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C. REZUMATUL TEZEI  

( cadrul și obiectivele cercetării, metodologia de cercetare, sinteza principalelor capitole 

și concluzii) 

 

Lucrarea de față își propune să analizeze profilul economic al statelor din vecinătatea 

estică a UE în contextul de securitate actual, pentru a stabili legătura dintre parcursul lor 

economic și politic și potențialul de conflict din regiune, sub amenințarea agresivă constantă a 

Rusiei. 

Demersul de cercetare continuă prin cuantificarea beneficiilor aduse Republicii 

Moldova de apropierea sa de UE şi identificarea sectoarelor din economia ţării care pot aduce 

Moldovei un avantaj competitiv pe Piaţa Unică. Se au în vedere atât sistemul preferințelor 

comerciale autonome, cât și prevederile Zonei de Liber Schimb Aprofundate şi Cuprinzătoare 

Moldova-UE, respectiv ale Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu UE (semnat în 

2014).  

Traversăm o perioadă a dezbaterilor referitoare la strategia de securitate a UE și al 

evoluțiilor îngrijorătoare din vecinătatea acesteia, în care chiar capacitatea internă a UE de a 

depăși dificultățile este pusă sub semnul întrebării. În acest context, considerăm că analiza 

coordonatelor economice ale statelor partenere în lumina politicilor UE care li se adresează 

direct sau indirect (Politica Europeană de Vecinătate, Politica Externă și de Securitate 

comună, Politica regională) poate aduce o nouă perspectivă cercetărilor în domeniu. 

Pornind de la o clasică interdependență economic-politic ale cărei dimensiuni se 

reconfigurează continuu, abordăm problematica dezvoltării și a securității într-un spațiu 

geografic în care balanța de putere se înclină permanent spre Est sau spre Vest, un amestec 

potrivit fiind desigur dezirabil, dar foarte greu de realizat în realitate.  



Spre a canaliza cercetarea într-o structură coerentă și cuprinzătoare, am formulat în 

continuare o serie de întrebări care se constituie de fapt în obiectivele lucrării: 

1. Cum influențează mediul de securitate și presiunile geopolitice regionale opțiunile 

economice și nivelul de dezvoltare al statelor din vecinătatea estică a UE? (și 

viceversa – ar putea un nivel mai ridicat de dezvoltare al statelor Parteneriatului Estic 

contribui la soluționarea conflictelor înghețate din regiune/la menținerea stabilității 

regionale/la prevenirea unor noi confruntări armate precum cea din Ucraina?) 

2. Care este rolul UE în îmbunătățirea situației economice din vecinătatea estică? În ce 

măsură apartenența la Parteneriatul Estic asigură membrilor un model de dezvoltare 

adaptat nevoilor specifice ale fiecăruia? 

3. În situația particulară a Republicii Moldova, care sunt beneficiile estimate/realizate 

prin apropierea de UE și adâncirea integrării? Care sunt efectele politice ale semnării 

Acordului de Asociere cu UE? Cum se reflectă orientarea europeană a statului în 

raporturile cu Rusia și evoluțiile conflictului transnistrean? 

Cercetarea a pornit de la ipoteza că dezvoltarea de relaţii comerciale între state scade 

posibilitatea declanşării de conflicte între acestea şi le creşte puterea de negociere la nivelul 

organizaţiilor regionale din care fac parte. În acest sens, teza evaluează impactul Politicii 

Europene de Vecinătate asupra partenerilor estici, folosind ca studiu de caz situația particulară 

a Republicii Moldova.  

În același timp, am considerat inițial că, din punct de vedere economic, apartenența la 

Parteneriatul Estic presupune în mod cert ameliorarea structurii de producție, a capacității de 

export și competitivitatea produselor autohtone pe Piaţa Unică. 

