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Oligarhii Republicii Moldova 
 

Cornel VAIDA 
Oligarhia (conform Wikipedia) reprezintă guvernarea statului de către un grup, guvernare pervertită prin abuzul de putere. Oligarhia reprezintă o formă de guvernământ în care cea mai mare, sau întreaga putere politică 
este deținută de un mic segment al societății, în general cel mai reprezentativ din punctul de vedere al puterii, segment care se 
caracterizează fie prin avuție, înrudire, putere militară sau influență politică. Cuvântul își are rădăcinile în limba greacă și provine din 'oligo' - puțini și 
'arkhos' - a conduce. 
În mod tradițional, oligarhiile se perpetuează prin intermediul câtorva familii importante ai căror copiii sunt formați pentru a deveni moștenitorii acestei 

puteri. În contrast cu aristocrația, forma de guvernământ în care "cei mai buni" dețin puterea, oligarhia reprezintă adeseori o manifestare a puterii exprimată în mod nedemocratic, în care 
personalitățile-cheie rămân în umbră, preferând să conducă din culise, de cele mai multe ori 
prin intermediul mijloacelor economice. 
O societate poate deveni o oligarhie într-un anumit moment al evoluției ei printr-un mecanism 

de acumulare graduală și netransparentă de mijloace economice de către un grup restrâns de 
indivizi. 
Oligarhia este acea formă de guvernamânt în care puterea aparține celor puțini menționați mai sus.  Oligarhia are tendința de a-și crea structuri suprastatale și nu poate funcționa în absența unui control strict al justiției. Ecuația oligarhiei include în mod obligatoriu: infiltrarea 

politică, controlul mass-media, accesul privilegiat la resursele energetice și îmblânzirea justiției. 
OLIGARHÍE, oligarhii,  1. (În antichitate și în evul-mediu) Formă de guvernămînt în care 

puterea aparține exclusiv vîrfurilor aristocratice.Oligarhia venețiană din secolul al XlV-lea. ♦ Stat în care există această formă de guvernămînt. 2. Grup restrîns de persoane care prin averea și poziția lor socială domină viața politică și economică a unui stat capitalist. Oligarhie 
finaciară. 
În anul 2009, într-un Supliment al Buletinului nostru, „Pulsul Geostrategic”, am prezentat o 

sinteză a aspectelor referitoare la oligarhia rusă: apariţie, evoluţie, marii oligarhi, criza acestora şi noii oligarhi. Renumitul specialist francez în relaţii internaţionale, Thierry Wolto, în volumul „KGB-ul la putere. Sistemul Putin” afirmă: În anii tulburi care au urmat destrămării imperiului 
sovietic, Rusia s-a trezit năpădită de o specie nouă de prădători, oligarhii, care şi-au înşuşit imensele sale resurse naturale: petrolul, gazele, metalele şi diamantele. Dar lanţul trofic nu s-a 
oprit aici, oligarhii au căzut pradă adevăraţilor stăpâni ai societăţii sovietice şi postsovietice: membrii fostei poliţii politice KGB, cei care au avut din totdeauna acces la control, decizie, 
informaţie şi expertiză”. 
Aşa ajungem şi la Republica Molova. Să se fi petrecut şi aici 

acelaşi fenomen, aceeaşi cale să fi urmat şi cei îmbogăţiţi peste 
măsură în acestă ţără săracă? 
Începem să răspundem prin a reproduce lista cu Oligarhii şi elita 

economică din Republ ica Moldova, aşa cum sunt publicate 
pe site-ul WordPress.com:  
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1. Vlad Filat (imobiliare în Chisinau si Iasi) 
2. Vlad Plahotniuc (Media, Victoriabank) 
3. Gabriel Stati (ASCOM) 
4. Nicolae Ciornîi (Lukoil) 5. Yuri Drucker 
6. Oleg Voronin (Fincombank) 
7. Ion Sturza 8. Anatol Stati (ASCOM) 9. Alexandr Pinchevsky 
10. Vasile Kirtoka 
11. Veaceslav Platon 
12. Grigore Karamalak 
13. Victor Selin 
14. Vlad Turcan 
15. Boris Birstein 
16. Valeriu Strelet 
17. Simion Furdui (gaz) 
18. Victor Miculet 
19. Dorian Bedros (farmacii) 
20. Serghei Boret 
21. Vladim Colesnicenco 
22. Andrei Galben (rector ULIM, controleaza imobile importante) 
23. Natalia Vrabie (fost CEO Moldova-Agroindbank) 24. Ion Musuc (creator al unui fond de investii pe baza bonurilor de privatizare – falimentat) 
25. Eduard Musuc (fiul lui Ion Musuc, cota-parte in firme din telecomunicatii) 
26. Chiril Lucinschi (media) 
27. Alexandru Sarbu 
28. Mihail Titov 
29. Vasile Tarlev (fost premier, asociatie business) 
30. Iacov Tihman 
31. Ruslan Barladean 
32. Gheorghe Cozub 
33. Leonid Volneanschi 
34. Petru Bodarev (domeniu industrial) 
35. Eugen Bodarev (domeniu industrial) 
36. Chiril Gaburici (CEO companie străină) 
37. Liudmila Climoc (CEO companie străină) 
38. Ilan Shor 
39. Emanuil Grinshpun 
40 Nicolae Andronic (anti-NATO, a colaborat cu Volneanschi) 
41. Renato Usatii (bani pe filiera rusa) 
42. Valeriu Guma (căutat de Interpol, pe lista Partidului Democrat) 
43. Viorel Topa (în conflict cu Vlad Plahotniuc) 
44. Calin Vieru (fiul poetului Grigore Vieru) 
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În urma unor analize asupra situaţiei din 
Republica Moldova (R.M.), Kamil Calus expert al Centrului de Cercetări Orientale din 
Varşovia, concluzionează că acest stat este dominat de două clanuri oligarhice, Partidul 
Liberal Democrat şi Partidul Democrat, dominate la rândul lor de liderii acestora Vlad Plahotniuc şi Vlad Filat. Aceste două clanuri 
sunt susţinute, din umbră, de Partidul Comuniştilor condus de Vladimir Voronin, 
aceasta fiindcă cele trei partide au un scop comun, acela de a menţine, în ţară, actualul sistem 
politic, care reformat le-ar putea diminua puterea şi influenţa pe care o au în momentul de faţă.  
Cei doi, Vlad Filat şi Vlad Plahotniuc şi-au dobândit averile începând cu anii 1990, de multe ori 

în circumstanţe dubioase, controlul asupra instituţiilor statului reprezentând principala metodă de securizare a relaţiilor lor de afaceri şi de creare a celor mai bune condiţii de dezvoltare a 
propriilor firme. În plus acest control asupra instituţiilor statului îl folosesc şi pentru a-şi menţine poziţiile în cercurile de putere. Aşa au reuşit  ca în campania electorală pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014 să elimine un partid politic cu doar trei zile înainte de scrutin. 
Prin acest mod de control al instutuţiilor statului a fost posibil şi transferul de un miliard de euro de la trei bănci (Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank) către Ilan Shor, Vlad Filat şi 
probabil Vlad Plahotniuc, împrumuturi considerate neperformante încă de la început, fiind imposibil ca datoriile să mai poată fi recuperatesă, iar pentru a le salva Banca Naţională a Moldovei a lansat programe de sprijin de sute de milioane transferate peste noapte din rezerva 
valutară. Lipsa de control asupra băncilor a făcut posibilă implicarea acestora în spălarea a 
unor sume uriaşe de bani. 
Practicile politice, care vizează în special luarea în captivitate a statului de către grupurile de interese ale celor doi lideri politici nu constau în presiune economică ci prin exercitarea directă a puterii, nu personal de oligarhi ci prin interpuşi mergând până la funcţiile de prim-ministru sau 

preşedinte al parlamentului  (Iurie Leancă, Chiril Gaburici, Igor Corman). 
Nici integrarea europeană nu a fost interesantă pentru coaliţia  pro-europeană, decât în 

măsura în care a beneficiat de fonduri de ajutor sau de împrumuturi, iar programele de reformă nu au ajutat aproape de loc având în vedere  corupţia care a cupris toate sferele vieţii în R.M. – 
de la sitemul judiciar, sectorul financiar, până la cel de învăţământ sau sănătate, s-au dovedit fără nici un succes, numarul corupţilor în R.M. a crescut continuu, asfel că din anul 2009, când era pe poziţia 89, în anul 2014 a ajuns pe 103, la Indicele de Percepţie a Corupţiei al 
Transparency Internaţional. Centrul Naţional Anticorupţie, fondat în anul 2002, a fost folosit în principal ca un instrument de intimidare a oponenţilor politici. Legislaţia a fost reformată, 
conform cerinţelor Uniunii Europene, dar nu s-a aplicat, justiţia a rămas ineficientă, 
subordonată influenţei politice iar încrederea societăţii în justiţie a scăzut de la 37% la 23%. 
Există şi o legătură dovedită între oligarhii din Est şi cei care guvernează la Chişinău, cei din 

