova.  

• Lucrăm la modificarea metodologiei de selectare a medicamentelor rambursate, luând ca model 
mecanismele folosite în UE. Astfel vom avea medicamente rambursate bazate pe analize și nu pe 
influență de lobby.  

• Analizăm posibilitatea achizițiilor comune de medicamente cu România, ca să putem procura 
medicamente la un preț mai mic și de o calitate de nivel european. 

• Implementăm un mecanism de monitorizare a stocului și consumului de medicamente la Agenția 
de Medicamente și CNAM. Astfel vom ține sub control situația și vom acționa de urgență în 
momentul în care un medicament dispare de pe piață.  

• Implementăm împreună cu Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale proiectul de 
eliminare a medicamentelor expirate, inclusiv cu colectarea lor de la populație în farmacii. Scopul 
este de a diminua impactul negativ a deșeurilor medicamentoase foarte toxice asupra mediului 
ambiant, în prezent medicamentele expirate sunt turnate în var și ciment, iar după cimentare 
aruncate la gunoiștea generală.  

• A fost inițiată cu suportul OMS procedura de analiză a metodologiei de formare a prețurilor la 
medicamente cu scopul revizuirii lor.  

• A fost inițiată și se află în lucru elaborarea Legii Medicamentului care vine să racordeze practicile 
noastre la cele europene, ținând cont de directivele EU.  

• Au fost identificate surse financiare și va fi inițiat de curând procesul de creare a Registrului 
Pacienților cu Diabet Zaharat, Registrul Cancerului și cel al Pacienților cu Boli Renale, registre 
care sunt un depozit central de date despre maladie și fiecare caz nou de îmbolnăvire. Evidența 
la zi a acestor grupuri de pacienți permite efectuarea analizelor referitor la screening, diagnostic, 
tratament și supraveghere pentru a produce intervenții cost-eficiente.  

• A fost inițiat și se află în lucru procesul de dezvoltare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de 
Sănătate 2020-2030. Moldova nu a avut o strategie de sănătate din 2017 când s-a încheiat 
Strategia de Dezvoltare SS pentru anii 2007-2017. 
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• Lucrăm la procesul de modificare a cadrului legal pentru restabilirea funcționalității Agenției 
Naționale de Sănătate Publică. În urma reformei din anul 2018 ANSP a devenit o instituție de tip 
gigant cu o funcționalitate redusă care include subdiviziuni incompatibile unele cu altele așa ca 
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, sau în incapacitate totală de a produce 
politici din lipsa de personal stabilit, așa cum de exemplu în domeniul managementului resurselor 
umane în sănătate. 

• Am obținut sprijinul Parlamentului pentru revenirea de urgență la dreptul de predare a 9 ore 
pentru cadrele de conducere din învățământul general. Vom insista și mai departe pe modificările 
de esență la legea salarizării unitare în sectorul bugetar, pentru a corecta greșelile comise de 
guvernarea precedentă. 

• Am sprijinit elaborarea și aprobarea unei noi generații de documente curriculare pentru 
învățământul general (curriculum pentru gimnaziu și liceu, ediția 2019), inclusiv: 19 curricula 
disciplinare în învățământul gimnazial, 16 curricula disciplinare în învățământul liceal. Urmează 
acțiuni de monitorizare a implementării curriculumului, în baza cărora se vor opera îmbunătățiri, cu 
participarea cadrelor didactice și cu consultarea părinților. În același context, au fost desfășurate 
programe de formare pentru 115 formatori naționali și 2224 formatori locali, în cadrul programului 
de instruire pentru implementarea documentelor curriculare, ediția 2019, și pentru 70 de cadre de 
conducere, în implementarea noilor modele de plan-cadru pentru învățământul liceal. 

• Am inițiat procedura de revizuire a Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția 
manualelor pentru învățământul general, pentru a nu mai permite situații în care ajung să fie 
editate materiale de o calitate îndoielnică. 

• Am inițiat procedura de revizuire a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea 
concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ 
general, pentru a asigura promovarea în funcții a celor mai buni profesioniști. 