 Pentru testarea ipotezelor formulate, am folosit multiple metode de cercetare, după 

cum urmează: 

 identificarea și definirea conceptelor relevante din sfera conflictului și a 

subdezvoltării; 

 studierea documentelor oficiale ale UE, relevante pentru tematica aleasă: rapoarte, 

bilanțuri, tratate, acorduri, regulamente, directive, decizii, comunicări, planuri de 

acțiune; 

 analiza statistică a indicatorilor economici relevanți pe baza seriilor de date 

publicate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Camera de 

Licenţiere de pe lângă Ministerul Economiei din Republica Moldova, rapoarte 

întocmite de DG Comerţ din cadrul Comisiei Europene, Eurostat, baze de date ale 

Băncii Mondiale, FMI, OCDE; 



 tehnicile de prelucrare și interpretare a datelor folosite au fost: tehnica descriptivă, 

corelarea rezultatelor în raport cu ipotezele formulate, interpretarea graficelor; 

 utilizarea de instrumente de vizualizare și analiză a fluxurilor de comerț 

internațional, dar și a spațiului de produs pentru identificara schimbărilor 

structurale (http://atlas.media.mit.edu/); 

  analiza critică a surselor din literatura secundară (studii, publicații oficiale, jurnale 

și reviste de specialitate, cărți, rapoarte, analize, comentarii); 

Cercetările anterioare au arătat că, în gestionarea relaţiilor de vecinătate cu state 

precum Moldova, Armenia sau Georgia, state mai sărace decât cele mai sărace membre ale 

UE, Uniunea are tendinţa de a exporta acquis-ul comunitar, ceea ce rezultă adesea într-o 

concentrare excesivă asupra reglementării şi impunerea unor costuri de adaptare prea mari 

pentru aceşti parteneri (Dreyer, 2012; Parmentier, 2013). Totodată, se consideră că accentul ar 

trebui pus mai mult pe sprijinul direct acordat exportatorilor pentru a se conforma cu 

standardele UE, dar şi pe o concentrare mai pronunţată asupra sectoarelor reticente la 

deschidere, precum: agricultura, părţi ale industriei şi forţa de muncă slab-calificată (Ciucu et 

al., 2011; Lupușor, 2015). 

În ce privește politica de securitate a UE și raportarea la vecinătatea estică, literatura 

de specialitate (Gaub & Popescu, 2015; Tardy, 2015; Delors, 2016) opinează că implicarea 

UE în operațiunile de menținere a păcii și soluționare a conflictelor a fost modestă în raport cu 

necesitățile statelor Parteneriatului Estic. Se subliniază astfel importanța definirii unei strategii 

de apărare comune și afirmarea unei poziții mai ferme a UE pe plan internațional, cu 

deosebire în situația țărilor din vecinătatea sa, cu aspirații la integrare economică și 

aproximare cu UE. 

Pentru a atinge obiectivele propuse, pe baza ipotezelor formulate și având în vedere 

sinteza literaturii de specialitate relevante, structura tezei este alcătuită din patru părți: primul 

capitol este unul teoretic, urmat de două capitole desemnate analizei aspectelor economice și 

respectiv de securitate din vecinătate, iar ultimul acoperă situația din Republica Moldova cu 

referire la tematica aleasă. 

Primul capitol este dedicat unei incursiuni teoretice paralele în problematica 

securității și cea a dezvoltării, cu identificarea delimitărilor conceptuale care vor sprijini 

analiza din capitolele următoare.  

Pe de o parte, am studiat distincția între diferitele forme de manifestare a influenței pe 

plan internațional, de la autoritate și coerciție, la utilizarea forței și conflict. Noțiunile m-au 

condus ulterior la analiza praxeologică a apariției conflictului, considerat o exercitare a puterii 



politice spre compensarea carențelor de putere economică sau, în alți termeni, un cost de 

oportunitate al păcii, presupusă a fi generată de relații comerciale și cooperare economică 

între state. Am încercat apoi să identific sursele de conflict din vecinătatea UE într-o abordare 

instituțională, reflectată de rolul organizațiilor regionale (UE, NATO) în menținerea 

securității și prevenirea conflictelor.  

Pe de altă parte, în a doua parte a capitolului m-am referit la cadrul teoretic al 

problematicii dezvoltare-subdezvoltare și am plasat aceste concepte în contextul elementelor 

definitorii ale politicii UE pentru dezvoltare , Politicii Europene de Vecinătate și 

interferențelor dintre acestea.  

Capitolul al II-lea este o incursiune în apariția și evoluția Politicii Europene de 

Vecinătate (PEV) și ulterior a Parteneriatului Estic (PaEst).  Sunt acoperite atât aspecte 

normative și structurale, cât și repere istorice și geografice. Un rol important îl ocupă 

descrierea și analiza instrumentelor specifice PEV și PaEst, dar și evoluția recentă a acestei 

politici în spațiul estic, cu evidențierea realizărilor și eșecurilor întâmpinate. 

