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Delegația UE în Republica Moldova a organizat un Business Forum Regional cu genericul „Asistența 

UE pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova” 

 

 
Evenimentul a avut loc la data de 22 decembrie și a fost inaugurat de către Ambasadorul UE în Republica Moldova, 

Pirkka Tapiola și Viceministrul al Economiei în exercițiu, Octavian Calmîc. 

 

 

 

Forumul a pus accent pe principalele aspecte ale asistenței UE acordate Republicii Moldova care permit 

dezvoltarea economică a țării, oferind noi perspective pentru business și posibilități în cadrul DCFTA și a 

Acordului de Asociere UE – Republica Moldova. Mai mult decât atât, evenimentul a oferit publicului 

posibilitatea de a se încadra în discuție și de a-și exprima opinia cu privire la eficiența sprijinului acordat de 

Uniunea Europeană pentru țara noastră.  

 

Prezentările și discuțiile în cadrul forumului au fost axate pe 2 panele, primul cu referire la oportunitățile 

DCFTA în cadrul Acordului de Asociere, iar cel de-al doilea bazându-se pe suportul oferit de UE pentru 

dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova.  

 

Pe parcursul lunii noiembrie-decembrie, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a organizat înca 3 

Forumuri Regionale desfășurate în cadrul campaniei „Europa pentru Moldova” parte a proiectului “Vizibilitatea 

UE și asistența UE în Republica Moldova în 2015” dedicate business-ului mic și mijlociu. 

 

Tematica forumurilor a reprezentat-o asistența UE în scopul sporirii competitivității businessului moldovenesc 

pe piața europeană, bazându-se pe  istoriile de succes ale implementării asistenței UE în RM. 

 

Reprezentanții Delegației Uniunii Europene și ceilalți speakeri, au prezentat atât realizările de până acum, cât și 

oportunitățile de viitor.  

  

Celelalte trei business forumuri regionale au fost organizate în Cahul, Ungheni și Comrat, cu participarea 

reprezentanților de afaceri interesați să afle mai multe despre oportunitățile de asistență ale UE. 
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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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