
 

 

UE-Moldova 

Acordul de Asociere 

„Ce ne oferă Acordul?” 

 

++++ Acordul de Asociere pe scurt: 

 

 Scopul Acordului de Asociere (AA) este de a consolida relațiile politice și economie între 

Moldova și UE și gradual să integreze Moldova pe piața internă a UE - cea mai mare piață 

unică din lume. Aceasta include stabilirea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător (DCFTA), care reprezintă nucleul Acordului. 

 

 AA reprezintă o modalitate concretă de a activa potențialul relațiile UE-Moldova, 

concentrându-se pe susținere acordată reformelor cheie, revenire și creștere economică, 

guvernare și cooperare intersectorială.  

 

 AA constituie o agendă de reformă pentru Moldova, bazată pe un program comprehensiv al 

aproximării legislației Republicii Moldova la normele europene.  

 

 Negocierile AA nu au reprezentat un exercițiu autonom. Asistența acordată de UE Moldovei 

este interconectată la agenda de reformă care a fost stabilită în cadrul negocierilor. 

 

++++ Principii de bază: 

 

Acordul de Asociere UE-Moldova face parte dintr-o nouă generație de Acorduri de Asociere cu 

țările Parteneriatului Estic și oferă o bază pe termen lung pentru viitoarele relații UE-Moldova, 

fără a exclude orice posibile viitoare evoluții în conformitate cu Tratatul Uniunii Europene. 



De la bun început s-a căzut de acord asupra faptului că AA UE-Moldova trebuie să adopte o 

abordare ambițioasă și inovativă, și să includă o Zonă de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător și, acolo unde este posibil, să fie mai consolidat din punct de vedere al calității 

comparativ cu actualul Acord de Parteneriat și Cooperare (APC). Acesta conține prevederi 

obligatorii, bazate pe reguli și prevede o cooperare mai intensă decât acordurile tradiționale, 

fiind aplicat la scară largă, acoperind toate domeniile de interes. 

 

O atenție deosebită a fost acordată aspectelor ce țin de implementare și de ulterioara aplicare, 

inclusiv termene clar stabilite și constituirea unei structuri corespunzătoare administrative și 

instituționale pentru a crea predictibilitatea necesară pentru actorii economici.  

 

++++ Elemente cheie: 

 

Acest acord ambițios și de pionierat reprezintă o modalitate concretă de a valorifica dinamica 

relațiilor UE-Moldova, concentrându-se pe susținerea reformelor cheie, pe revenirea și 

creșterea economică, guvernarea și cooperarea intersectorială în domenii precum cooperarea 

energetică, transport, mediu, sănătate publică, protecția consumatorului, educație, instruire și 

tineret, precum și cooperare culturală. Acordul mai reiterează angajamentul luat de cele două 

părți pentru a găsi o soluție în problema transnistreană, precum și de a facilita în comun 

reabilitarea post-conflict. 

 

Elementele cheie includ: 

 Valori și principii: valori comune, și anume democrația, respectul pentru drepturile omului 

și libertățile fundamentale precum și statul de drept, o economie de piață și dezvoltare 

durabilă; 

 

 O cooperare consolidată în sectorul politicilor externe și de securitate, concetrată pe 

stabilitatea regională, arme de distrugere în masă, cooperare internațională în lupta 

împotriva terorismului, prevenirea conflictului și gestionarea crizelor;  

 

 DCFTA, care este mult mai extinsă față de formele clasice de integrare economică, oferind 

nu doar un comerț mai bun și oportunități de investiții, dar și asistență în reformele 

comerciale cu scopul de a contribui la recuperarea și creșterea economică și de a 

ameliora integrarea economiei Moldovei cu piețele mondiale; 

 

 Justiția, Libertatea și Securitatea, cuprind statul de drept, protejarea datelor, migrația, 



lupta împotriva spălării banilor și a terorismului, soluționarea drogurilor ilicite și lupta 

împotriva crimei organizate și a corupției; 

 Cooperare mai strânsă în 28 sectoare cheie de politici, inclusiv în domeniile reformei 

administrației publice; dialogul economic; legislația corporativă, contabilitatea și guvernanța 

corporativă; angajarea în câmpul muncii, politicile sociale și oportunități egale; protecția 

consumatorului; statistici; gestionarea finanțelor publice: politica bugetară, controlul intern, 

inspecția financiară și auditul extern; impozitarea; serviciile financiare; politicile industriale și 

antreprenoriale; minieritul și materialele prime; dezvoltarea agriculturii și cea rurală; 

pescăriile și politica maritimă; cooperarea energetică; transportul; mediul; acțiuni 

climaterice; societatea informației; turism; dezvoltarea regională, cooperarea transfrontalieră 

și regională; sănătatea publică; protecția civilă; cooperarea în educație, instruire, 

multilingvism, tineret și sport; cooperare în cercetare, dezvoltare tehnologică și activități 

demonstrative; cooperarea în domeniul politicilor culturale, a audiovizualului și mass media; 

cooperarea cu societatea civilă; cooperarea pentru promovarea și protejarea drepturilor 

copilului; participarea în cadrul agențiilor și a programelor UE bazate pe o aproximare 

graduală cu acquis-ul comunitar și de asemenea - unde este cazul - cu normele și 

standardele internaționale.  

 

++++ Cum vor beneficia cetățenii în urma Acordului de Asociere?  

 

Printre exemple enumărăm o mai bună protecție a consumatorilor, în special printr-o mai 

bună calitate și siguranță a produselor agricole locale; mai multe oportunități de afaceri pentru 

întreprinderile mici și mijlocii prin deschiderea mai mare a piețelor și, drept rezultat, mai multe 

locuri de muncă și mai puțină migrație în afară; prețuri mai mici pentru consumatori și o 

calitate mai bună a produselor; servicii de sănătate ameliorate; și chitanțe la energie mai mici 

datorită unei utilizări mai eficiente a resurselor energetice și dezvoltarea surselor de energie 

regenerabilă; o mai bună funcționare a judiciarului și consolidarea statului de drept și o mai 

mare transparență. 

 

++++ Situația curentă și conținutul Acordului de Asociere 

 

Acordul de Asociere UE-Moldova are 1000 pagini și conține:  

 

 7 titluri privind principiile generale; dialogul și reforma politică, cooperarea în domeniul 

politicilor externe și de securitate; justiția, libertatea și securitatea; cooperarea economică și 

în alte sectoare; comerțul și aspectele comerciale (DCFTA); asistența financiară și anti-



fraudă și prevederile privind controlul, precum și prevederile instituționale, generale și finale; 

 35 anexe care conțin legislația UE relevantă, care va fi preluată în anumiți termeni specifici și  

 4 Protocoale. 


