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Ce este Uniunea Europeană?

• Uniune din 27 țări

• Cea mai mare piața din lume

• Peste 500 mln consumatori

• 20 de milioane de IMM-uri

• Cel mai mare exportator din 

lume și cel mai mare 

importator de alimente și 

furaje

• 7 % din populația mondială

• 20 % din exporturile și

importurile înregistrate la 

nivel mondial



Cea mai mare piață comună

• Cel mai mare PIB din lume



SIMBOLurile Uniunii Europene

EURO

EU motto

 Flagul UE

Europe Day

 Imnul UE

.prelude to "The Ode to Joy", 4th movement 

of L. van Beethoven’s Symphony N.9
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Valorile Uniunii Europene 

1. Demnitatea umană

2. Libertatea

3. Democrația

4. Egalitatea

5. Statutul de drept

6. Drepturile omului
Dr. Conf. univ., Rodica CRUDU



Comisia Europeană Consiliul Uniunii Europene

Parlamentul European

INSTITUȚII TRANSPARENTE ȘI DEMOCRATICE



Cum au început relațiile UE-Moldova?



Repere istorice în relațiile EU-MD

1994
• Semnarea ACP

1998

• Intrarea în vigoare a APC

• Programul TACIS

2003
• Comisia Națională pentru Integrare 

Europeană

• Lansarea PEV – plan de acțiuni MD-UE

• Misiunea EUBAM2005



Repere istorice în relațiile EU-MD (cont.1)

2007

• Semnarea Acordului de facilitare a vizelor si 
admitere a persoanelor

• Strategia MD de Integrare Europeană 2007-2013 

Ian. 
2008

• Consiliul UE aproba introducerea sistemelor de 
preferinte comerciale (GSP, GSP+) pentru Moldova 
(extins în 2011 pana in 2015)

7 Mai 
2009

• Moldova adera la Pareneriatul Estic

Ian. 
2010

• Moldova devine memebru deplin la Comunitatea 
Energetica Europeana



Repere istorice în relațiile EU-MD (cont.2)

15 Iun.
• Dialogul privind liberalizarea vizelor

Oct. 2011

• Moldova adera laal 7-lea program cadru al 
UE pentru cercetare (FP7)

Martie
2012

• Lansarea negocierilor AA (15 runde), dintre
care 7 runde dedicate negocierii ZLSAC  

Iunie 2012

• Semnarea acordului de aderare a RM la 
Spatiul Aerian Comun al UE

29 Noiem
2013

• Parafarea AA la Summitul de la Vilnius



14 martie
2014

• Aprobarea modificărilor Regulamentului 539/2001 -
Abolizarea vizelor pentru șederile scurte în spațiul
Schengen, începând cu 28 aprilie 2014

27 Iunie
2014

• Moldova a semnat, la Bruxelles, Acordul de 
Asociere cu Uniunea Europeană

1 Iulie
2014

• Moldova aderă la programul Orizont 2020 (H2020)

2 Iulie
2014

• Parlamentul Moldovei a ratificat AA cu UE

Repere istorice în relațiile EU-MD (cont.3)



1 Sept 
2014

• Intră în vigoare provizorie prevederile AA UE-
Moldova (395 directive)

29 Sept 
2014

• Moldova aderă la Programului COSME

13 noiem
2014

• Parlamentul European a ratificat Acordul de 
asociere UE-Moldova

Repere istorice în relațiile EU-MD (cont.4)



1 iulie 2016 

• a intrat pe deplin în vigoare acordul
de asociere UE-Republica Moldova 
cu zona sa de liber schimb
aprofundată și cuprinzătoare. 

26 februarie
2018

• Consiliul și-a reafirmat angajamentul
de a consolida asocierea politică și
integrarea economică dintre UE și
R.Moldova, pe baza AA. 

• Consiliul a subliniat importanța
continuării punerii în aplicare a 
procesului de reformă, care a început
în 2016

Repere istorice în relațiile EU-MD (cont.4)



Asistența UE a adus cetățenilor Moldovei
beneficii concrete și vizibile

1) UE este cel mai mare partener comercial al Republicii 
Moldova și cel mai mare investitor din țară. 