O secțiune din capitol reprezintă o analiză comparativă a partenerilor estici, atât din 

perspectiva dezvoltării lor economice în cadrul PaEst, cât și a diferitelor opțiuni geopolitice 

exprimate sau deduse din acțiunile acestora. 

Finanțarea vecinătății se constituie într-o secvență distinctă în capitolul II și prin 

aceasta am dorit să evidențiem care a fost sprijinul de care au beneficiat partenerii PaEst prin 

programele dedicate acestora și cum a evoluat ajutorul UE de-a lungul timpului.  

 Capitolul al III-lea reprezintă o încercare de echilibrare a analizei prin perspectiva 

celuilat pol de putere cu influență în regiune: Rusia. Sunt analizate în acest scop conflictele 

înghețate sau active de pe teritoriul statelor partenere, care au, în majoritatea cazurilor, 

rădăcini istorice sau etnice, și a căror soluționare, încercată succesiv prin mijloace pașnice și 

mediere, întârzie să apară. În fiecare situație se analizează și intervenția UE, precum și 

raporturile UE-Rusia în menținerea stabilității sau generarea de conflicte în vecinătatea estică. 

 Considerăm că aspectele legate de sectorul energetic sunt la confluența dintre mediul 

de securitate și mediul economic, așa încât o secțiune a acestui capitol este dedicată 

coridoarelor energetice, strategiei europene pentru securitate energetică și impactul acestora 

pentru statele PaEst. 

 În finalul capitolului, propunem o analiză a resorturilor care au generat apariția 

Uniunii Economice Eurasiatice, prin compararea acesteia cu UE, întrucât considerăm că 

această inițiativă influențează direct opțiunile statelor Europei Central-Estice și Caucazului de 

Sud, care fac obiectul prezentei teze. 



 Capitolul IV constituie studiul de caz al lucrării asupra Republicii Moldova. Este 

organizat cronologic și include, într-o primă etapă, o descriere critică a evoluțiilor curente de 

pe scena politică a țării, caracterizată în ultimii ani de instabilitate, corupție endemică și 

scandalul fraudei din sistemul bancar.  

 Studiul continuă cu crearea profilului economic al țării înainte de includerea acesteia 

în PEV, urmată de raportarea succesivă a elementelor PEV și PaEst descrise în capitolul al II-

lea la situația particulară a Moldovei.  

 Am încercat să determinăm în ce măsură Moldova a fructificat corespunzător 

avantajele de care a beneficiat prin preferințele comerciale autonome acordate de UE, dar și 

elementele, etapele și prevederile Acordului de Asociere cu UE (AA) semnat în iunie 2014, 

respectiv ale Zonei de Liber-Schimb Aprofundate și Cuprinzătoare (ZLSAC) pe care acesta 

din urmă o include.  

 Analiza structurii și fluxurilor de comerț exterior pentru Republica Moldova ocupă un 

loc extensiv în lucrare, întrucât am considerat-o relevantă pentru tematica aleasă, în 

identificarea evoluțiilor pre și post AA, respectiv a beneficiilor economice pe care țara le-a 

obținut sau urmează să le obțină din apropierea de UE și adâncirea integrării. Totodată, am 

dorit să evidențiem care au fost principalii parteneri comerciali ai țării în ultimii ani, 

determinând în același timp evoluția preferințelor pentru țările CSI, respectiv UE. În același 

timp, se impune și identificarea produselor moldovenești competitive la export și modificările 

înregistrate prin prisma ZLSAC. 

 Ultima parte a acestui capitol acoperă aspecte legate de finanțarea Republicii Moldova 

prin PEV și alte instrumente conexe, dar și raporturile în care se află cu principalul său 

susținător din UE și vecin, România. Într-o secțiune separată ne referim la situația din 

Transnistria din punct de vedere economic (spre deosebire de abordare conflictului din 

Transnistria, din capitolul al III-lea) și perspectivele de implementare a prevederilor ZLSAC 

în această regiune separatistă. 

 Concluzii 

 Vom grupa în continuare concluziile lucrării sub formă de răspuns la întrebările cu 

care am formulat în introducere obiectivele tezei. 