Est au fost informaţi, oportun, asupra  celor 13 active ale statului stabilite a fi privatizate în anul 

 
45. Vladimir Molojen 
46. Valeriu Lazar 
47. Valeriu Pasat (fost sef al SIS, consilier al RAO EES) 
48. Alexandru Oleinic 
49. Serafim Urechean (fost primar, lider de partid) 
50. Mitropolitul Vladimir 
51. Silvia Radu (CEO Union Fenosa) 
52. Gherman Gorbuntov (inclus pentru ca este cetatean RM) 
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2013 şi care puteau fi vândute pe nimic, aşa cum  Banca de Economii a fost cedată unui 
investitor rus (VneşEkonom Bank), statul neavând nici o încasare la buget din acestă tranzacţie dubioasă, banca fiind preluată, practic, gratuit deşii acţionarii majoritari (56%) erau cetăţenii 
Republicii Moldova. 
 Vă prezentăm câţiva dintre oligarhi moldoveni: 
      Vlad (Vladimir) Filat. Vlad este al doilea copil al Mariei si al lui Vasile Filat, s-a născut la 6 

mai 1969, în Lăpușna, o comună din RSS Moldovenească. Alături de cele două surori (Ala și 
Valentina) și de fratele său Ion, a crescut într-o zonă a comunei Lăpușna numită "Talcioc". În 1986 a absolvit liceul în orașul său natal, apoi în anii 
1986 și 1987 a lucrat la postul de radio al școlii până când a fost chemat pentru satisfacerea 
serviciului militar, pe care l-a efectuat în armata sovietică (8 mai 1987 - 15 august 1989), 
la Simferopol și Sevastopol . 
Din 1989 până în 1990 a studiat la Colegiul de cooperare (Kooperativny technikum ) din Chișinău, a urmat cursurile Facultăţii de drept 

a Universității din Iași (1990-1994). Ca student, a fost liderul "Ligii studenților din Basarabia în România", o organizație formată de elevi moldoveni în România.  În timp ce era student la Iași, 
a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie  Sanda, în toamna anului 1991. 
Între 1994 și1998, Vlad Filat a inițiat și desfășurat mai multe afaceri în România. El a fost director general al "RoMold Trading SRL" din Iași (1994-1997) și președinte al Consiliului de 

administrație al companiei "Dosoftei" din Iași(1997-1998). 
Activitatea politică: 
Filat a fost membru al Partidului Democrat din Moldova din 1997, când a fost fondat partidul, 

până în 2007. 
Întorcându-se în Moldova în anul 1998, a fost numit director general al Departamentului 

Privatizării și Administrării Proprietăților de Stat de la Ministerul Economiei și Reformei 
a Guvernului Republicii Moldova (1998-1999). 
 A fost  ministru de stat în cabinetul Ion Sturza, din partea  Alianţei pentru Democrație și 

Reforme în perioada 3.12.1999 -11.12.1999. 
În anul 2000, a fost ales vicepreședinte al PD iar la alegerile parlamentare din 2005  a devenit 

membru al Parlamentului moldovean. Până în martie 2009, el a fost vice-președinte al Comisiei parlamentare pentru securitate, ordine publică și apărare și a fost, de asemenea, membru 
al Comitetul de Cooperare Parlamentară Moldova – UE. 
A candidat pentru funcţia de primar al Chișinăului la alegerile locale 2007, a obţinut 8,32% din voturi, clasânduse pe locul al patrulea. La scurt timp după alegerile locale, în septembrie 2007, 

a plecat din PD, după zece ani de activitate politică în cadrul  formațiunii. 
A devenit președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova începând cu decembrie 2007. 

La alegerile parlamentare din aprilie 2009, partidul său a câștigat 15 locuri, iar în alegerile parlamentare din iulie 2009, PLDM a devenit al doilea partid din țară, cu 18 locuri și principalul 
partid din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, alături de Mihai Ghimpu, Marian Lupu și Serafim Urechean, documentele de constituire a  Alianței pentru Integrare Europeană s-au semnat  în cadrul unei conferințe de presă la 8 august, 2009. Spre sfârșitul lunii august 2009, el 
a devenit candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de prim-ministru al 
Republicii Moldova. 
Curtea Constituțională a Moldovei a confirmat la 17 septembrie 2009, legitimitatea lui Mihai Ghimpu în calitate de președinte în exercițiu al Republicii Moldova, ceea ce i-a dat dreptul de a numi primul-ministru. În aceeași zi, Mihai Ghimpu a semnat decretul de numire  a lui Vlad Filat 

 



7 

 

în funcția de prim-ministru. Anterior, la 17 septembrie, parlamentul a aprobat o nouă 
organigramă guvernamentală, dar programul, structura şi numărul de ministere (16) au rămas 
aceleaşi, doar numele și responsabilitățile acestora au fost schimbate.   
Alianța pentru Integrare Europeană a dat un vot de încredere pentru noul guvern condus de 

premierul Vlad Filat în cadrul unei reuniuni plenare la 25 septembrie 2009. 
Pe 08 martie 2013, Filat, a fost demis prin moțiune de cenzură, în urma acuzațiilor de 

corupție, abuz de putere și trafic de influență. În ciuda acestui fapt, președintele Nicolae Timofti a decis, prin decret prezidenţial, că membrii guvernului ar trebui să continue să-și 
exercite atribuțiile publice până la formarea unui nou guvern.  
Ulterior, la 10 aprilie 2013, președintele l-a desemnat pe Vlad Filat pentru funcția de prim-ministru şi l-a  însărcinat să formeze un nou guvern. Cu toate acestea, la 22 aprilie 2013 

Curtea Constituțională a decis că acest decret este neconstituțional, afirmând că un prim-ministru demis prin vot de neîncredere, în urma unor suspiciuni de corupție, nu poate fi numit în 
funcţia din care a fost demis prin moţiune de cenzură și că Președintele are obligația constituțională de a desemna în funcţia de prim-ministru un membru al guvernului a cărui 
integritate nu a fost afectată.   
Președintele la desemnat pe Iurie Leancă în calitate de prim-ministru interimar, la 25 aprilie 