• Am discutat și ne-am asigurat de sprijinul partenerilor internaționali pentru reformarea 
învățământului superior prin măsuri care ne vor ajuta să eficientizam modul de utilizare a 
resurselor alocate domeniului de la bugetul de stat. 

• Am sprijinit aprobarea Programului național pentru cercetare și inovare și am promovat o nouă 
abordare a finanțării domeniului cercetării, pe bază de concurs al proiectelor de cercetare. 
Cercetarea trebuie să se axeze pe domenii prioritare și pe subiecte care pot să contribuie la 
dezvoltarea socio-economică a țării. 

• Am renovat componența Consiliului Național al Monumentelor Istorice, care are sarcina de a nu 
mai permite distrugerea monumentelor istorice și prejudicierea centrului istoric al capitalei prin 
construcții ilegale. Membrii consiliului sunt oameni corecți și profesioniști. Nu vom permite ca 
asupra lor să se facă presiuni. 
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• Am organizat, pentru prima dată, consultări publice cu toți cei interesați de îmbunătățirea stării de 
lucruri din domeniile proiectelor culturale, cinematografiei și teatrului. Oamenii din domeniu știu cel 
mai bine care sunt problemele și trebuie să participe la procesele decizionale. 

• Am inițiat procedura de elaborare a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea 
concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile teatrale și concertistice. Directorii nu 
vor mai putea fi numiți pe criterii politice sau clientelare. 

• Am organizat, în alt format, prietenos publicului, și cu bani mult mai puțini, manifestările 
consacrate comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare (23 august), Zilei 
Independenței (27 august), sărbătorii „Limba noastră cea română” (31 august). 

• Am reușit să asigurăm depolitizarea Premiului Național al Republicii Moldova și ne-am asigurat că 
acest premiu se acordă pe baza de merit. Abia în acest an, premiul a fost oferit oferit unor oameni 
de cultură deosebiți, printre care sunt și maeștrii Gheorghe Urschi și Lică Sainciuc, care ar fi 
meritat demult să-l primească. 

• Pe domeniul tineret, pe lângă alte proiecte, am sprijinit în cadrul Programului „Capitala Tineretului” 
mai multe activități: Școala ,,Cetățenia Activă” (cu participarea a 40 de tineri); Tabăra arheologică 
de vară ,,Tinerii cercetători” (cu participarea a peste 100 de tineri); Ziua Internațională a 
Tineretului-2019 (cu participarea a peste 1500 tineri din republică).  

• Lucrăm la proiectul unui program național de stagii pentru tineri, pentru toate instituțiile publice, 
astfel încât toate persoanele care-și doresc să facă voluntariat și să acumuleze o experiență de 
lucru în instituțiile publice să o poată face.  

• Am inițiat procedura de auditare a instituțiilor din subordine, inclusiv a modului în care acestea 
gestionează patrimoniul. Astfel, la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, am 
descoperit spații care au fost oferite în locațiune cu bani puțini, în interesul personal al membrilor 
Partidului Democrat, în timp ce sportivii noștri de performanță și antrenorii lor locuiesc și se 
antrenează în condiții inumane. Directorul interimar al centrului a fost demis. Urmează să găsim 
resurse pentru renovarea Centrului. 

• Lucrăm la un mecanism echitabil de finanțare a federațiilor sportive. Acestea au nevoie să fie 
susținute, dar nicidecum pe criterii politice, ci doar pe bază de necesitate și performanțe.
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Protecție socială  
și securitatea cetățenilor

• Elaborăm modificări la Codul Muncii. Lucrăm la crearea registrului salariaților în contextul eliminării 
carnetelor de muncă; vor fi excluse unele documente necesare până acum la angajare, astfel 
încât procesul de angajare să devină mai ușor.  

• Am majorat indemnizația unică la nașterea copilului cu 1608 lei, astfel constituind din 1 iulie 2019 
7911 lei. 

