
 CONECTIVITATE MAI PUTERNICĂ   

 Au fost instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă în 

peste 225 de școli, grădinițe, centre comunitare și primării, ceea 

ce a ieftinit considerabil încălzirea și a diversificat sursele de 

energie ale țării.  47 din aceste clădiri sunt echipate cu sisteme 

solare de încălzire a apei. Au fost create 35 de afaceri noi în 

domeniul biomasei, care au generat peste 400 de locuri noi de 

muncă.  

 Cu susținere din partea UE, au fost construite noi 

infrastructuri de aprovizionare cu apă potabilă în primăriile 

Nisporeni, Vărzărești și Grozești. Ca rezultat, aproximativ 15 700 

de oameni sunt asigurați cu apă potabilă sigură și în cantități 

suficiente. A fost îmbunătățit transportul public în Chișinău și 

Bălti prin procurarea noilor troleibuze.  

 De asemenea, UE susține financiar interconectarea rețelelor 

electrice dintre Moldova și UE. Acest proiect are scopul 

să îmbunătățească securitatea energetică a R. Moldova și 

competitivitatea pe piața energetică moldovenească.

 SOCIETATE MAI PUTERNICĂ

 Din 28 aprilie 2014 cetățenii moldoveni cu pașapoarte 

biometrice pot călători în țările Schengen fără viză. Mai mult 

de 1 milion de cetățeni moldoveni au beneficiat până acum de 

regimul liberalizat de vize. 

 În anii 2015-2017, peste 900 de studenți moldoveni și cadre 

didactice au beneficiat de mobilitatea Erasmus+ pentru a studia 

și preda în UE. 

 În perioada 2015 - 2017, peste 2 300 de tineri și lucrători din 

domeniul tineretului din Moldova au participat în programul de 

schimb Erasmus+, în dialoguri de politici privind tinerii și activități 

de voluntariat.   

#eapsummit

Acordul de Asociere presupune o asociere politică și o integrare economică mai puternică 
între Uniunea Europeană și Republica Moldova («Moldova») și contribuie constant la creșterea 
comerțului între parteneri.  UE, prin intermediul asistenței sale, susține modernizarea R. 
Moldova prin reforme axate pe creștere și crearea locurilor de muncă, precum și pe respectarea 
drepturilor omului și consolidarea democrației.   

 ECONOMIE MAI PUTERNICĂ 

 UE este primul partener comercial al R. Moldova și cel mai 

mare investitor în țară. În 2016, aceasta înregistra 66% din 

exporturile totale ale R. Moldova și 55% din comerțul total.

 În 2016, importurile UE din Moldova s-au majorat cu 7,7% în 

comparație cu 2015.  Aceasta este o creștere de 13,5% comparativ 

cu anul 2014, anul când a intrat în vigoare Acordul de Asociere 

împreună cu Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător 

(DCFTA).  Acordul de liber schimb cu UE este compatibil cu alte 

acorduri de liber schimb la care Moldova este parte.  Reformele 

locale, de exemplu, alinierea standardelor de siguranță și medicale 

cu cele ale UE, vor deschide noi oportunități pentru comerțul cu 

UE. De asemenea, Uniunea Europeană facilitează accesul ÎMM-

urilor moldovenești la finanțare. 

 UE susține în mod activ creșterea economică și crearea 

locurilor de muncă în Moldova. În general, UE estimează că 

proiectele sale de cooperare au oferit susținere pentru 5000 de 

întreprinderi din Moldova și au creat locuri de muncă în ÎMM-uri. 

Cu susținerea UE, au fost create 10 incubatoare de afaceri. 

 GUVERNANȚĂ MAI PUTERNICĂ 

 UE  cheamă activ la consolidarea supremației legii și justiției 

în societatea moldovenească. Agenda de reforme convenită 

între Moldova și UE în 2017 („Agenda de Asociere”) include 

angajamentele privind asigurarea independenței și integrității 

sistemului judiciar, precum și zero toleranță pentru corupție. 

UE continuă să ceară o investigație detaliată și imparțială a 

fraudei bancare, precum și acțiuni de susținere a libertății și  

pluralismului mass-mediei. 

 UE susține reformele în domeniul managementului finanțelor 

publice, reforma poliției și implementarea continuă a criteriilor 

pentru regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană cu 

transferuri directe la trezoreria moldovenească. Achitările 

în  baza acestor programe au loc atunci când toate condițiile 

convenite reciproc sunt îndeplinite, iar reformele - implementate.  

UE finanțează, de asemenea, modernizarea și echiparea Centrului 

de Medicină Legală  pentru a facilita investigațiile penale. 

 UE susține în mod activ societatea civilă din Moldova, inclusiv 

prin crearea legăturilor dintre organizațiile societății civile pe 

ambele maluri ale râului Nistru în baza măsurilor de consolidare  

a încrederii.

DATE ȘI CIFRE DESPRE RELAȚIILE 
UE-REPUBLICA MOLDOVA 



TRANSNISTRIA
UE participă în calitate de observator în procesul de 

negocieri 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean.  

Aceasta continuă să susțină soluționarea comprehensivă, 

pașnică, bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a 

R. Moldova cu un statut special pentru Transnistria. 

UE susține măsurile de consolidare a încrederii elaborate să 

stimuleze dezvoltarea regională în Găgăuzia și să faciliteze 

soluționarea conflictului transnistrean prin sporirea 

încrederii dintre Chișinău și Tiraspol prin intermediul 

inițiativelor comune ce implică părțile interesate de pe 

ambele maluri. Măsurile de consolidare a încrederii au ajutat 

70 de persoane de pe ambele maluri ale râului Nistru să 

creeze afaceri noi și 350 de locuri de muncă.   

SECURIZAREA FRONTIERELOR 
REPUBLICII MOLDOVA
Misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră în 

Moldova și Ucraina (EUBAM) a fost lansată în 2005. Scopul 

EUBAM este susținerea eforturilor Republicii Moldova și 

Ucrainei de gestionare efectivă a frontierei comune și de a 

susține activ măsurile concrete ce contribuie la soluționarea 

conflictului Transnistrean. 

COOPERARE ÎN OPERAȚIUNILE 
DE GESTIONARE A CRIZEI 
Moldova este unul dintre statele ne-membre ale UE care 

participă la misiunile și operațiunile Politicii de securitate 

și apărare comună (CSDP) a UE. Experții moldoveni au 

contribuit la misiunea de instruire a UE în Mali și Misiunea 

Militară de Consultanță a UE în Republica Central Africană. 

UE continuă să ofere consultanță Republicii Moldova cu 

privire la reforma sectorului de securitate.

13,5% 
Cu atât au crescut importurile 

UE din Moldova în perioada 
2014 - 2016.

15,700  
Persoane din primăriile 

Nisporeni, Vărzărești și Grozești 
se bucură de acces la apă potabilă 

sigură și suficientă datorită 
noilor infrastructuri de 
aprovizionare cu apă, 

finanțate de UE. 

350  
De moldoveni din Diasporă au 
primit asistență UE pentru a-și 

deschide propriile afaceri la 
întoarcere la baștină.
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