
 
 

                                     
 

21 octombrie 2015 

Chișinău 

 

 

Noul proiect UE de asistență tehnică pentru susținerea implementării Zonei de 

Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv (DCFTA) a fost lansat 

 

 

Miercuri, 21 octombrie 2015 a avut loc lansarea oficială a proiectului UE ”Asistență tehnică pentru implementarea 

Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv dintre UE și Republica Moldova”. 

Lansarea oficială a proiectului a fost organizată de Ministerul Economiei al Republicii Moldova și a inclus declarații 

oficiale din partea ES Stephane Bride, Viceprim-ministru și Ministru al Economiei și ES Pirkka Tapiola, 

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. 

Uniunea Europeană sprijină implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător UE-RM printr-o 

varietate de instrumente de asistență, inclusiv Contractul de Reformă Sectorială pentru Acordul de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător (PSB DCFTA). 

Prin intermediul proiectului PSB DCFTA, UE va oferi un ajutor financiar de 30 de milioane de euro pentru perioada 

2014-2016 pe domenii prioritare de intervenție: infrastructura calității, supravegherea pieței, promovarea 

întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea exportului și atragerea investițiilor străine și conștientizarea publicului cu 

privire la DCFTA.  

În acest context, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, a subliniat rolul acestui 

proiect, precum si a altor proiecte aflate în derulare și deja finisate, în ceea ce privește susținerea Guvernului 

Republicii Moldova în implementarea cu succes a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, ca parte 

componentă a Acordului de Asociere UE-RM, și a declarat: “Proiectul de asistență tehnică DCFTA a demarat într-un 

moment foarte oportun pentru implementarea cu succes a elementului principal al Acordului de Asociere UE-RM, și 

anume, a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, prin realizarea acțiunilor concrete de reformă în 

domeniul infrastructurii calității, supravegherii pieței, sprijinului întreprinderilor mici și mijlocii, promovării 

exportului și atragerii investițiilor, asigurării vizibilității și conștientizării publicului privind DCFTA, care se vor 

solda cu creșterea exportului Republicii Moldova în UE și crearea locuri noi de muncă, în special pentru femei”. 
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Informație generală:  

La lansarea oficială a proiectului de asistență tehnică DCFTA au participat mai mult de 30 de persoane, inclusiv 

funcționari din cadrul instituțiilor de stat în domeniul infrastructurii calității și supravegherii pieței, dezvoltării sectorului 

IMM și promovării comerțului și investițiilor, 

reprezentanți ai Delegației UE în Republica 

Moldova, a altor proiecte internaționale, 

experții proiectului și mass-media. 

Legenda foto: 

Lansarea noului proiect de asistență tehnică 

DCFTA. 

 

Pentru mai multe informații: 

Delegația UE în Republica Moldova:  

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        

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. 
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