
 

 
 

 

Comunicat de presă  

 

Consiliul Consultativ al EUBAM evaluează progresele înregistrate în domeniul vamal, al gestionării 

frontierelor și a comerțului. Au fost subliniate direcţiile viitoare de acţiune. 

 

Odesa, 30 aprilie 2015 - Consiliul Consultativ al EUBAM s-a întrunit astăzi și a discutat strategiile de 

viitor. La reuniune au participat reprezentanți ai ministerelor de externe, agențiilor de frontieră şi de 

aplicare a legii din Moldova și Ucraina, Delegațiile UE în Moldova și Ucraina, precum și OIM, OSCE și 

PNUD. 

Pe parcursul anului trecut, Misiunea s-a concentrat pe trei domenii-cheie în cooperarea sa cu Moldova și 

Ucraina: armonizarea legislației și practicilor în conformitate cu standardele UE; securitatea frontierelor 

și consolidarea încrederii; consolidarea rețelelor profesionale, sistemelor și infrastructurii serviciilor 

partenere – serviciile vamale, poliţia de frontieră/serviciul grăniceri din Moldova și Ucraina. Printre 

subiectele discutate au fost situația de securitate, demarcarea frontierei comune și reformele în curs de 

desfășurare în cadrul serviciilor de frontieră și vamale. 

Ambasadorul Tombinski, care a prezidat reuniunea, a declarat: "UE oferă o serie de activități pentru a 

ajuta Republica Moldova și Ucraina să îndeplinească cerințele acordurilor de asociere (AA) cu UE și Zona 

de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC). Acest lucru se realizează atât prin asistența noastră 

directă, cît și prin intermediul programelor afiliate. EUBAM, ca parte a acestui efort contribuie, de 

asemenea, prin expertiza, legăturile și prezența sa locală, la completarea activităţii altor agenții ale UE și 

altor organizații donatoare. " 

Începînd cu luna decembrie, EUBAM şi-a mărit prezența sa pe segmentul transnistrean al frontierei, 

ceea ce-i permite Misiunii să monitorizeze mai mult circulația mărfurilor și a persoanelor. În același timp, 

EUBAM a folosit expertiza tehnică proprie pentru a consolida încrederea între guvern, agenţii economici 

și partenerii sociali, și să prezinte propuneri care să faciliteze și mai mult libera circulație a persoanelor și 

a mărfurilor în întreaga regiune. Ambasadorul UE în Moldova, Pirkka Tapiola, a menționat în acest sens: 

"Acest lucru este deosebit de important în ceea ce privește măsurile de consolidare a încrederii 

implementate pe ambele maluri ale Nistrului, oferind astfel contribuţia sa la susţinerea procesului de 

reglementare transnistreană." 

"În condiţiile actuale ale unui mediul economic și de securitate dificil, este mai important ca niciodată, 

nu doar să menţinem, dar şi să susţinem libera circulație a mărfurilor în întreaga regiune", a declarat 

Francesco Bastagli, Șeful Misiunii EUBAM. "Acest lucru necesită încredere reciprocă și dorința de a fi 

flexibili." 

Daniela Cujba, Viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, a declarat: 

"Merită subliniat rolul crescînd al Misiunii în cadrul ZLSAC între UE - Republica Moldova - Ucraina și 

punerea în aplicare a prevederilor AA. Contăm pe expertiza și experiența EUBAM care ne va ajuta la 

obținerea rezultatelor concrete și va impulsiona agenda noastră de integrare europeană. EUBAM este 

unul dintre cele mai reușite proiecte ale UE și ne exprimăm sprijinul nostru deplin pentru prelungirea 

mandatului său pentru încă doi ani ". 



 

 
 

 

 

Vsevolod Chentsov, Șef al Direcției UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, a declarat: 

"Ucraina salută implicarea activă a Misiunii în cadrul cursului strategic al Ucrainei și integrării europene a 

Republicii Moldova, axat pe reforma serviciilor vamale și de frontieră, transformarea agențiilor de 

aplicare a legii, precum și îmbunătățirea abilității organelor de reglementare din Ucraina și Republica 

Moldova". 

Consiliul a salutat susținerea oferită de EUBAM serviciilor partenere în domeniul controlului la frontieră, 

liberalizării vizelor și măsurilor de consolidare a încrederii. Republica Moldova și Ucraina au exprimat 

sprijinul său pentru extinderea mandatului Misiunii dincolo de luna noiembrie 2015. 
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