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MISIUNEA UNIUNII EUROPENE DE ASISTENȚĂ LA FRONTIERĂ ÎN MOLDOVA ȘI 
UCRAINA DESCHIDE UN OFICIU DE LEGĂTURĂ ÎN MOLDOVA  
 
Chișinău, 1 Aprilie 2015 
 
Oficiul de Legătură al EUBAM în Moldova a fost deschis astăzi în cadrul unui eveniment 
la care au participat Victor Osipov, Viceprim Ministru al Republicii Moldova, 
Ambasadorul Pirkka Tapiola, șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova și Francesco 
Bastagli, șeful Misiunii EU de Asistență la Frontieră în Moldova şi Ucraina. 
 
Ambasadorul Pirkka Tapiola, șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, a spus: "Un 
Oficiu de Legătură funcțional și activ la Chișinău va contribui la o mai bună monitorizare 
și acordare a asistenței EUBAM privind procedurile de control la frontieră, precum și 
procedurile de control vamal, implementate de Republica Moldova în conformitate cu 
prevederile Acordului de Asociere, a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător cu Uniunea Europeană și a Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului 
de vize. În particular, acesta își va aduce contribuția la sprijinirea procesului de 
soluționare a problemei transnistrene. " 
 
Victor Osipov, Viceprim Ministru al Republicii Moldova a menționat că toți factorii de 
decizie care activează în domeniul de control la frontieră vor beneficia de la deschiderea 
Oficiului de Legătură În Moldova. „Din numele Guvernului Republicii Moldova, vreau să 
menționez că deja lucram pentru a crea cele mai bune condiții pentru populația de pe 
ambele maluri ale Nistrului si vom continua cooperarea cu partenerii internaționali”.  
 
Conform angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, Moldova își 
armonizează regulile, normele și standardele cu cele existente în UE privind comerțul și 
controlul la frontieră. EUBAM, finanțată în întregime de UE, lucrează în comun cu 
serviciile sale partenere din Moldova și, în special, cu Serviciul Vamal, în vederea 
dezvoltării capacităților administrative și armonizării legislației primare, cum ar fi Codul 
Vamal, regulile de origine și protecția drepturilor proprietății intelectuale. Prezența 
unică pe teren a Misiunii prin intermediul celor șase oficii teritoriale îi permite 
observarea implementării deciziilor adoptate la nivel central de către nivelul inferior.  
 
Șeful EUBAM, Francesco Bastagli, a menționat: “Moldova lucrează intens pentru a-și 
îndeplini obligațiunile pe care și le-a asumat conform acordurilor semnate cu UE.  De 
asemenea,  donatorii internaționali lucrează intens pentru a spori asistența acordată 
Moldovei.  Acest fapt necesită eforturi mai mari din partea tuturor partenerilor, astfel 
încît să ne coordonăm eforturile pentru a asigura o cooperare eficientă și să evităm 
duplicarea activităților. O prezență accentuată a Oficiului de Legătură va permite 
Misiunii să reacționeze mai bine la schimbările activităților prioritare ale partenerilor 



 
 

 

noștri din Moldova și să conlucreze cu alți donatori. Oficiul de Legătură  va fi amplasat și 
își va fi desfășura activitatea împreună cu Biroul Teritorial Chișinău al Misiunii.  Șeful 
Oficiului de Legătură este Andrew Filmer, care provine din cadrul serviciului vamal 
britanic. 
 
Contacts 

Rosemary Thomas                 

Șeful Oficiului de Raportare și Comunicare  

+380 482 36 52 74, or            
+38 050 413 91 34        
press@eubam.org        

 

mailto:press@eubam.org