2013. 
La 15 octombrie 2015 parlamentul îi ridică fostului prim-ministru Vlad Filat imunitatea parlamentară. El este cercetat pentru fraudă bancară de 1 miliard $ și acuzat că a luat mită de 

circa 250 de milioane de $ de la Ilan Shor care a fost preşedintele consiliului de administraţie al Bancii de Economii în perioada aprilie - noiembrie 2014. Filat a divorțat de Sanda Filat în 
august 2012. Are doi copii: Luca (n. 1995.) şi Iustina (n. 1998). 
Este considerat unul dintre cei mai bogați și mai influenți oameni din Republica Moldova. 
Vladimir Plahotniuc (n. 1 ianuarie 1966, Pitușca, raionul Călărași), cunoscut mai mult 

ca Vlad P lahotn iuc,  este un pol i t ic ian,  om de afaceri și oligarh din Republica Moldova, prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova între 30 decembrie 2010 și 15 
februarie 2013, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi: decembrie 2010 – octombrie 2013 și decembrie 2014 – 
30 iulie 2015. Este unul dintre cei mai bogați și mai influenți oameni din 
Republica Moldova.  
Este cunoscut și ca Vlad Ulinici (după numele de fată al mamei sale), 
figurând oficial o vreme în România sub această identitate. A învățat la școala medie din satul Grozești, raionul Nisporeni până în 1983, când a 
absolvit cu diplomă această instituție. În 1991 a absolvit Universitatea Tehnică din Moldova cu diploma de inginer la specialitatea: Tehnologia Industriei Alimentare. În 2002 a obținut titlul de Master în Business și Administrare la aceeași universitate. În anul 2006 

a devenit licențiat în drept, specialitatea Jurisprudență, la Universitatea de Studii Europene din 
Moldova. 
În perioada 1991–1993 a ocupat poziția de specialist la «Centrul pentru prevenirea și reabilitarea victimelor minore "Minor", afiliat Primăriei municipiului Chișinău. A îndeplint funcția 

de economist la "Euro Est Hundel" Ltd Moldova, apoi a lucrat la "Voyage" Ltd Moldova. În perioada 1995-1998 a fondat Grupul Financiar Moldo-American "Angels", pe care l-a condus până în 2001. În perioada 2001-2010 a îndeplint funcția de director comercial, iar mai apoi 
director general al „Petrom Moldova” SA, ocupându-se cu importul și distribuția petrolului. Din 2005 a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii 
Comerciale Victoriabank, una dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova, după care în 2006 a devenit președinte al acesteia, funcție pe care a deținut-o până în ianuarie 
2011.  
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din Moldova s-a luat decizia ca Vladimir Plahotniuc să fie candidat la funcția de deputat pe locul 2 pe lista acestui partid. În consecință, acesta și-a transmis afacerile în administrarea 
managerilor, pentru a se ocupa nestingherit de politică. La 30 decembrie 2010, în cadrul ședinței Consiliului Național Politic al PDM, s-a decis numirea lui Vlad Plahotniuc în funcția de vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova și în aceeași zi a fost ales prim-
vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova. La 19 mai 2011, prin decret prezidențial, Marian Lupu a constituit Consiliului Național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de 
drept în care a fost inclus și Vlad Plahotniuc ca vicepreședinte. La sfârșitul lui octombrie 2013 a 
renunțat la mandatul de deputat, declarând că se va dedica intens activității în partid.  
La alegerile parlamentare din noiembrie 2014 a fost ales din nou deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova, iar la 30 iulie 2015, imediat după votarea Guvernului Streleț, și-a depus 
mandatul de deputat.  
Pe data de 15 octombrie 2015, în ziua ridicării imunităţii parlamentare a lui Vlad Filat și arestarea acestuia, Vlad Plahotniuc anunța printr-o postare pe Facebook că se autosuspendă 

din funcția de prim-vicepreședinte al PDM, dar și din cea de membru de partid până la clarificarea anchetei în cazul BEM, după cum afirma el: „pentru a nu se face insinuări că ar 
influența ancheta și a nu afecta imaginea PDM”.  
În ziua de 21 decembrie 2015 Vlad Plahotniuc și-a anunțat revenirea în politică și în Partidul Democrat, la fel printr-o postare pe Facebook, publicată la ora 3 noaptea. El declara atunci că 

va „participa în mod direct la formarea majorității parlamentare care să asigure o guvernare stabilă și care sper să reușească să cumuleze inclusiv voturile necesare pentru alegerea președintelui țării în luna martie, anul viitor”. La câteva ore după asta, în dimineața zilei de 21 
decembrie, un grup de 14 deputați comuniști au anunțat că părăsesc fracțiunea Partidului Comuniștilor și că vor forma propria platformă parlamentară: Platforma Social Democrată 
pentru Moldova. PDM și grupul de ex-comuniști începuseră să poarte discuții privind formarea unei majorități parlamentare, iar Vlad Plahotniuc afirma atunci că susține ideea creării unei 
platforme social-democrată majoritară în Parlament. 
La 13 ianuarie 2016 majoritatea parlamentară nou-formată l-a propus pe Vlad Plahotniuc pentru funcția de prim-ministru, însă Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a 

respins candidatura lui cu motivația că „există suspiciuni rezonabile că domnul Vladimir Plahotniuc nu întrunește criteririle de integritate necesare desemnării sale în funcția de prim-ministru, având în vedere și faptul că prin Hotărârea nr. 5 din 15.02.2013 a Parlamentului 
Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial pe data de 22.02.2013, domnului Vladimir Plahotniuc i-a fost acordat un vot de neîncredere, în calitatea sa de prim-vicepreședinte al 
Parlamentului, aducându-i-se acuzații de implicare în activități ilegale care vin să prejudicieze 
imaginea Parlamentului și a Republicii Moldova”.  
Vladimir Plahotniuc a făcut parte din Adunarea Interparlamentară a Țărilor Membre CSI, 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Grupul de prietenie cu Confederația Elvețiană, 
Grupul de prietenie cu Republica Elenă și Grupul de prietenie cu Republica Ungară.  
Vladimir Plahotniuc este un om de afaceri care a gestionat firme din domeniul petrolier, 

financiar-bancar, hotelier, mediatic și imobiliar. 
Înainte de a intra în politică de partea Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc a fondat Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova care a fost lansată printr-un summit economic internațional la care au mai luat cuvântul politicianul și scriitorul francez Dominique 

de Villepin (fost ministru de externe în guvernul francez), Andrian Candu (director general AOAM), Valeriu Lazăr (prim-vicepremier, ministru al Economiei și Comerțului), Dorin Drăguțanu 
(Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei).  
La inițiativa lui Plahotniuc, Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova a început colaborarea cu Academia de Științe a Moldovei în contextul în care știința are nevoie de suport din partea 

mediului de afaceri. La 25 octombrie 2010, în cadrul unui eveniment festiv Asociația Oamenilor 
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de Afaceri din Moldova a acordat certificate de onoare la primii 100 cei mai buni manageri din 
Moldova.  
Vlad Plahotniuc este căsătorit cu Oxana Childescu și are doi fii, Timofei și Inochentie. Soția 

sa, Oxana, este fiica pictorului și sculptorului Emil Childescu. 
Printre finii lui Vlad Plahotniuc sunt: politicianul și omul de afaceri Andrian Candu, dar și Dorin Damir, un alt om de afaceri, președinte al asociației FEA (Fighting & Entertainment 

Association), președintele Federației К-1 Amator (WAK-1F Moldova) și vicepreședinte al 
Federației de Judo din Moldova.  
Vladimir Plahotniuc a îndeplinit, până în ianuarie 2011, funcția de președinte al „Victoriabank”, una dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova. În august 2010 averea lui Plahotniuc era estimată la 300 de milioane de dolari, conform unui top publicat de revista 

ucraineană de business „Delo”. Banii au provenit atât de la „Victoriabank", cât și de la 
compania „Petrom Moldova”, unde figura ca vicepreședinte al Consiliului de Administrație. 
Deși nu apare în actele firmelor, în presa de la Chișinău s-a vehiculat de mai multe ori informaţia conform căreia Plahotniuc ar deține cel mai luxos hotel din Moldova, „Nobil”. Tot 

Plahotniuc este proprietarul hotelului „Codru” din Chișinău, companiei de asigurări „ASITO”, clubului de noapte „Drive” și companiei de pază particulară „Argus–S”. De asemenea, Vlad Plahotniuc este proprietarul a mai multor radioteleviziuni din Republica Moldova (cinci dintre 
acestea cu acoperire națională), dintre care patru canale de televiziune, PublikaTV, PrimeTV, 2 
Plus și Canal 3 și trei posturi de radio: Publika FM, Maestro FM și MUZ FM (fostul Prime FM).  
În anii 2004-2007, Plahotniuc a fost partener neoficial cu Viorel si Victor Țopa, cu ajutorul 

cărora a preluat controlul asupra băncii Victoriabank și a postului Prime TV.  
În primăvara anului 2008, Plahotniuc ajunsese să fie poreclit „Abramovici de Moldova”, iar 

după demisia lui Vasile Tarlev a fost aproape de a ajunge prim-ministru.  
În mass-media s-a scris despre faptul că Plahotniuc ar fi finanțat, pe rând, Partidul 

