
În atenţia  
Guvernului Republicii Moldova, Prim-ministru, Valeriu Streleţ 

Fondul Monetar Internaţional, Armine Khachatryan, Reprezentant Permanent 

 
Solicitare: Cu privire la negocierea inclusivă şi transparentă a 
unui nou acord cu FMI 
 
Prin prezenta solicitare dorim să Va aducem la cunoştinţă că mai mulţi reprezentanţi ai 
Organizaţiilor Societăţii Civile (lista se anexează mai jos) au decis crearea unui grup civic 
preocupat de relaţia Moldovei cu FMI în special procesul de negociere, semnare şi 
implementare a unui nou Memorandum dintre Republica Moldova şi Fondul Monetar 
Internaţional.  
 
Considerăm că negocierea unui nou Memorandum cu FMI trebuie să aibă, pe lîngă o viziune ce 
ţine de soluţionarea problemelor bugetare curente ale Moldovei, și un angajament ferm, pe 
termen lung, al Guvernului pentru reforme profunde şi juste a economiei naţionale. Astfel, 
scopul grupului civic este de a contribui  în relaţia cu ambele părţi prin propuneri pragmatice de 
politici publice pentru a contribui la acest deziderat.  
 
Solicităm respectuos, Guvernului Republicii Moldova cît şi Misiunii Fondului Monetar 
Internaţional ca procesul de negociere a noului memorandum să asigure următoarele condiţii: 
 
Transparenţă: (I) asigurarea accesului la informaţii relevante de interes public  despre situaţia 
sistemului bancar, pierderile suferite de pe marginea fraudei in sistemul bancar, situaţia 
bugetar fiscală, etc. (II) organizarea de consultări pe marginea acestor subiecte care să includă 
și reprezentanţii Grupului Civic, (III) consultarea tuturor grupurilor vizate de către noul 
memorandum, sau a reprezentanţilor acestora (sindicate, patronate, societate civilă etc.), (IV) 
consultarea cît mai largă a proiectului de memorandum cu indicarea tuturor angajamentelor 
bugetare şi a angajamentelor de politici.  
 
Condiţionalităţi stricte  pentru implementarea reformelor structurale: (I) Prevederi clare de 
reformă instituţională în domeniul justiţiei şi combaterii corupţiei, (II) reforme menite să 
consolideze securitatea sistemului bancar şi să sporească independenţa şi eficienţa BNM, (III) 
reforme structurale ce ţin de piaţa muncii şi sistemul de pensii, (IV) reforme profunde a 
sectorului energetic, (V) reforme menite să sporească competiţia pe piaţa de mărfuri şi servicii.    
 
Echitate: (I) evitarea măsurilor fiscale regresive, (II) introducerea măsurilor pentru susţinerea şi 
protecţia celor mai vulnerabili cetăţeni, (III) introducerea măsurilor proporţionale de austeritate 
(IV) evaluarea impactului prevederilor memorandului asupra: cetăţenilor săraci, femeilor şi 
bărbaţilor, persoanelor cu dezabilităţi, tinerilor şi a vârstnicilor.  
 
În baza celor menţionate mai sus, cerem expres Guvernului: (i) să facă publice propunerile părţii 
Moldoveneşti pentru memorandumul cu FMI şi (ii) să organizeze întâlniri publice tematice cu 
membrii Grupului Civic şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Fondului Monetar 
Internaţional solicităm: (i) publicarea tutor analizelor şi concluziilor realizate în timpul misiunii 
din Moldova şi (ii) organizarea unei întîlniri cu membrii Grupului Civic şi a reprezentanţilor 
societăţii civile.   
 



Grupul Civic va monitoriza procesul de negociere şi modul în care principiile menţionate au fost 
respectate de către ambele părţi.  
 
Membri ai Grupului Civic preocupat de negocierea, semnarea şi implementarea unui nou acord 
dintre Republica Moldova şi Fondul Monetar Internaţional: 
 

Nume 
 

Organizaţia Date de contact 

Adrian Lupuşor Expert Grup  adrian@expert-grup.org 

Olga Bîtcă Alianţa Anticorupţie/CReDO bitcaolga@gmail.com 

Sorin Mereacre Fundaţia Est-Europeană  sorin.mereacre@eef.md 

Alexei Buzu  Centrul Parteneriat pentru 
Dezvoltare 

alexeibuzu@gmail.com  

Valentin Lozovanu Expert Programe IDIS VIITORUL valentin.lozovanu@gmail.com 

Vitalie Sprinceană  PLATZFORMA.MD  vitalie.sprinceana@gmail.com 

Petru Negura  PLATZFORMA.MD 

Ion Guzun  Centrul de Resurse Juridice ion.guzun@crjm.org 

Polina Panainte  Asociaţia pentru Democraţie 
Participativa ADEPT 

polina@e-democracy.md 

 
Persoane de contact din  partea Grupului Civic 
Adrian Lupuşor (22) 92 99 94 
Alexei Buzu (22)20 71 58  