Întrebările din setul 1: „Cum influențează mediul de securitate și presiunile 

geopolitice regionale opțiunile economice și nivelul de dezvoltare al statelor din vecinătatea 

estică a UE? (și viceversa – ar putea un nivel mai ridicat de dezvoltare al statelor 

Parteneriatului Estic contribui la soluționarea conflictelor înghețate din regiune/la menținerea 



stabilității regionale/la prevenirea unor noi confruntări armate precum cea din Ucraina?)” ne-

au condus la următoarele concluzii: 

O parte din statele vecinătății estice au optat pentru adâncirea integrării cu UE. Pentru 

Moldova și Georgia apropierea de UE s-a reflectat în intensificarea schimburilor comerciale 

cu UE și creșterea nivelului de dezvoltare al celor două țări, progrese în domeniul dialogului 

politic și reformei instituționale. Totuși, pe de o parte, alegerea lor pare să fie răspunsul la 

presiunile regionale în direcția UE, respectiv UEE. Pe de altă parte, apartenența la PaEst nu a 

contribuit la soluționarea conflictelor înghețate din Transnistria și respectiv Abkhazia, Osetia 

de Sud. Încercările timide de mediere favorizate de UE, precum și slaba prezență în teritoriu 

prin misiuni de monitorizare și asistență la frontieră (și nu prin misiuni militare), 

demonstrează încă o dată că rolul diluat al UE ca actor pe scena politică internațională se 

răsfrânge corespunzător și asupra partenerilor estici. 

Conflictul din Ucraina arată că presiunile expansioniste ale Rusiei nu s-au diminuat. 

Cu toate acestea, încercarea de a abate Ucraina de la orientarea europeană s-a soldat cu efecte 

inverse, întrucât țara a beneficiat de sprijinul suplimentar al UE în semnarea AA și respectiv a 

ZLSAC odată cu ceilalți doi parteneri, Georgia și Moldova. Costurile suportate de Ucraina 

pentru opțiunea sa strategică au fost, desgur, uriașe: anexarea Crimeei și ocuparea provinciilor 

Donetsk și Luhansk.  

Celelalte țări membre PaEst (Armenia, Azerbaijan și Belarus) își revizuiesc politicile 

în direcția unei orientări externe ambigue, care să le permită să nu se împotrivească niciuneia 

din puterile dominante din regiune, respectiv UE și Rusia. Armenia și Belarus au aderat la 

UEE. La adăpostul resurselor sale energetice, Azerbaijan nu avansează încă o integrare mai 

profundă cu una din părți. De altfel, conflictul Nagorno-Karabakh, care trenează între 

Armenia și Azerbaijan, nu numai că nu a găsit soluționare, dar cunoaște periodic tentative 

mocnite de reaprindere. 

Considerăm deci că, deși opțiunile strategice ale statelor pot avea efect pozitiv asupra 

nivelului de dezvoltare al acestora, apartenența la o grupare regională sau alta nu garantează 

nici accelerarea soluționării conflictelor, nici menținerea unui climat de securitate. Evoluțiile 

economic-politic se modifică în permanență, iar spațiul estic este expresia confruntării 

balanțelor de putere: UE își propune să acționeze ca factor de stabilizare prin integrare 

economică, în timp ce Rusia nu ezită să facă apel la resursele militare, spre a-și face 

cunoscute intențiile în regiune. Echilibrele aparente din regiune pot fi cu ușurință schimbate în 

stări de conflict.  



La întrebările din setul 2, „Care este rolul UE în îmbunătățirea situației economice 

din vecinătatea estică? În ce măsură apartenența la Parteneriatul Estic asigură membrilor un 

model de dezvoltare adaptat nevoilor specifice ale fiecăruia?” putem răspunde prin 

următoarele rezultate: 

Partenerii estici păstrează o moștenire sovietică de dependență. În aceste condiții, 

proximitatea față de UE, urmare a ultimei lărgiri către Est a acesteia în 2007, poate fi privită 

atât ca oportunitate, cât și ca amenințare. 

Parteneriatul Estic este, pentru cei șase membri, o oportunitate de îmbunătățire a 

relațiilor comerciale și creștere, de ocupare a forței de muncă, dar și de ameliorare a 

structurilor sociale și instituțiilor democratice. 