Comuniștilor, până în 2009, și Partidul Democrat, din 2010.  
În 2010, fostul consilier cu misiuni speciale al ex-președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin, politicianul și omul de afaceri Sergiu Mocanu l-a acuzat pe Vlad Plahotniuc că de fapt 

a cumpărat Partidul Democrat din Moldova în anul 2009, iar în 2013 Vlad Filat a declarat că 
Plahotniuc ”și-a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să-și cumpere o țară”.  
Pentru relațiile sale cu familia fostului președinte comunist, Vladimir Voronin, Vlad Plahotniuc 

a fost supranumit „cardinalul din umbră” al familiei Voronin.  
În septembrie 2010, Victor Țopa, împreună cu Viorel Țopa, au adresat un memoriu mai multor 

instituții naționale și internaționale, de stat și publice (și anume: Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală a 
Republicii Moldova, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Comisia Națională a Pieței Financiare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova,Fondul Monetar Internațional (Chișinău), Ambasada SUA în Moldova, Ambasada Regatului Unit al 
Marii Britanii, Ambasada Germaniei, Ambasada Franței, Ambasada Suediei, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială (Chișinău) și International Financial 
Corporation Chișinău, prin care îl acuzau de atacurile raider din iulie – august 2011 asupra a 4 bănci și a companiei ASITO – pe Vlad Plahotniuc. După ce cei doi au fost condamnați la 10 și 
8 ani de închisoare, respectiv, ei l-au acuzat Vlad Plahotniuc de fabricarea dosarelor, 
declarând că acestea reprezintă o răfuială politică. 
La începutul lui 2011, la scurt timp după alegerea sa în Parlament, ziarul Adevărul a 

descoperit că Plahotniuc deține și cetățenie română, fiind înregistrat sub numele de Vlad Ulinici. El a explicat că a făcut aceasta pentru a-și proteja copiii, dorind să evite ca ei să fie 
discriminați pe perioada studiilor din România. El a anunțat ulterior că a cerut ca și în actele 
românești numele său să devină tot Plahotniuc.  
Vlad Plahotniuc a fost vizat de o anchetă a autorităților din România, pentru utilizarea unei 
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identități false. Asta după ce în perioada noiembrie 2009 - mai 2011, liderul Partidului 
Democrat a folosit pe teritoriul Republicii Moldova - numele Vladimir Plahotniuc, iar pe teritoriul României - numele Vlad Ulinici și Vladimir Ulinici. După ce au investigat cauza, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 293 din Codul Penal al României – fals privind identitatea, responsabilii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea au remis dosarul intentat pe numele lui Plahotniuc procurorilor Secției de urmărire penală și criminalistică din 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. După câteva luni de cercetări, procurorul care s-a ocupat de acest caz a clasat dosarul pe motiv că 
infracțiunea cu pricina, ce se pedepsește penal în România, nu este prevăzută în legislația 
penală a Republicii Moldova.  
În 2012 s-a aflat că Plahotniuc ar fi fost monitorizat de Interpol, pentru presupuse activități de 

„asociere la grupuri criminale, crimă organizată și spălare de bani”.  
Este catalogat drept oligarh, fiind acuzat de implicarea în mai multe infracțiuni. Lui Plahotniuc i 

se aduc și învinuiri de trafic de influență asupra întregii clase politice moldovenești, fiind considerat vinovat de criza politică din Republica Moldova, stagnarea dezvoltării economice, a 
reformelor în justiție, a integrării europene etc. În particular, acesta a fost poreclit „păpușarul”. În iunie 2015, fostul premier Ion Sturza a declarat în cadrul unei emisiuni politice televizate că „Republica Moldova este un stat captiv și este controlată de Plahotniuc, iar 
lucrurile în țară s-ar putea degrada și mai mult”.  
La începutul lui lunii iunie 2015, în faţa vilei sale din Sciez, Franța, ex-deputatul 

comunist Grigore Petrenco, împreună cu un grup de persoane, a protestat cu banere și slogane cu genericul „Plahotniuc, întoarce miliardul înapoi!”, în legătură cu jaful din sistemul 
bancar din Moldova.  
La 24 iunie 2015, după ce a avut loc majorarea tarifelor la energie electrică și la gazul natural, în fața casei din Chișinău a lui Vlad Plahotniuc a început o acțiune de protest, manifestanții 

amenajându-și corturi și rămânând acolo timp de o săptămână, până la 1 iulie, când au fost 
dispersați şi evacuaţi cu forța, conform unui mandat al executorului judecătoresc.  
În cadrul protestelor de amploare de la Chișinău începute în septembrie 2015, pe 5 octombrie 

2015 a fost pichetat și Global Buisness Center, sediul firmelor gestionate de Vlad Plahotniuc. Acolo protestatarii au scandat „Noi suntem poporul!”, „La pușcărie!”, „Plahotniuc, nu 
uita, pușcăria-i casa ta!”, au lipit pe pereții clădirii mai multe mesaje, cum ar fi: ”Hoțule”, ”Aici este vizuina păpușarului”, ”Moldova nu e ta”, ”Țara te vrea la pușcărie” și s-au îmbrâncit cu forțele de ordine venite acolo, încercând să rupă cordonul de polițiști pentru a intra în clădire. În 
ianuarie 2016, mulțimea a manifestat și contra candidaturii lui Plahotniuc la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova, dar și contra învestirii unui guvern condus de democratul Pavel 
Filip, pe motiv că acesta ar fi din cercul lui Plahotniuc. 
Pe 22 ianuarie 2016, jurnalista Natalia Morari i-a adresat o scrisoare deschisă lui Vlad Plahotniuc, în care i-a mulțumit pentru faptul că acesta „a reușit ceea ce n-a făcut clasa politică 

din Moldova în cei 25 de ani de independență, și anume, să unească până și pe ultimii 
dușmani ideologici și geopolitici, care încă ieri se scuipau reciproc”.  
Pe 24 iulie 2014 Vlad Plahotniuc a fost decorat cu „Ordinul Republicii” de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, „pentru contribuții decisive la desăvârșirea obiectivului 

major de politică externă al Republicii Moldova – asocierea politică și integrarea economică 
cu Uniunea Europeană”. 
Oleg Voronin (n. 4 noiembrie 1962, Criuleni, RSS Moldovenească) 
este un om de afaceri și politician din Republica Moldova, fiul fostului președinte Vladimir Voronin. Ca politician este membru 
al Partidului Comuniștilor și militează împotriva integrării europene a Republicii Moldova. Ca om de afaceri, deține acțiuni la banca comercială FinComBank, la a care este membru fondator și al cărui 
Consiliu de Administrație îl conduce. De asemenea, el deține o 
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firmă de construcții și o firmă de transporturi pe calea ferată, care în perioada guvernării 
comuniste a derulat mai multe contracte cu statul moldovean și cu companiile de stat.  Este 
căsătorit, are doi copii – Alexei și Ecaterina. 
Viața personală îi este puțin cunoscută, deoarece Oleg Voronin și familia lui preferă să nu-și 

afișeze viața privată și evită acțiunile mondene. 
Exprimându-şi adeziunea pentru valori conservatoare declara: „Principiile în care îmi educ 

copiii nu pot să difere în nici un fel de cele în care am fost educat eu însumi și sora mea. Părinții mei au fost și ei educați conform unor tradiții și valori. Aceleași valori le-am însușit și eu, 
aceleași valori caut să le transmit și copiilor mei. La fel este și în familia surorii mele.”  
În 1979 a absolvit școala medie din Ungheni, iar în 1984 – Universitatea de Stat din Chișinău, 

facultatea de biologie, specialitatea „Pedagogie”. 
Este absolvent și al Academiei serviciului de stat din Rusia de pe lîngă Președintele Federației Ruse, specialitatea „Administrația de stat și cea municipală”, calificarea „economist – 

specialist în finanțe și credit”. 
În anul 2011 a obţinut diploma de Magistru în Managementul Afacerilor (MBA) a Școlii 

Superioare de Business din Londra, cu calificativul „cum laudae”.  
Pe parcursul activității sale a administrat cu succes companii în domeniul finanțe și bănci, agricultură, în particular în viticultură, producerea vinului și protecția plantelor, precum și în 

domeniul  produselor electronice. 
Între anii 1984 și 1986 a activate, conform primei sale specialități, la Asociația Științifică de 