• Lucrăm la modificarea legii pentru a introduce un plafon pentru pensii, astfel încât să nu existe 
diferențe enorme între pensia minimă și cea maximă.  

• Negociem acordul în domeniul securității sociale cu Letonia, astfel încât să fie echivalate pensiile 
și recunoscute contribuțiile sociale. 

• Am aprobat și semnat aranjamentului administrativ pentru aplicarea acordului dintre Republica 
Moldova și Belarus privind securitatea socială. Prevederile lui vor oferi dreptul la pensie 
persoanelor care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Republica Moldova sau 
Republica Belarus. 

• Am gestionat accidentul de construcții de la Otaci și am asigurat despăgubirea persoanelor 
afectate - alocarea mijloace financiare sinistraților blocului de locuit din str. Prieteniei 153 B, 
or. Otaci ca urmare a accidentului tehnic în formă de prăbușire parțială a unui tronson pe toată 
verticala construcției blocului locativ. 

• Lucrăm, împreună cu Inspectoratul Național de Probațiune, la implementarea obligatorie a 
monitorizării electronice pentru cazurile de violență în familie. Proiectul de lege a fost elaborat și 
urmează a fi aprobat de Guvern și Parlament în cel mai scurt timp. După adoptarea acestuia, un 
mecanism electronic va fi instalat la victimă și unul la agresor, astfel încât victimele violențelor în 
familie să fie protejate, iar orice încălcare a hotărârii de judecată să fie raportată automat la INP. 

• Au fost inițiate negocierile și semnat Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și 
Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de asociere RM-UE” care acordă 
suport pentru participarea Republicii Moldova în cadrul programelor UE ce țin de promovare 
egalității de gen, abilitarea femeilor prin integrarea perspectivei de gen în politicile publice locale, 
precum și combaterea violenței domestice care afectează femeile și copii.    

• Am continuat implementarea proiectelor public-private pentru asigurarea militarilor și membrilor 
familiilor lor cu spațiu locativ. Am inițiat desfășurarea unui concurs de selectare a unui partener 
privat pentru construcția unor locuințe și a unor spații cu menire social-culturală în mun. Bălţi, 
aprobat prin HG nr.183/2018. Am oferit 164 indemnizații lunare pentru închirierea spațiului locativ 
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militarilor prin contract ai Armatei Naționale. 

• Prin adoptarea unei Hotărâri de Guvern am permis efectuarea de expertize medico-legale la 
Centrul de Medicină Legală în cazul anchetelor penale, ceea ce a dus la accelerarea anchetelor și 
economisirea banului public prin eliminarea necesității de a trimite mostre de ADN pentru analiză 
în străinătate, contra cost. 

• Cu suportul Uniunii Europene am dat în exploatare trei sectoare de poliție renovate, în raioanele 
Basarabeasca, Dondușeni și Drochia, ceea ce va duce la eficientizarea muncii poliției și o 
apropiere mai mare de comunitate. 

• Au fost inaugurate patru noi posturi teritoriale de salvatori și pompieri („Bobeica” - Hîncești, 
„Mingir” - Hîncești, „Răzeni” - Ialoveni, „Colibași” - Cahul, Taraclia). 

• Pentru a putea fi create punctele de colectare a deșeurilor de ambalaje, baterii și acumulatori, 
care ulterior să fie transmise pentru reciclare sau distrugere, am inițiat consultările publice pentru 
modificarea legii privind plata pentru poluarea mediului și a regulamentelor pentru ambalaje și 
deșeurile de ambalaje, baterii și acumulatori, și a deșeurilor de baterii și acumulatori, care au fost 
discutate pe larg cu mediul de afaceri și cu societatea civilă. 
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Securitatea națională

• Am restabilit securitatea Aeroportului Internațional Chișinău – în care poliția de frontieră devenise 
un fel de anexă privată a companiei controlate de Ilan Șor. Au avut loc măsuri de securizare a 
Aeroportului, în vederea prevenirii accesului neautorizat al persoanelor și bunurilor. 

• Sistemul Afacerilor Interne a întreprins măsuri contra traficului de droguri – au avut loc 145 de 
percheziții în 26 raioane în acțiunea Antidrog. 

