
 

 
 

 

 

 

Consiliul Consultativ al Misiunii EUBAM a evaluat reformele în curs de desfășurare și eforturile de 

soluționare a conflictului transnistrean  

 

Odesa, 11 mai 2016 – Cea de-a 26-a Reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii EUBAM s-a încheiat 

miercuri, după evaluarea progreselor înregistrate în domeniul gestionării frontierelor şi a reformelor în 

domeniul vamal şi de facilitare a comerţului în Moldova și Ucraina. De asemenea, au fost evaluate 

măsurile în curs de desfășurare pentru  consolidarea încrederii in procesul de soluţionare a conflictului 

transnistrean. 

Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, a declarat: "Este necesar un efort comun pentru 

a se asigura punerea în aplicare cu succes a proiectului punctului comun de trecere a frontierei 

Kuciurhan-Pervomaisk. Cred ca dacă este implementat în mod corespunzător, cu implicarea tuturor 

părților interesate, acest proiect va contribui la consolidarea încrederii în procesul de soluţionare a 

conflictului transnistrean și va crea noi oportunități pentru toți ". 

Ambasadorul UE în Ucraina, Jan Tombiński, a remarcat: "Oamenii din Moldova și Ucraina vor să vadă 

rezultate concrete și reforme în domeniile care contează cel mai mult pentru ei. În aceste timpuri critice, 

UE va continua să sprijine ambele țări pentru a consolida securitatea, dezvolta potențialul lor economic 

și va răspunde aspirațiilor legitime ale cetăţenilor săi, iar EUBAM va rămâne o parte importantă a acestui 

efort. " 

Misiunea a marcat cea de-a zecea aniversare în luna noiembrie 2015, iar Şeful Misiunii EUBAM, 

Ambasadorul Andrew Tesoriere, a declarat: "Expertiza tehnică a Misiunii EUBAM este în continuare 

necesară, în special, datorită prezenței noastre în teritoriu. Moldova și Ucraina s-au angajat într-un 

proces ambițios de reforme pentru alinierea procedurilor vamale şi de control la frontieră la standardele 

UE, iar EUBAM rămâne un partener de încredere și cu experiență ". Ambasadorul Tesoriere a salutat 

iniţiativa autorităţilor naţionale în aplicarea noilor practici și proceduri care au fost stabilite cu sprijinul 

EUBAM. 

Daniela Morari, Ministrul Adjunct al Afacerilor Externe și Integrării Europene, a remarcat: "Dacă ne 

uităm la toate punctele de pe ordinea de zi a şedinţei noastre de astăzi, cred că toate părțile implicate 

au reconfirmat faptul că EUBAM rămâne partenerul nostru principal având un rol dublu, de a contribui 

la asigurarea stabilității și securităţii în regiune și de a consolida capacitățile instituţionale ale Moldovei 

şi Ucrainei. Acesta este un factor foarte important în realizarea reformelor și punerea în aplicare a 

angajamentelor asumate în cadrul Acordurilor de Asociere / ZLSAC ". 

Vsevolod Chentsov, Director General pentru UE al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, a 

menționat că EUBAM a contribuit timp de peste 10 ani la consolidarea capacităţilor instituţionale ale 

serviciilor partenere din Ucraina și Moldova, atât la nivel de stat, cât și la nivel regional. Misiunea a 

sprijinit îmbunătățirea semnificativă a gestionării frontierelor, precum și reducerea semnificativă a 

criminalității transfrontaliere, inclusiv, a migrației ilegale, traficului de ființe umane și contrabandei. 

EUBAM a contribuit la creşterea gradului de securitate nu numai de-a lungul frontierei de stat moldo-

ucrainene, ci şi în întreaga regiune în general. 



 

 
 

 

Dl Chentsov a remarcat: "Controlul comun la frontieră, facilitat de către Misiune, inclusiv la segmentul 

central al frontierei moldo-ucrainene, este o evoluție a cooperării consolidate între serviciile de frontieră 

ale celor două țări. Noi ar trebui să beneficiem de experiența acumulată și recomandările oferite de 

Misiune și să le utilizăm corespunzător si la alte segmente ale frontierei ucrainene, ținând cont de 

provocările actuale de securitate. " 

Consiliul a recunoscut realizările concrete ale serviciilor partenere în implementarea continuă a ZLSAC și 

a strategiilor de Management Integrat al Frontierei în ambele țări. Au fost discutate domeniile prioritare 

de susținere din partea EUBAM în următoarele șase luni, o atenție specială fiind acordată identificării și 

dezvoltării oportunităților pentru măsurile de consolidare a încrederii în procesul de reglementare 

transnistreană. 

După încheierea şedinţei Consiliului Consultativ au avut loc o serie de reuniuni tehnice, între experții din 

cadrul instituţiilor de frontieră din Moldova şi Ucraina, Delegațiile UE și EUBAM, privind instituirea 

punctelor comune de trecere a frontierei, certificatelor de import și export și sprijinul acordat în viitor 

de către Misiune în domeniul controlului veterinar, sanitar și fitosanitar. 

Ședința Consiliului Consultativ a reunit reprezentanți ai ministerelor de externe, instituţiile de frontieră 

și agenţiile de aplicare a legii din Moldova și Ucraina, delegațiile UE în Moldova și Ucraina, OIM, OSCE și 

PNUD. Consiliul se va întruni din nou la Chișinău, la începutul lunii noiembrie a acestui an. 
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