Producție „Vierul”. Din 1986 a devenit doctorand la laboratorul de biofizică la aceeași Asociație de Producție. În 1989 a înființat compania BIOTEX în care a activat ca director. Compania producea și exporta materiale de construcție, material săditor devirozat pentru culturi pomicole 
și bacifere și importa produse electronice și mijloace pentru protecția plantelor. 
În 1993, împreună cu alte întreprinderi, a participat la fondarea uneia dintre primele bănci 

private din Moldova, FinComBank, care este considerată de către specialiști ca una dintre cele mai sigure și eficiente bănci din țară. Banca a fost înființată de cîteva mari întreprinderi printre care și întreprinderea cu renume internațional Combinatul de vinuri „Cricova”, Combinatul de 
Covoare din Ungheni, Compania Incon, Combinatul de Tutun Chișinău (CTC) „Tutun”, precum și un șir de companii private. În 2003, era acționar la FinComBank, deținând 10% din acțiuni, în 
timp ce mama sa, Taisia, deținea 8% din acțiuni.  
Familia Voronin și apropiații dețin pachete importante de acțiuni la această instituție financiară, (deși până în 2007, împreună cu ceilalți acționari, vânduse pachetul majoritar firmei 

Horizon Capital din Kiev, care administrează Emerging Europe Growth Fund și Western NIS Enterprise Fund, fonduri de investiții înființate de Congresul SUA și destinate dezvoltării 
economice a Belarusului, Moldovei și Ucrainei iar din anul 2009 O. Voronin este președintele 
Consiliului de administrație al FinCombank.  
Oleg Voronin a primit de la primăria Chișinăului un teren pe care a construit un imobil de 300 

de metri pătrați, pe care în 2006 l-a trecut pe numele fiului său Alexei.  După ce în 2001 tatăl său a devenit președinte al țării, Oleg Voronin a primit prin dispoziție de guvern casa în care 
locuise fostul secretar general al PCUS pentru RSS Moldovenească Leonid Brejnev, clădire pe care a folosit-o ca garanție pentru a obține un credit de circa 3 milioane de dolari de la  „Banca 
de Economii”. El mai deține și un apartament și niște spații de birouri în zona centrală a 
Capitalei, spații cu care a garantat credite primite de la banca la care este acționar.  
Deși în 2007 Oleg Voronin a afirmat că nu are de gînd să intre în politică, în martie 2011 el a 

devenit membru al Partidului Comuniștilor Republicii Moldova (PCRM) şi și-a justificat astfel pasul: „Fiecare cetățean, fără voia sa, este pus să aleagă între a fi cu Moldova sau cu AIE, 
împreună cu Moldova sau împotriva ei. Am ales să fiu împreună cu Moldova, cu poporul nostru, nu cu dușmanii săi de moarte. Cînd vorbesc de Moldova, nu am în vedere PCRM. Rezistența față de acest regim al urii are multe forme, PCRM este una dintre ele, cea mai 
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importantă și cea mai puternică.”  
O. Voronin consideră că PCRM este singurul partid autentic din Republica Moldova: „singurul partid politic autentic din Moldova este PCRM. Celelalte nu depășesc limitele unor grupări de 

interese, cluburi de discuții, SRL-uri sau ale unor simpli executanți ai indicațiilor și ordinelor 
venite din capitalele unor țări deloc îndepărtate.”  
El consideră că în țările care nu sînt încă prospere politica statului ar trebui să fie apropiată de 

doctrina social-democrată. Sprijină sub aspect material și organizatoric numeroase acțiuni ale 
PCRM, este nelipsit la manifestațiile de amploare ale acestei formațiuni. 
Revista VIP Magazine din Republica Moldova a lansat în anul electoral 2009 zvonul precum că Oleg Voronin este primul miliardar moldovean. Deși activitatea de afaceri a lui O. Voronin este cunoscută în cercurile profesionale, el nu a beneficiat vreodată de atenția revistelor de 

genul Forbes. În shimb această revistă a remarcat averea altor oameni de afaceri din Moldova. Aceste zvonuri au fost astfel comentate de către omul de afaceri cînd a fost întrebat 
dacă el este cel mai bogat om din Moldova: „Sînt un boschetar ca și oricare alt cetățean, în comparație nu doar cu gauleiterii Moldovei, în persoana unor binecunoscuți contrabandiști și 
raideri, dar și cu cei din anturajul lor.”  
În 2012 postul de televiziune Publika (care, conform unor surse mediatice este controlat de magnatul Vlad Plahotniuc) i-a conferit lui Oleg Voronin titlul de „Cel mai bun businessman al 

anului”. O. Voronin a refuzat să accepte această distincție. Refuzul său l-a comentat astfel: „Toți cunosc că singurele afaceri profitabile în Moldova au devenit contrabanda și atacurile 
raider, precum și delapidarea mijloacelor bugetare. Postul de TV Publika ar fi trebuit să organizeze concursuri printre aceste actitivăți, deci nu printre oamenii de afaceri, ci pe 
culoarele parlamentului și guvernului.”  
În 2010, ziarul TIMPUL, a făcut publice cheltuielile de pe cardul bancar al lui O. Voronin (cardul era gestionat de Victoriabank deținută la acea vreme de numitul magnat) efectuate pe 

parcursul mai multor luni. În temeiul acestei publicații Centrul Național pentru Combaterea Corupției (care, potrivit înțelegerilor dintre membrii coaliției de guvernare i-a revenit Partidului Democrat din Moldova, al cărui vice-președinte și principal finanțator este același magnat 
moldovean) s-a autosesizat și a pornit o cauză penală împotriva lui O. Voronin „pentru spălare 
de bani” și pentru „evaziune fiscală”. 
După doi ani de anchetă dosarele au fost clasate pentru lipsa componentei de infracțiune. Curtea de Apel a anulat hotărârile organelor fiscale privind încasarea forțată de la O. Voronin a datoriilor fiscale rezultate și le-a obligat să plătească în folosul lui despăgubiri pentru daune 

morale.  
Comentând aceste acțiuni îndreptate împotriva fiului său, fostul președinte al Moldovei, 

Vladimir Voronin, a declarat că ele vădesc interese politice și că guvernarea caută, prin 
structurile de forță subordonate ei, fapte compromițătoare împotriva membrilor familiei lui.  
În perioada celui de-al doilea mandat de președinție al lui Vladimir Voronin presa de opoziție a 

difuzat de mai multe ori știri precum că anumite afaceri aparțin, chipurile, lui Oleg Voronin sau au fost preluate de către el în mod abuziv. O. Voronin a rămas indiferent față de răspîndirea 
acestor zvonuri. 
După venirea la putere, în 2009, a fostei opoziții, în presa controlată de fosta opoziție au 

încetat învinuirile de preluare a afacerilor. Răspunzînd la întrebarea unui ziarist, el a reacționat astfel la aceste zvonuri: „Unde sînt toate acele afaceri pe care le-aș fi luat cu forța pînă în anul 
2009?”  
Nu se cunoaște nici un caz de preluare a oricărei afaceri de către O. Voronin, deoarece toate cîte i-au fost încriminate fie că se află în continuare în posesia fondatorilor lor (de ex., rețeaua 

de pizzerii Andy’s pizza) sau proprietarii lor sînt alții (de ex., uzina de beton armat nr. 4 din 
Chișinău). 
Activitatea de binefacere a lui O. Voronin nu se bucură de publicitate. În anumite cercuri – 
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comunitatea creștină (ortodoxă), pensionarii-veterani ai muncii și ai războiului - este cunoscută 
finanțarea de către compania lui de construcții a mai multor programe sociale, construcția lăcașelor de cult și dotarea acestora cu rețele de utilități. De mai mulți ani el sprijină activitatea 
profesională a cunoscutei sportive Olga Cristea, precum și a altor tineri sportivi. 
A sprijinit financiar desfășurarea unor ediții ale Festivalului de cultură moldovenească în satele moldovenești din Ucraina dintre Bug și Nistru (din fosta Republică Autonomă Sovietică 

Socialistă Moldovenească – tatăl și bunicii lui Oleg Voronin sînt originari din regiunea transnistreană). Majoritate  sponsorizărilor sunt atribuite diferitelor programe sociale ale PCRM 
din spațiul rural.  
Ilan Shor (n. 6 martie 1987, Tel Aviv) este un om de 
afaceri milionar din Republica Moldova, de origine evreiască, 
care în prezent exercită funcția de primar al orașului Orhei. 
Ilan Shor deține mai multe afaceri, printre care compania 
„Dufremol” (Duty-free) și este patronul clubului de fotbal FC Milsami Orhei. În 2014 a devenit președinte al consiliului de 
administrare al Băncii de Economii din Moldova, după care și membru al consiliului de administrație al Aeroportulului 
Internațional Chișinău.  

