
 

 

                                     

 

21 iunie 2016,  

Chișinău 

 

Vizita unui oficial UE de nivel senior în Republica Moldova solicită Guvernului 

încheierea cât mai rapidă a unui acord cu Fondul Monetar Internațional  

 

 

Katarína Mathernová, Directorul general adjunct pentru Politica de vecinătate și Negocieri de extindere a 

Comisiei Europene, a vizitat Chișinăul în perioada 20-21 iunie pentru a discuta progresul în cadrul 

reformelor din sectoarele cheie, în special în sectorul bancar.  

 

În cadrul vizitei sale, Dna. Mathernová s-a întâlnit în cadrul unor ședințe de lucru cu conducerea guvernului, 

cu guvernatorul Băncii Centrale și cu partenerii din cadrul instituțiilor financiare internaționale (IFI). 

 

În contextul acestor ședințe, Dna. Mathernová a subliniat necesitatea unei implementări veritabile a 

reformelor incluse în Foaia de Parcurs privind agenda de reforme prioritare. Reformele structurale sunt 

necesare pentru beneficiul țării și a cetățenilor acesteia. Dna. Mathernová a subliniat suportul acordat de UE 

Republicii Moldova în parcursul de implementare a reformelor ce sunt axate pe rezultate concrete.  

 

O atenție deosebită în cadrul ședințelor a fost acordată guvernării în sectorul bancar. Dna. Mathernová a 

încurajat autoritățile să încheie cât mai rapid un acord cu FMI, să abordeze deficiențele rămase în sectoarele 

bancar și energetic. Acest acord este necesar pentru reluarea finanțării suportului bugetar acordat de către 

UE. 

 

Comunicat de presă  



 

 

Context:  

 

UE a susținut Republica Moldova în angajamentele luate privind reformele și implementarea Acordului de 

Asociere (inclusiv DCFTA), oferind o asistență de 221 milioane euro de la semnarea acordului în 2014.  

Asistența acordată de UE vizează prioritățile cheie, în special reforma administrației publice; agricultura și 

dezvoltarea rurală; și reforma poliției și a managementului frontierelor. 

Au fost lansate programe speciale pentru susținerea implementării DCFTA și pentru implicarea societății 

civile. Fonduri suplimentare sunt puse la dispoziția Republicii Moldova prin intermediul programelor 

regionale, incluzând proiecte de infrastructură în sectoarele transport, apă și dezvoltarea IMM-urilor din țară 

și din vecinătatea acesteia, fiind mobilizate peste 400 milioane euro în împrumuturi prin intermediul 

Facilității de Investiții pentru Vecinătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

European Union Delegation in 

the Republic of Moldova 

 

 

 

Contact details:  

 

M. Kogalniceanu Street 12, Chisinau, 

MD 2001 

 

Tel: (+373 22) 50 52 10 

 

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. 

 