2) 25.000 standarde tehnice ale UE în legislația sa națională. 

3) UE susține în mod activ creșterea economică și crearea
locurilor de muncă în Moldova

- din 2009, peste 17.660 ÎMM-uri din Moldova au beneficiat de 
sprijin UE pentru accesul la finanțe în Moldova în cadrul
programului EU4Business. 

-Cu sprijinul UE, au fost create 10 incubatoare de afaceri. 

4) În ianuarie 2020, UE a lansat la Cahul și la Ungheni noul
program «EU4Moldova: Regiuni-cheie» - 23 milioane EUR 
pentru a stimula dezvoltarea economică inteligentă, inclusivă și
durabilă în regiunile Cahul și Ungheni. 



Asistența UE a adus cetățenilor Moldovei
beneficii concrete și vizibile

1) UE - consolidarea standardelor democratice, supremației
legii și eforturilor de combatere a corupției la nivel оnalt
оn Moldova 

2) Aasistență macro-financiară reluată în octombrie 2019. 

3) În urma schimbării guvernului în noiembrie 2019, UE a 
revenit la angajamentul de a aduce beneficii tangibile
cetățenilor Republicii Moldova

4) În 2019, UE a lansat un program de 8 milioane EUR pentru
a contribui la prevenirea și lupta împotriva corupției. 

5) Datorită sprijinului bugetar din partea UE pentru reforma
poliției, participarea globală a femeilor în poliție a crescut
până la aproape 18% la sfârșitul anului 2018, față de 14% în
2015



Asistența UE a adus cetățenilor Moldovei
beneficii concrete și vizibile

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

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

3) 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. 

4) 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. 

5) Gazoductul Iași -Ungheni



UE ESTE ALĂTURI DE MOLDOVA ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE 
COVID-19 

• 87 milioane EUR 

• SECTORUL SĂNĂTĂȚII ȘI NEVOILE DE URGENȚĂ

- UE a livrat peste 55.000 de măști respiratorii, mănuși, ochelari
de protecție, halate, precum și 20 de lămpi bactericide cu raze
ultraviolete, 3.000 litri de dezinfectant, în raioanele Ungheni și
Cahul.

- EUBAM) a livrat 1.500 măști, 1,2 tone de gel dezinfectant și
termometre digitale pentru detectarea instantanee a febrei
călătorilor la Poliția de Frontieră din Moldova

• SOCIETATEA CIVILĂ ȘI GRUPURILE VULNERABILE

• ÎMM-uri ȘI GOSPODĂRIILE DE FERMIERI MICI

• MEDIU ȘI TRANZIȚIA VERDE ;

• SPRIJIN PENTRU STABILITATEA MACRO-FINANCIARĂ 



Transnistria

• UE participă în calitate de observator în procesul
de negocieri 5+2 privind soluționarea conflictului
transnistrean.

• UE sprijină măsurile de promovare 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.



AA și drepturile de protecție 

Intelectuală
• Sistemul naţional de protecţie a drepturilor de 

proprietate intelectuală (DPI) a cunoscut un 

avans calitativ în ultimii ani, accelerare ce se 

datorează semnării AA, dar și angajamentelor

asumate în cadrul altor acorduri internaţionale

în domeniu. 

• AA nu are anumite anexe și teme specifice

pentru sistemul naţional de PI, dar invocă

respectarea unui șir de convenţii internaţionale



Priorități setate în AA

1. Consolidarea Sistemului Naţional de PI prin

continuarea cooperării internaţionale în același

timp cu cooperarea interdepartamentală și

intersectorială la toate nivelurile. 

2. Fortificarea cunoștinţelor umane în baza unor

programe de training adaptate trebuie să

rămână o direcţie strategică de dezvoltare. 

3. Dezvoltarea programelor de suport al 

activităţilor economice care utilizează inovaţii, 

invenţii și alte instrumente de proprietate

intelectuală, mai ales autohtone. 



Multumesc pentru atenție!!!