Cu toate acestea, apartenența la PEV a fost recent interpretată de Rusia ca amenințare 

asupra politicii sale expansioniste în vecinătate. Zonele de conflict din interiorul acestor țări le 

reamintesc în permanență de trecut, în timp ce tensiunile recente din Ucraina creează tot mai 

multe îngrijorări asupra unor posibile noi expresii ale influenței Rusiei în Europa de Est și 

Caucazul de Sud. 

În ciuda divizării lor în fani UE (Moldova, Georgia, Ucraina) și sceptici UE (Belarus, 

Armenia, Azerbaijan), membrii PaEst au un inters comun în aproximarea cu legislația UE: o 

piață uriașă (peste o jumătate de miliard de consumatori) și practici industriale și de 

standardizare comune. 

Membrii PaEst sunt dependenți din punct de vedere comercial de Piața Unică, după 

cum arată și proporția UE-28 în comerțul total al statelor PaEst: în 2014 a variat de la 25,17 % 

(Armenia) la 51,72% (Moldova). 

Pe de altă parte, relațiile dintre cele două grupe de țări sunt asimetrice, întrucât 

membrii PaEst dețin fiecare între 0,03% (Armenia) și 0,85% (Ucraina) în comerțul total al 

UE-28 în 2014. Mai mult, aceste evoluții reflectă faptul că sprijinul UE pentru PaEst este mai 

degrabă o politică strategică de stabilizare și securitate, decât una economică per se. 

PEV a reprezentat încă de la crearea sa un cadru de sprijin pentru vecinii UE prin care 

Uniunea a pus la dispoziția acestora o platformă de expertiză în democrația profundă, 

administrația publică și statul de drept, ceea ce a determinat ulterior creșterea integrării 

economice și a schimburilor comerciale . 

Totuși, ca și componentă a beneficiilor globale ale PEV, asistența financiară a avut un 

impact puternic asupra destinatarilor. Principala axă a cooperării cu membrii PEV rămâne cea 

bilaterală, după cum o demonstrează alocările multianuale ENPI (2007-2013) și ENI (2014-

2020). Partenerii beneficiază însă și de programe regionale și multinaționale. 



Membrii PaEst care au înregistrat cele mai bune performanțe în implementarea 

reformelor au primit în mod proporțional și cele mai mari alocări financiare. Astfel, Georgia 

și Moldova beneficiază, pentru intervalul 2014 – 2017, de câte 410 milioane euro (suma 

maximă), iar Ucraina a primit, doar pentru anul 2014, 210 milioane euro ca sprijin pentru 

situația de conflict în care se află țara. Chiar și cei mai puțin ascultători au primit, pentru 

perioada 2014-2017, alocări care variază de la 89 milioane euro (Belarus) la 94 milioane euro 

(Azerbaijan) și 170 milioane euro (Armenia). De precizat că, în ansamblu, totalul alocărilor 

ENI este mai mare decât în perioada precedentă (ENPI 2007-2013). 

Prioritățile de utilizare a fondurilor în statele PaEst se concentrează, pe perioada 2014-

2017, pe agricultură, dezvoltare regională și rurală. Dezvoltarea sectorului privat și sprijinul 

complementar pentru dezvoltarea capacității și societate civilă constituie, de asemenea, 

destinații principale ale finanțării acordate de UE. 

Partenerii estici pot beneficia de finanțare suplimentară prin FEDER și DG Afaceri 

Interne, dar și de proiecte finanțate de BERD și BEI, co-finanțate de OCDE. 

Întrebările din setul 3, „În situația particulară a Republicii Moldova, care sunt 

beneficiile estimate/realizate prin apropierea de UE și adâncirea integrării? Care sunt efectele 

politice ale semnării Acordului de Asociere cu UE? Cum se reflectă orientarea europeană a 

statului în raporturile cu Rusia și evoluțiile conflictului transnistrean?” se pot clarifica astfel: 

O perioadă după obținerea independenței (1991-1999), Moldova a trecut printr-o 

situație economică dificilă urmată, în anii 2000, de o creștere susținută a PIB în prețuri 

curente, ceea ce indica o revitalizare a activității economice. Recuperarea a fost sprijinită și de 

programul FMI de reducere a sărăciei (2000) și de includerea țării în PEV (2004). 