• Am participat, conform angajamentelor anterioare, în misiuni și operații internaționale de 
menținere a păcii și am asigurat pregătirea și rotația a 53 de militari ai Armatei Naționale care 
participă la misiuni de menținere a păcii sub egida ONU, UE și OSCE. 

• Am executat 75 de misiuni de dezamorsare a unor obiecte explozive depistate pe teritoriul țării, 
am depistat și neutralizat 6.445 de obiecte și mijloace explozive. 

• Am dezvoltat infrastructură de păstrare și depozitare a armamentului și muniţiilor, precum și 
procesul de management al acestuia, prin: instalarea, în comun cu Misiunea OSCE, a două 
containere de prim ajutor medical; instalarea, cu suportul Germaniei, a unui loc special temporar 
de păstrare a muniţiilor la Florești; efectuarea lucrărilor de renovare la baza de păstrare tehnică 
a armamentului și patrimoniului, din suport oferit de Fundaţia „Golden West”/EUCOM (SUA), în 
sumă de 503.818 dolari SUA. 

• Am asigurat participarea contingentului Armatei Naționale la activitatea Forțelor Mixte de 
Menținere a Păcii în Zona de Securitate. 

• 100 de ofițeri ai Armatei Naționale au participat la exercițiul militar Agile Hunter în California, SUA.  

• A fost anulat, începând cu 16 septembrie, mecanismul de notificare scrisă prealabilă în privința 
deplasărilor private în regiunea transnistreană a oficialilor din Republica Moldova.
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Transparență decizională  
și procesul participativ

• Susținem instituțiile mass-media să-și facă meseria în interesul oamenilor: am redus prețul cu 
50% la chiria pentru presă în clădirile guvernului, am redeschis platforma de acces a presei la 
informații publice și am elaborat un proiect de lege pentru a oferi acces gratuit presei la informația 
din registrele de stat. 

• Am redeschis guvernul pentru societatea civilă: am inițiat procedura de facilitare a distribuirii 
2% de către grupurile profesionale, am organizat consultări pe marginea Planului de Acțiuni al 
Guvernului cu societatea civilă, am aprobat și am identificat resurse din partea partenerilor externi 
pentru îmbunătățirea platformei particip.gov.md. 

• Am elaborat o bază de date cu proiectele finanțate din Fondul Ecologic Național, care este 
accesibilă publicului larg pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
- http://madrm.gov.md/ro/content/lista-de-proiecte-finantate-cu-suportul-fondului-ecologic-
national-domeniul-alimentarii-cu. Am relansat finanțarea proiectelor din Fondului Ecologic 
Național, excluzând factorul politic din acest proces.   

• Asigurăm transparența cheltuielilor resurselor din granturi și împrumuturi de la partenerii externi, 
prin publicarea datelor actualizate pe Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe: amp.gov.
md. 

• Asigurăm transparența referitoare la bugetul de stat. Toți cetățenii pot vedea cum se cheltuie banii 
publici pe site-ul: buget.mf.gov.md.
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Scoaterea Republicii Moldova  
din izolare internațională

• În perioada de tranziţie politică anevoioasă a puterii de la guvernarea precedentă, prin eforturile 
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene am asigurat susţinerea și recunoașterea de 
către partenerii internaţionali a noii majorități parlamentare și a guvernului legitim condus de Maia 
Sandu.  

• Am realizat o serie de vizite în capitalele cheie pentru asigurarea acestui sprijin internaţional (Paris, 
Washington, Berlin, București, Bruxelles). De asemenea, în cadrul vizitei de la Paris am avut și o 
discuţie cu reprezentanţii diplomatici ai statelor G7, lucru care a contribuit la luarea unei poziţii 
comune a acestor state privind recunoașterea noului guvern legitim de la Chișinău.  

• Prin redeschiderea canalelor diplomatice, cetățenii Republicii Moldova au avut confirmarea 
internațională a faptului că noua putere democratic aleasă este recunoscută în cancelariile occidentale. 
Acest fapt a facilitat transferul pașnic de putere și am evitat tensiuni și riscul unor violențe.  

