
Acordul de Asociere care include o Zonă de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător presupune o asociere 
politică și integrare economică mai puternică între UE și Republica Moldova (“Moldova”) și contribuie la comerț 
în creștere constantă între parteneri. Asistența UE oferă cetățenilor Moldovei beneficii concrete și vizibile. 

	 ECONOMIE	MAI	PUTERNICĂ

 UE este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova 
și cel mai mare investitor în țară.  În 2018, aceasta reprezenta 70% 
din exporturile sale totale și 56% din comerțul său total. 

 Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE 
este compatibilă cu toate celelalte acorduri de liber schimb 
ale Republicii Moldova. Reformele locale, de exemplu alinierea 
standardelor de sănătate și de siguranță cu cele ale UE, vor 
deschide alte oportunități pentru comerțul cu UE. De asemenea, 
UE facilitează accesul ÎMM-urilor din Moldova la finanțare.

 UE susține în mod activ creșterea economică și crearea 
locurilor de muncă în Moldova. În general, proiectele UE de 
cooperarea au oferit sprijin pentru 6000 de întreprinderi din 
Moldova și au ajutat la crearea a aproximativ 3000 locuri de muncă 
noi.  Cu sprijinul UE, au fost create 10 incubatoare de afaceri în 
diferite regiuni din țară.

 Reformele în sectorul financiar au continuat, inclusiv cu 
Sprijinul UE. Pe 20 septembrie, Fondul Monetar Internațional a 
aprobat finalizarea celei de-a 4-a și a 5-a revizuiri combinate ale 
programului său cu Moldova.

	 GUVERNANȚĂ	MAI	PUTERNICĂ	

 UE continuă să acorde o mare importanță consolidării 
standardelor democratice, a statului de drept și eforturilor de 
combatere a corupției la nivel înalt în Moldova.  În 2018, în urma 
regresului aferent principiilor democratice și a statului de drept, 
UE și-a recalibrat asistența pentru Republica Moldova. Alegerile 
parlamentare au fost organizate în februarie 2019, iar tranziția 
pașnică a puterii a avut loc în iunie 2019.

 De atunci, guvernul s-a concentrat pe reforme în domenii 
cheie, inclusiv sectorul justiției, pe principii democratice și 
anticorupție. În baza acestor etape inițiale pozitive, UE a reluat 
plățile în cadrul programelor de sprijin bugetar în iulie 2019. De 
asemenea, UE a mobilizat Înalți Consilieri UE  să ofere guvernului 
consiliere rapidă și a organizat un workshop la nivel înalt privind 
reforma justiției în septembrie 2019, bazat pe expertiza Statelor 
Membre ale UE. Acum, continuarea progreselor în domenii 
cheie este esențială, în special reforma judiciară și respectarea 
supremației legii și a valorilor democratice. 

 UE continuă să susțină în mod activ societatea civilă din 
Moldova, inclusiv prin crearea legăturilor dintre organizațiile 
societății civile de pe ambele maluri ale Râului Nistru în baza 
măsurilor de promovare a încrederii. CONECTIVITATE	MAI	PUTERNICĂ	 

 Un drum de ocolire în jurul orașului Ungheni, finanțat integral 
de UE, a fost deschis la 3 august 2018. Circa 700 de kilometri de 
drumuri sunt sau vor fi reabilitate în Republica Moldova datorită 
sprijinului UE.  

 Transportul public a fost îmbunătățit în Chișinău și Bălți cu 
troleibuze moderne.

 Au fost instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă 
în peste 225 de școli, grădinițe, centre comunitare și cluburi, 
ieftinind încălzirea și diversificând sursele de energie ale țării. 47 
din aceste clădiri au fost, de asemenea, echipate cu panouri solare 
pentru apă caldă.  35 de afaceri noi în domeniul biomasei au fost 
înființate și au fost create peste 400 de locuri de muncă noi. 

 O nouă infrastructură de aprovizionare cu apă potabilă a 
fost construită cu sprijinul UE. Ca rezultat, aproximativ 15 700 de 
persoane au acces la apă potabilă suficientă și sigură. 

 UE a sprijinit, de asemenea, interconectorul de gaze dintre 
Moldova (Ungheni) și UE (Iași în Romania).  Acest proiect 
consolidează securitatea energetică a Republicii Moldova 
și competitivitatea pe piața energetică din Moldova. UE 
cofinanțează, de asemenea, interconexiunea permanentă între 
rețelele electrice din Moldova și România.

 SOCIETATE	MAI	PUTERNICĂ	

 Din 28 aprilie 2014, cetățenii moldoveni cu pașapoarte 
biometrice pot călători în zona Schengen fără viză.  Peste 2 
milioane de cetățeni moldoveni au beneficiat până acum de 
regimul liberalizat de vize. 

 În perioada 2015-19, aproape 2.500 studenți și cadre didactice 
au beneficiat de mobilitatea academică Erasmus+ între Moldova 
și UE. 

 Peste 3.000 de tineri din Moldova au fost implicați în proiecte 
educaționale informale finanțate de UE care organizează 
schimburi de durată scurtă, instruiri, evenimente comune și oferă 
oportunități de voluntariat. 
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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 Republicii 
Moldova cu un statut special pentru Transnistria. 

UE susține, de asemenea, măsurile de consolidare a încrederii 
elaborate 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 și 350 de locuri de muncă. UE sprijină, de 
asemenea, măsurile de consolidare a încrederii elaborate să 
stimuleze dezvoltarea regională în Găgăuzia. 

SECURIZAREA FRONTIERELOR 
REPUBLICII MOLDOVA
Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră 
(EUBAM) în Moldova și Ucraina a fost lansată în 2005.  Scopul 
EUBAM este de a susține eforturile Moldovei 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 (PSAC) a UE.  Experții moldoveni au 
participat la Misiunea de Instruire a UE în Mali și au contribuit, 
de asemenea, la Misiunea Militară de Consultanță a UE în 
Republica Central Africană.  UE continuă să ofere sprijin 
consultativ Republicii Moldova cu privire la reforma sectorului 

de securitate.

Importurile 
UE din Moldova au 
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15.700 
oameni au 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 din partea UE 
pentru a-și deschide propriile 

afaceri la întoarcere la 
baștină.
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