Într-un interviu acordat revistei VIP Magazin, Ilan Shor a spus că la vârsta de 13 ani avea deja prima afacere proprie - trei magazine de telefoane mobile, iar la 16 ani deținea o 
minitipografie. La vârsta de 14 ani a primit prima sa mașină, un Peugeot 406.  
În anul 2015, echipa de fotbal Milsami Orhei, patronată de Ilan Shor a devenit în premieră campioană a Moldovei, acesta fiind și primul caz când o echipă dintr-un alt oraș 

decât Chișinău și Tiraspol câștigă titlul în Republica Moldova.  
Pe 21 mai 2015 Ilan Shor a intrat în cursa electorală pentru funcția de primar al 

orașului Orhei din partea mișcării social-politice „Ravnopravie”. A doua zi, pe 22 mai, el a fost eliberat sub control judiciar din arest la domiciliu, ca urmare a unei cereri depuse de avocații săi, pentru ca acesta să se poată implica în campania electorală. Peste câteva zile el s-a lansat 
în cursa electorală, pe stadionul din Orhei, prezentându-și programul electoral în limba română, chiar dacă el este vorbitor de limbă rusă. La scrutinul din 14 iunie, Ilan Shor a câștigat detașat 
alegerile cu peste 61,97% din voturi, în timp ce avea statut de învinuit în dosarul Băncii de 
Economii. A fost învestit oficial în funcția de primar al orașului Orhei la data de 1 iulie 2015.  
Din anul 2011 Ilan Shor este căsătorit cu cântăreața rusă Jasmin și împreună au o fiică pe 

nume Margarita (n. 2012).   
În februarie-martie 2015, Ilan Shor a fost audiat de Centrul Național Anticorupție (CNA) în 

cazul Banca de Economii și Banca Socială. El este bănuit că a semnat un contract prin care suma de 10 miliarde de lei a fost transferată de la Banca de Economii (BEM) către Banca Socială, iar de acolo banii au fost 
îndreptați spre zone offshore, unde li s-a pierdut urma. Pe 17 martie 2015 el a fost 
audiat timp de 8 ore de către ofițerii anticorupție, iar procurorii anticorupție i-au 
ap l icat  sechest ru pe bunur i le personale. Raportul societății de audit Kroll asupra acestor transferuri îl 
menționează ca principal beneficiar al tranzacțiilor și arată că de la una din 
firmele de securitate controlate de el a fost furat un autovehicul cu documente esențiale ale Băncii de Economii, 
principala bancă devalizată prin aceste 
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manevre.  
La 6 mai 2015 Shor a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Acesta are statut de bănuit în dosarele deschise pe marginea furtului de la Banca de Economii, Banca 

Socială și Unibank.  
La 18 iunie 2015, ziariști de la BBC au venit în Moldova pentru a realiza un interviu cu Ilan Shor. În cadrul interviului Ilan Shor a negat orice responsabilitate pentru criza financiară din 

țară și a negat că ar avea vreo legătură cu Unibank sau Banca Socială, alta decât că a fost un client al acestor bănci. Deși a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație 
al Băncii de Economii, el a dat toată vina pentru provocarea crizei pe creditele neperformante oferite de bancă înaintea privatizării acesteia și înaintea preluării conducerii ei. El a declarat că Raportul Kroll, bazat pe datele Băncii Naționale, nu dovedește nimic și nu conține niciun 
document, doar extrase din diverse articole de presă. După ce jurnaliștii de la BBC au publicat interviul, Ilan Shor a venit cu o reacție declarând că în reportajul BBC nu ar fi fost incluse toate 
secvențele, ceea ce ar fi dus la reflectarea doar parțială a temei. Drept urmare, administrația lui 
Shor a publicat pe contul său de Youtube interviul video integral. 

 Renato Usatîi (n. 4 noiembrie 1978, Fălești) este un om 
de afaceri, milionar în euro, filantrop și politician din Republica Moldova, care în prezent exercită funcția de 
primar al municipiului Bălți. A crescut în familia a doi profesori de limba engleză.  În 1994 a ocupat locul I la 
Olimpiada Republicană de Limba Engleză și a fost admis fără examene, la bugetari, la Facultatea de Limbi Străine a Universității de Stat „Alecu Russo” din orașul Bălți, pe 
care ulterior a și absolvit-o. Între anii 2000-2001 a lucrat ca supervizor la Aeroportul Internațional Chișinău. Din 
2002 până în 2004 a fost inginer superior la combinatul de alimentație a Căii Ferate din Moldova. Din 2005 până în prezent este președintele companiei „ВПТ-НН” (VPT-NN), din orașul Nijni 

Novgorod, Federația Rusă, iar din 2013 este senior vicepreședinte al Uniunii Constructorilor 
Căilor Ferate, din Moscova. 
Renato Usatîi a fost căsătorit și are două fiice, Valeria și Alexandra. Este posesorul unui Rolls-Royce Wraith, în valoare de 340 de mii de euro și a unor apartamente în Moscova și 

Chișinău. 
În prima parte a anului 2014, Usatîi a preluat conducerea Partidul Popular Republican, condus de Nicolae Andronicși şi l-a redenumit „Partidul Nostru”. În data de 10 iunie 2014, Ministerul 

Justiției l-a anunțat că nu a aprobat schimbarea denumirii, siglei și președintelui partidului, invocând încălcarea procedurei statutare a partidului. În august 2014 Usatîi a creat un nou partid, intitulat „PaRUs” (Partidul lui Renato Usatîi), cu care intenționa să participe la Alegerile 
parlamentare din 2014 din Republica Moldova, însă, pe 15 septembrie Ministerul Justiției a anunțat că nu a înregistrat partidul din cauza unor bănuieli că ar fi fost falsificate în jur de 30% 
de semnături de pe lista membrilor, iar ca urmare Ministerul de Interne i-a ridicat actele și a inițiat investigații. Pe 30 septembrie 2014 Renato Usatîi a anunțat că va participa la alegerile 
parlamentare pe lista partidul politic ”Patria”, condus de fostul Ambasador al Moldovei 
în România și fost șef al aparatului prezidențial în perioada lui Petru Lucinschi, Emilian Ciobu.  
Pe 26 noiembrie 2014, în baza unei sesizări din partea Inspectoratului General de Poliție, cum 

că Partidul „Patria” a folosit în campania electorală mijloace bănești cu proveniență din străinătate, Comisia Electorală Centrală a propus Curții de Apel Chișinău să excludă din 
campania electorală Partidul „Patria”, condus de Renato Usatîi, iar a doua zi, Curtea de Apel a decis excluderea partidului de pe listele electorale pentru alegerile parlamentare din 2014 și respingerea contestației partidului „Patria” în acest sens. În noaptea dintre 27 și 28 noiembrie 
Renato Usatîi a părăsit teritoriul Republicii Moldova, plecând la Moscova și publicând un mesaj 
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video în care afirma că se teme că autoritățile Republicii Moldova intenționează să îl 
aresteze. Surse din cadrul Poliției de Frontieră a Moldovei au confirmat pentru Radio Chișinău că Renato Usatîi a ieșit din țară. Pe 28 noiembrie Curtea Supremă de Justiție a 
respins recursul înaintat de partidul „Patria” față de hotărârea Curții de Apel Chișinău, 
hotărârea privind excluderea formațiunii din cursa electoral a rămas definitivă. 
La începutul lunii mai 2015, Renato Usatîi a revenit în Republica Moldova înregistrându-se 

în cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Bălți. La scrutinul din 14 iunie, acesta a câștigat detașat cu 72,46% din voturi, fiind învestit oficial în funcția de primar al 
municipiului Bălți la data de 2 iulie 2015.  
În perioada 2013 și 2014, Renato Usatîi a organizat o serie de concerte muzicale în diferite localități din Republica Moldova, cu artiști de renume din Europa și Rusia. Printre artiștii aduși 

de el se numără Bad Boys Blue, Blesteașcie, Grigori Lepsa, Stas Mihailov ș.a. 
Tot în această perioadă el a făcut și o serie de acte de caritate, donând de numeroase ori 

sume importante de bani. Astfel, el a donat un milion de lei profesorilor din raionul Fălești, o sută de mii de lei pentru biserica din localitate și altă sută de mii – pentru Federația de 
Kickboxing și 500 000 lei pentru construirea unei fântâni arteziene din centrul orașului Fălești.  
Numele lui Renato Usatîi a fost legat de mai multe crime și scandaluri, dar și de atacul raider asupra băncii moldovenești „Universalbank”. În noiembrie 2014, postul de televiziune Antena 

1 a realizat un interviu video cu bancherul rus Gherman Gorbunțov, în care acesta mărturisește că, la comanda lui Usatîi el a fost ţinta unui atac, asupra sa  fiind trase opt gloanțe. Usatîi a 
negat orice legătură cu tentativa de asasinare asupra lui Gorbunțov și susține că, din contra, ar fi colaborat cu poliția pentru arestarea lui Gorbunțov care, la rândul său, ar fi fost dat în 
urmărire de poliţia din Republica Moldova. 
Pe parcursul anului 2014 Renato Usatîi a făcut o serie de declarații controversate. Printre altele, el a afirmat că dacă va ajunge la putere va construi o replică a Zidului Chinezesc la 

frontiera dintre România și Republica Moldova. Tot el a declarat „Voi închide Ambasada SUA și voi face în loc un club de karaoke, dacă aceștia nu se vor purta cum trebuie. Și așa va păți orice ambasadă, dacă se va implica în treburile noastre...”, iar dintr-un comunicat al Ziarului de 
Gardă rezultă că Usatîi i-ar fi amenințat telefonic, făcând unele insinuări despre securitatea vieții unui angajat al ZdG, ar fi afirmat că va face din ziarul Timpul – «gorodskaia 
golubeatnea» (n.n.: în rusă ~ hulubărie orășenească) și din Ziarul de Gardă – «restaurant „La 
plăcinte”».  
Pe 28 noiembrie 2014, RISE Project a publicat un film documentar de investigație jurnalistică 

care-l prezintă pe Renato Usatîi drept protagonist implicat în tentativa de omor asupra omului de afaceri rus Gherman Gorbunțov și altele, demonstrând că urmele acestora se trag de la 
Moscova și în Republica Moldova. Filmul are 44 de minute; investigația a durat doi ani și jumătate, pe parcursul cărora RISE a folosit mai multe tehnici jurnalistice, inclusiv incognito și înregistrări audio-video. Usatîi a declarat ulterior pe seama acestui film că a participat la filmări 
întrucât  credea că-i un film artistic şi nu de o investigație jurnalistică. El a declarat că: „Tot ce 
apare în film face parte din scenariu pe care l-am discutat înainte”. 
La începutul anului 2015, Renato Usatîi a fost acționat în judecată de formația rock rusească Zveri și solistul trupei, Roman Bilîk, care au pretins că li s-ar fi 

încălcat drepturile de autor și au cerut în instanță despăgubiri în valoare de 2 milioane de lei, pe motiv că Usatîi a interpretat fără acordul lor, în cadrul mai multor concerte electorale piesa „Районы, кварталы” („Raionî, kvartalî”). Reclamanții au mai cerut ca Usatîi să fie obligat să 
șteargă toate clipurile video publicate în care apare interpretând piesa.  
După ce pe 15 octombrie 2015 Vlad Filat a fost reţinut în arest preventiv, Renato Usatîi a 

publicat pe Internet o serie de înregistrări ale convorbirilor telefonice dintre Vlad Filat și Ilan Shor, iar după aceasta a plecat la Moscova. La reîntoarcerea sa, pe 23 octombrie, el a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău pentru 72 de ore, fiindu-i întocmit un dosar penal 
pentru violarea dreptului la secretul corespondenței, caz în care riscă până la trei ani de 
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închisoare. Pe 25 octombrie el a fost eliberat din arest, fiind cercetat în 
continuare în stare de libertate.  
Lupta dintre clanurile Plahotniuc şi Filat, a fost câştigată de primul, 

celălalt fiind arestat şi cercetat pentru corupţie! 
 
Despre „furtul secolului” din RM 
În noiembrie 2014, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, guvernul a constatat că Banca de Economii a Republicii Moldova (BEM) se află în dificultate, motivul fiind „activele 

toxice”, adică credite acordate unor firme înregistrate pe numele unor persoane alcoolice, drogaţi, oameni ai străzii. Guvernul a emis o Hotărâre, secretă, prin care stabilea ca Banca Naţională a Republicii Moldova (BNM) să acorde BEM un credit de 9,5 miliarde de lei MDL 
(500 milioane de dolari) ca ajutor pentru situaţii de urgenţă, creditul fiind garantat de guvern prin Ministerul Finanţelor. La câteva zile după ce acest credit (ajutor) a intrat în conturile BEM, 
a fost pur şi simplu furat, trimis în străinătate în conturile unor firme off shore. Suma totală furată de la BEM, cu complicitatea celor mai înalte personalităţi de stat, se ridică la circa un 
miliard de dolari. Suma este imensă în comparaţie cu PIB-ul R.M. care este de 111 miliarde de 
lei MDL (aproximativ 6 miliarde de dolari). 
În urma unui concurs organizat de BNM, la care au participat cinci companii: Kroll Associates 

UK Limited (Kroll), trei dintre cele mai mari firme internaţionale de audit, care fac parte din grupul numit Big Four (Ernst & Young, KPMG şi Pricewaterhouse Coopers) şi Deltoitte & 
Touche, la 31 ianuarie 2015 firma Kroll a fost anunţată ca fiind câştigătoarea concursului.  
În prima etapă a investigaţiei, care urma să dureze patru săptămâni, se analizau tranzacţiile suspecte din cele trei bănci (BEM, Banca Socială şi Unibank), persoanele implicate, fluxurile 

finaciare ale transferurilor şi în final să propună o strategie de recuperare a pagubei până la ultimul leu. Firma aplică, ca modalitate de plată, un comision de 25-35% din suma recuperată, 
ceea ce  însemna circa 300 de milioane de dolari. 
Firma Kroll a investigat, în anul 1992, la cererea guvernului rus, dispariţia banilor din Casa Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), în jur de 10 miliarde de dolari. Auditul a costat 

