
 
 

                                     
 

 

8 iulie 2015,  

Chişinău 

 

 

Suportul Bugetar din partea Uniunii Europene pentru  Republica Moldova – în aşteptarea 

îndeplinirii anumitor condiţii 

 

Ca răspuns la întrebările din partea reprezentanţilor mass-media din Republica Moldova privind operaţiunile de 

Suport Bugetar din partea Uniunii Europene şi a stării actuale a plăţilor, Delegaţia Uniunii Europene în Republica 

Moldova emite următoarea clarificare:  

 

Plăţile de Suport Bugetar sunt subiectul îndeplinirii tuturor condiţiilor stipulate în acordurile încheiate cu Guvernul 

Republicii Moldova, cât priveşte obiectivele politicilor sectoriale, stabilitatea macro-financiară, precum şi respectarea 

principiilor de supraveghere bugetară şi transparenţă. Realizarea obiectivelor politicilor este evaluată în baza unor 

referinţe incluse în operaţiunile de Suport Bugetar.  

 

Binecunoscutele aspecte din sectorul bancar al Republicii Moldova au cauzat îngrijorări în ceea ce priveşte stabilitatea 

macro-financiară. În acest context, Uniunea Europeană este de părerea că un program al Fondului Monetar 

Internaţional (FMI) va reprezenta garanţia că aceste preocupări sunt abordate.  

 

Plăţile de Suport Bugetar din partea Uniunii Europene pot fi procesate doar după aprobarea programului FMI. 

Deoarece un program nu poate fi solicitat de un guvern interimar, aceasta reprezintă încă un motiv serios de a accelera 

procesul, în curs, de formare a noii coaliţii de guvernare.  

 

Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, menţionează: „Uniunea Europeană subliniază importanţa 

formării cât de curând posibil a unei noi coaliţii de guvernare. Odată cu preluarea funcţiilor, noul guvern trebuie să 

expedieze, neîntârziat, o solicitare către Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru a negocia un nou program FMI. 

Aprobarea unui astfel de program va restabili încrederea în stabilitatea macro-financiară a Republicii Moldova şi va 

pava calea spre reluarea debursărilor de Suport Bugetar în cadrul asistenţei din partea UE”.  

 

 

 

 

Comunicat de presă 



 

 

Pentru mai multe informatii:  

 

Delegaţia UE în Moldova: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm  
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 
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