• UE a jucat un rol activ în consultările pe marginea situației politice din Republica Moldova, în 
particular în contextul vizitei Comisarului European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri 
pentru Extindere Johannes Hahn la Chișinău pe 3 iunie.  

• Odată cu intrarea în exerciţiu a Guvernului condus de Maia Sandu, dialogul politic RM-UE a 
cunoscut o intensificare. Pe 19 iunie, Comisarul Johannes Hahn, a întreprins o nouă vizită de 
lucru la Chișinău, iar prim-ministrul Maia Sandu a vizitat instituţiile europene de la Bruxelles pe 4 și 
24 iulie.  

• Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu a participat în premieră în calitate 
de invitat special la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe al UE (15 iulie). Au fost organizate 
întrevederi cu Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocierile de Extindere 
Johannes Hahn, precum și cu partenerii de dialog din cadrul UE și NATO. 

• Reluarea dialogului politic la nivel înalt, în special cu țările Uniunii Europene (dialog care fusese 
înghețat în ultimii ani ai fostei guvernări), readuce cetățenilor Republicii Moldova perspective noi 
de dezvoltare, atât economice, cât și sociale. 

• În eforturile naţionale de diversificare a surselor energetice și obţinerea independenţei energetice, 
am asigurat reluarea și accelerarea discuţiilor cu partea română pentru construcţia gazoductului 
Iași-Chișinău, în speţă am avut discuţii punctuale cu omologii din România și responsabilii din 
guvernul de la București și companiile de distribuire a gazelor privind necesitatea rezolvării acestei 
chestiuni în termeni cât mai restrânși, astfel încât cetăţenii Republicii Moldova să poată beneficia 
de gazul românesc, cât mai repede posibil. Am eliminat blocajul legat de livrarea ţevilor din 
România pe teritoriul Republicii Moldova.
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• Pentru confortul financiar al cetăţenilor noștri, atunci când călătoresc peste hotarele ţării, am 
stabilit drept o prioritate reducerea tarifelor la roaming cu mai multe state. Purtăm discuţii intense, 
formale și informale, cu România, Polonia, Letonia, Lituania, Ucraina, etc, pentru obţinerea acestei 
facilităţi. În speţă, am avut discuţii punctuale cu omologii din România și responsabilii din guvernul 
de la București, cât și cu companiile de telefonie pentru ca acest lucru să fie posibil de obţinut 
cât mai curând posibil. Totodată mai multor alte state le-am adresat propuneri formale pentru a 
demara aceste acţiuni.  

• În contextul în care din cauza relelor practici ale guvernării precedente Republica Moldova 
ajunsese un stat izolat și nefrecventabil, ţara noastră era în pragul intrării în insolvenţă. Prioritatea 
numărul unu a MAEIE, imediat după schimbarea guvernării, a fost ca prin eforturi diplomatice 
în contacte cu autorităţile din UE și SUA să obţinem reluarea finanţărilor externe sub formă de 
granturi în cea mai mare parte, esenţiale pentru funcţionarea normală a statului și a instituţiilor 
sale.  

• Au fost realizate vizite de nivel înalt atât a Doamnei Prim-ministru Maia Sandu la NATO și în SUA, 
cât și a oficialilor de nivel înalt în Republica Moldova — Subsecretarul de Stat al SUA, David Hale, 
John Bolton, fostul consilier al Președintelui SUA pentru Securitate Națională și Secretarul General 
al OSCE Thomas Greminger.  

• Crearea de funcții diplomatice consulare suplimentare, în corespundere cu necesităţile reale ale 
diasporei. MAEIE am inițiat, în regim de urgență, demersurile necesare pentru crearea unor noi 
posturi consulare. Acest lucru le va permite concetățenilor noștri aflați peste hotare să câștige 
timp și să economisească bani, fără să mai fie nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a-și 
rezolva problemele ce țin de perfectarea actelor.
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