1,5 miliarde de dolari, raportul nu a fost făcut public, dar au urmat o serie de sinucideri, a unor 
persoane care s-au ocupat cu administratrea banilor şi a activelor de peste hotare ale PCUS. 
Investigaţia firmei Kroll a început la 10 februarie 2015. Compania britanică, specializată în servicii de securitate finaciară şi evaluarea riscurilor, are printre angajaţi foşti agenţi ai FBI, procurori şi poliţişti din din SUA și,  la începutul lunii mai, odată cu terminarea investigaţiei, a 

elaborat un raport de 84 de pagini care a fost emis în 33 de exemplare, pe fiecare document este menţionat numele şi funcţia personei care l-a primit, în seara zilei de 5 mai 2015, 
Preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Adrian Candu, pe blogul său, l-a făcut public. În raport este descris modul în care s-a desfăşurat operaţiunea de devalizare a celor trei bănci (Unibank, Banca Socială şi Banca de Economii), peste 750 de milioane de dolari au fost 
transferaţi prin intermediul unor SRL-uri necunoscute, principalul nume în jurul căruia se învârt tranzacţiile fiind al omului de afaceri Ilan Shor, dar mai apar şi acţionarii de la Unibank: Petru 
Lucinschi, fostul preşedinte al Moldovei, Viorel Melnic, membru PSRM şi fost şef al Departamentului Vamal, Marina Tauber, preşedinta Federaţiei de Tenis din Moldova, Reghina 
Apostolova, fost candidat pentru Consiliul municipal Chişinău, jurnalistul Vladimir Novosadiuc şi 
alţii. 
În capitolul „Unde au dispărut banii” raportul menționează: ”Între 2012 şi 31 octombrie 2014, 

expunerea companiilor considerate parte a Grupului Shor a crescut dramatic de la 1,1 miliarde la 8 miliarde de lei. La început, aceasta părea o activitate legitimă de creditare, dar în timp, 
tranzacţiile au devenit tot mai complexe, în cadrul cărora fondurile de împrumut treceau de la o bancă la alta, de la o entitate la alta, prin intermediul unor entităţi străine ce foloseau conturi bancare letone. Structura tranzacţiilor în ansamblu a fost proiectată în încercarea de a masca 
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intenţionat adevărata natură a activităţii de 
împrumut şi de a maximiza creditul disponibil. Profilul general al acestor 
contractanţi de împrumuturi nu era tipic pentru tranzacţiile comerciale normale şi nivelul de conectare dintre aceste entităţi 
demonstrează efortul de a ascunde 
implicarea reală a băncilor”. 
Între 1 şi 24 noiembrie 2014, împrumuturile Grupului Shor au crescut cu încă 5 miliarde de lei, în urma împrumuturilor din cadrul 
BEM către patru companii: Provolirom SRL, Dracard SRL, Caritas Grup SRL şi Voximar 

Grup SRL. Logica exactă a acţiunilor întreprinse în acestă perioadă nu este clară, dar este evident că, la acel moment, exista un efort concentrat de a extrage capital de la cele trei bănci, 
de a concentra împrumuturile la BEM şi de a reduce expunerea în altă parte. Acest lucru a fost posibil datorită unei injecţii de capital, în valoare de 2,3 miliarde (de lei) şi a altor depozite interbancare de la Unibank şi Banca Socială. Se crede că din suma de 13,1 miliarde (de lei), 
împrumutată de BEM celor patru companii (citate mai sus), 6.5 miliarde au fost utilizate pentru a stige datoriile Grupului Shor, în numele altor companii din Grupul Shor la cele trei bănci. Cum 
au fost folosite cele 6,6 miliarde rămase nu este încă clar. La sfârşitul lunii noiembrie se transferă expunerea de la BEM la Banca Socială (BS) şi acesta din urmă, emite pe 25 şi 26 niembrie noi împrumuturi, totalizând 13,7 miliarde (de lei), către companiile din Grupul Shor 
(Danmira SRL, Davema SRL, Caritas Group SRL, Contrade SRL şi Voximar Com). Aceste fonduri au fost apoi  transferate în nişte conturi bancare letone, în numele unor entităţi străine 
din Regatul Unit şi Hong Kong. De remarcat că împrumuturile făcute de companiile Prolovirom SRL, Dracard SRL, Caritas Grup SRL şi Voximar Grup SRL au fost întoarse BEM”. Adică s-a plătit o datorie a acestor firme de 6,5 miliarde de lei, dar tot au mai rămas 7,2 miliarde de dei 
dispăruţi. 
Este relevat şi faptul că atunci când oficiali ai BEM (bancă delapidată) au vrut să pună la 

adăpost unele documente esenţiale, au apelat la o firmă de transport despre care se ştia că este controlată de Ilan Shor, iar despre furtul maşinii care transporta documentele au fost 
informate organele de cercetare după o zi.  
Cuantificarea şi găsirea fondurilor lipsă vor fi subiectul următoarei faze a investigaţiei. Pentru noua fază, Banca Naţională a Moldovei a invitat mai multe firme să depună oferte, dar până la 

expirarea termenului de depunere a ofertelor, 1 septembrie 2015, BNM nu a primit decât o sigură ofertă din partea consorţiului Kroll şi Steptoe & Jonson, obiectivul final al investigaţiilor este de a furniza BNM un tablou clar, cronologic, cu privire la persoanele care au controlat 
tranzacţiile dubioase sau au deţinut controlul băncilor, au beneficiat de pe urma tranzacţiilor investigate, de a identifica iregularităţile şi pierderile în aceste bănci precum şi de a elabora şi 
implementa o strategie de recuperare a activelor. După încheierea fazei a doua, pe baza informaţiilor deţinute de BNM şi a rezultatelor din cea de a doua fază de investigaţie, consorţiul 
de firme va trebui să iniţieze masuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate, în cooperare cu BNM, în Republica Moldova şi în jurisdicţii străine pentru a urmării, reţine şi 
recupera activele 
La Chişinău au avut loc proteste de amploare, unde zeci de mii de oameni au cerut clarificarea „Furtul Secolului!”, publicare imediată a rezultatelor investigaţiei  companiei Kroll 

„care a identificat actorii furtului din sistemul bancar”, demiterea conducătorilor de la instituţiile care au admis acestă delapidare, condamnarea vinovaţilor şi recuperarea banilor, neadmiterea 
declarării acestor sume furate ca datorie de stat. 
În RM există şi o Comisie Naţională de Integritate, potrivit Legii nr.180 din 19.12.2011, intrată 
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în vigoare la 1 martie 2012, o instituţie desemnată să se implice în mod activ în aplicarea 
standardelor de integritate, a bunelor practici la nivelul administraţiei publice, precum şi la descurajarea comportamentelor care generează corupţie în plan administrativ. Comisia are 
drept obiectiv implementarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietăţi aparţinând  persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, ale judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi ale unor persoane cu funcţie de conducere şi 
al declaraţiilor de interese personale, precum şi a mecanismului de soluţionare a conflictelor de interese, acţionînd conform principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii, ale 
dreptului la apărare şi ale bunei administrări. Dar  se apreciază că şi în această instituţie se aplică aceeaşi logică ca şi în alte instituţii ale satului prin care de fapt se  protejează averea 
oligarhilor. 
În concluzie, putem aprecia că insttituţiile slabe ale statului, administraţia publică ineficientă, puterea judecătorească politizată şi aservită diferitelor interese, instituţiile destinate combaterii 

corupţiei la fel de paralizate şi nefuncţionale au generat şi întreţinut climatul necesat dezvoltării a ceea ce s-au numit şi se numesc oligarhi care, infiltraţi peste tot, au facut ca Moldova să fie 
un stat  captiv din punct de vedere politic şi nu numai. 
În timp ce corupţia înflorea, personalităţile politice ale acestei ţări s-au atacat şi combătut reciproc, şi-au împărţit instituţiile  statului, au controlat sau au „risipit” bugetele acestora, 

reformele cu adevărat democratice au fost de suprafaţă, doar pentru a-şi asigura asistenţa şi finanţările donatorilor externi (482 de milioane de euro în perioada 2007-2013, iar apoi parte 
din fondurile prevăzute pentru asistenţă socială, în valoare de 746 milioane de euro, prevăzute 
pentru perioada 2014-2020). 
Situaţia din RM a fost analizată în cadrul Consiliului UE din 15 februarie 2016, iar Cosiliul cere 

RM: „prioritizarea reformelor privin depolitizarea instituţiilor statului, combaterea corupţiei, care a deveni sistemică, reformarea administraţiei publice, transparenţă şi responsabilitate atât în 
gestionarea banului public cât şi în cadrul deciziilor politice”. 
Mulţi se întrebă ce se va întâmpla, în viitor, cu oligarhii moldoveni? Se vor sinucide, la fel ca cei, de aceeaşi teapă, din Rusia, vor părăsi ţara cu destinaţia unor paradisuri fiscale sau vor 

intra în puşcării, după ce şi-au pus la adăpost averile şi, după modelul celor din România, vor 
deveni „scriitori de literatură ştiinţifică”! 
De ultimă oră, dezvăluirile Panama Papers menţionează peste 10 oameni de afaceri/politicieni din R. Moldova cu conturi offshore în Panama. Dar despre această problemă, poate cu altă 

ocazie. 

 

 