Angajamentul pentru reformă a fost demonstrat de adoptarea de politici structurale de 

privatizare a companiilor cu arierate mari la bugetul de stat. În acest context, Moldova a 

suferit mai puțin decât membrii UE în urma crizei financiare globale din 2009, datorită 

implicării sale reduse în economia mondială.  

Evoluțiile curente demonstrează că Moldova încă se străduiește să își îmbunătățească 

performanțele economice, deși modelul său de dezvoltare rămâne unul pe termen scurt, 

neadaptat condițiilor regionale schimbătoare: consumul este dependent de remitențe, iar 

agricultura deține o proporție ridicată în PIB în detrimentul serviciilor IT și financiare. 

Apropierea de UE presupune, pentru Moldova, reorientarea către modelul economiei de piață, 

sprijinirea investițiilor și promovarea exporturilor fiind considerate măsuri necesare în 

îmbunătățirea performanței externe a țării.  



Acordul de Asociere cu UE semnat în 2014, care include și Zona de Liber-Schimb 

Aprofundată și Cuprinzătoare, este dovada angajamentului politic al Moldovei în direcția 

apropierii de UE, cu o paletă de reforme ce vizează, pe de o parte liberalizarea comercială și 

convergența graduală a standardelor sanitare și fitosanitare, iar pe de altă parte, dialogul 

politic, o agenda socială, soluționarea conflictelor și reforma sistemului judiciar. 

Deși balanța comercială dintre Moldova și UE a înregistrat valori negative în perioada 

analizată (2001-2014), ponderea UE-28 în totalul exporturilor a crescut în special după 2006, 

atât prin influența embargoului rusesc asupra produselor agricole și băuturilor alcoolice din 

Moldova, cât și prin aderarea României la UE în 2007. Astfel, în intervalul 2006-2009, 

majoritatea exporturilor din Moldova se îndreptau către state membre UE, situație asupra 

căreia s-a revenit din 2014 (53,3% din totalul exporturi). Dacă înainte de 2013 principalul 

partener comercial al Moldovei era Rusia, după acest an locul a fost cedat României. 

Contingentele tarifare introduse prin preferințele comerciale autonome 2008-2012 și 

respectiv 2012-2015 au fost fructificate corespunzător și au îmbunătățit semnificativ 

exporturile către țările UE a anumitor categorii de produse sensibile precum: cerealele (grâu 

comun, orz și porumb), băuturile alcoolice (vinuri din struguri proaspeți), zahărul alb și 

produsele zaharoase. 

Principalele grupe de mărfuri exportate de Moldova în UE pe perioada analizată 

(2001-2014) sunt materialele textile, produsele vegetale, mașinile și aparatele, produsele 

alimentare și băuturile alcoolice. Se așteaptă ca implementarea ZLSAC să nu aducă 

modificări esențiale industriei textile, în schimb considerăm că cerealele, băuturile alcoolice și 

zahărul alb vor cunoaște creșteri la export în urma liberalizării complete. 

Măsurile agresive precum barierele comerciale artificiale și embargourile rusești 

trebuie să fie contracarate corespunzător de către UE în sprijinul membrilor și partenerilor săi 

din vecinătate. De altfel, UE a reacționat prompt în situația creată în septembrie 2013 prin 

embargoul rusesc asupra importurilor de vin, liberalizând complet importul acestei categorii 

de produse începând cu luna decembrie a aceluiași an. Pe de altă parte, embargourile și 

restricțiile succesive din partea Rusiei nu au făcut decât ca producătorii autohtoni să își 

diversifice piețele de desfacere și să se orienteze tot mai mult către piața UE. 

Primele rapoarte de progres asupra implementării AA/ZLSAC reflectă realizări în 

domeniul standardizării, al reformei sistemului judiciar și electoral, dar și în domeniile 

migrație și azil, mediu și transport. 

Totuși, pentru prima perioadă evaluată (septembrie 2014 – septembrie 2015), doar 120 

de acțiuni din 400 programate au fost implementate; Moldova înregistrează încă restanțe în 



implementarea ZLSAC (intrarea în vigoare din ianuarie 2016 a ZLSAC în Transnistria trebuia 

precedată de o perioadă de adaptare), combaterea slăbiciunilor din sectorul financiar-bancar, 

reluarea cooperării cu FMI, reforma administrației publice, cooperarea cu societatea civilă și 

sectorul energetic. 


