
 
 

                                     
26 martie,  

Chișinău 

 

Uniunea Europeană susține modernizarea sectorului agricol și dezvoltarea zonelor 

rurale în Republica Moldova  

 

Programul finanțat de către UE - ENPARD Republica Moldova - de Susținere a Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost semnat de 

către Prim-ministrul Republicii Moldova, Chiril Gaburici, și Directorul pentru Vecinătatea Estică a Comisiei Europene (Directoratul 

General Vecinătate și Negocieri privind Extindere), Gerhard Schumann-Hitzler. 

Semnarea a avut loc în cadrul vizitei oficialului UE la Chișinău, în cadrul unei ceremonii oficiale, urmate de declarații de presă. 

 

Uniunea Europeană își păstrează angajamentul pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova, 

inclusiv agricultura țării și zonelor rurale. Vizita oficială a Directorului pentru Vecinătatea Estică la scurt timp 

după primul Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova vine să reitereze această susținere, precum și 

interesul UE pentru procesul de reforme din Republica Moldova. 

Semnarea Acordului de Finanțare ENPARD cu Guvernul Republicii Moldova subliniază procesul de reforme 

structurale inițiat de către Republica Moldova și alinierea țarii la Uniunea Europeană, ca urmare a semnării și 

implementării Acordului de Asociere și ZLSAC.  

Odată cu lansarea programului ENPARD Republica Moldova, UE va susține crearea și consolidarea unui 

parteneriat și dialog pe termen lung între Guvern și organizațiile societății civile, fermieri, organizațiile și 

federațiile producătorilor, operatorii din sectorul alimentar și nu în ultimul rând cu comunitățile rurale. 

Dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale este un sector prioritar pentru cooperarea UE-Republica Moldova pe 

perioada anilor 2014-2017. UE va acorda 64 de milioane de euro prin intermediul acestui nou program 

ENPARD pentru a îmbunătăți competitivitatea și modernizarea sectorului agro-alimentar, pentru a dezvolta 

zonele rurale și a spori nivelul de trai al cetățenilor Republicii Moldova. 

        

          

Comunicat de presă 



          

          

         Informații adiționale: 

ENPARD (Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală) Republica Moldova, este un 

Program de Suport Bugetar nou, în valoare de 64 de milioane de euro aprobat de Comisia Europeană în cadrul 

Programului anual de acțiuni 2014 pentru  Republica Moldova. Acesta este constituit din două părți: 1) 53 de milioane de 

euro pentru Suport Bugetar, și 2) 11 milioane de euro pentru suport complementar. 

 

Printre rezultatele preconizate ale asistenței UE sunt și următoarele: 

• Elaborarea și implementare îmbunătățită a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală și prestare a serviciilor îmbunătățită 

• Creșterea investițiilor în modernizarea agriculturii, îndeplinirea de către sectorul agro-alimentar a cerințelor de siguranță 

alimentară și calitate ale UE 

• Servicii îmbunătățite de instruire, cercetare și extindere în agricultură, sectorul agro-alimentar, inclusiv facilitarea 

sistemelor de informare 

•  Îmbunătățirea accesului la capital, piețele de intrare și ieșire pentru agricultori 

•  Sporirea angajării și a oportunităților de venit în zonele rurale în sprijinul sectorului agricol și agro-alimentar. 

Îmbunătățirea indicatorilor cheie ai prestării serviciilor cu privire la disparitățile geografice și de gen referitoare la acces și 

calitate reduse. 

 

Suport complementar 

Printre principalele activități care trebuie efectuate sunt: 

 Granturi / Apel pentru propuneri de promovare a Organizațiilor societății civile și implicarea autorităților locale 

în implementarea politicii DAR (Dezvoltarea agricolă și rurală) susținând în special acțiunile care sunt orientate 

spre egalitatea de gen și abilitarea femeilor;  

 Cererea de propuneri pentru consolidarea capacităților Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultura (AIPA), 

în cadrul unui proiect de Twinning;  

  Asistență tehnică cu activitățile principale prevăzute pentru consolidarea capacităților și consolidarea 

instituțională în zona de îmbunătățire a competitivității sectorului agro-alimentar prin restructurare și modernizare 

 

Pentru mai multe informații 

Delegația EU în Republica Moldova: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm 

 

 
 
                                         

 
 
 
 
Delegația Uniunii Europene în  
 Republica Moldova 
 
 

 

 
  

 
Date de contact: 
  
str. M. Kogălniceanu 12, Chișinău, 
MD 2001 
Tel.: (+373 22) 50 52 10 
 

Comisia Europeană este organul executiv al UE. 
 
Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și unească 
treptat know-how-ul, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de 
extindere de 50 de ani, au creat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare 
durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea 
Europeană își propune să  împărtășească realizările și valorile sale cu țările și 
popoarele de dincolo de granițele ei. 

 

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

