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REZUMAT 

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană 
(UE) şi Republica Moldova este un tratat 
cuprinzător ce stabileşte relaţiile dintre părţi şi 
include o foaie de parcurs pe termen lung, care 
conţine reformele ce urmează să fie implementate 
de Republica Moldova. Conţinutul referitor la 
comerţ are ca scop stabilirea Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) şi 
este una dintre cele mai importante părţi ale 

întregului Acord. 

Acordul a fost semnat în iunie 2014, iar o mare parte din 
prevederile acestuia au intrat provizoriu în vigoare în septembrie 2014, 
în special prevederile ZLSAC. De atunci, Acordul a fost ratificat de către 
Parlamentul Republicii Moldova, parlamentele europene şi mai apoi de 
toate statele membre ale UE. În rezultat, Acordul a intrat în vigoare la 1 
iulie 2016. 

Dintre toate ţările din vecinătatea de est a UE, Republica Moldova 
este, în mod obiectiv, cea mai aproape de Europa, reieșind din mai 
multe puncte de vedere, precum istoria, limba, cultura şi o frontieră 
comună cu vecinul său direct – România, stat membru al UE. Un număr 
mare de cetăţeni ai RM au cetăţenie dublă (a Republicii Moldova şi a 
României), şi prin urmare sunt cetăţeni ai UE. Ca reflectare a acestor 
legături strânse, Republica Moldova a devenit prima din cele şase ţări 
ale Parteneriatului Estic care a obţinut regimul liberalizat de vize cu UE. 

Scopul politic al Acordului este aprofundarea realizării „opțiunii 
europene” a Republicii Moldova şi a relaţiilor sale cu UE. Aceasta 
presupune transpunerea în realitate a valorilor europene, şi anume 
democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi a 
normelor ordinii publice europene. Perspectiva de membru al Uniunii 
Europene nu este prestabilită în Acord, dar nici nu este exclusă. 
Implementarea fermă a acestuia este singura cale pentru a asigura 
integrarea Republicii Moldova în UE. 

Scopul economic al Acordului este de a contribui la modernizarea 
Republicii Moldova, prin stimularea comerţului cu UE şi restul lumii, şi 
reformarea regulamentelor interne conform celor mai bune practici 



 

europene. Având un mediu de afaceri îmbunătăţit şi instituţii mai 
puternice, Republica Moldova poate deveni o destinaţie bună pentru 
investiţii străine şi interne, generând exporturi către pieţele 
internaţionale şi cele din UE.  

Acordul vizează modernizarea Republicii Moldova prin alinierea 
la normele şi standardele UE, care în general corespund celor mai bune 
practici internaţionale. Moldova nu trebuie să „reinventeze roata” în 
multe domenii tehnice complexe, în care alegerea regulamentelor şi 
standardelor ce diferă de practicile internaţionale testate ar fi foarte 
costisitoare şi ineficientă. 

Până acum UE şi-a deschis aproape în întregime piaţa pentru 
importurile scutite de taxe vamale din Republica Moldova. Aceasta 
presupune noi oportunităţi competitive pentru economia Republicii 
Moldova, în timp ce cele mai vulnerabile sectoare interne sunt protejate 
de un şoc competitiv brusc, Republica Moldova având posibilitatea să 
elimine treptat, timp de 10 ani, tarifele la importurile din UE. Structura 
comerţului Republicii Moldova a început deja să se diversifice 
considerabil în favoarea pieţelor UE, reducând într-o mare măsură 
pierderile provocate de embargoul comercial impus de Rusia. Cerinţele 
tehnice pentru accesul pe piaţa UE sunt stricte şi obligatorii, solicitând 
investiţii semnificative din partea autorităţilor şi companiilor 
moldovenești, dar sunt aplicate într-un mod corect şi profesionist, fără 
vreun fel de manipulare geopolitică (spre deosebire de alte piețe). 

Este pusă la dispoziţie asistenţă financiară, sub formă de suport 
tehnic şi investiţii în domeniile unde procesul de adaptare implică 
costuri semnificative, prin granturi de la UE şi împrumuturi sau 
investiţii de la instituţiile financiare europene. 

Acordul, şi componenta ZLSAC, nu constituie o soluţie magică 
pentru vindecarea sistemului politic şi a economiei moldoveneşti de 
toate problemele. Dar prevederile lor coincid cu o parte considerabilă a 
agendei de reforme politice și economice, implementată în Republica 
Moldova. Această armonizare normativă este mai mult decât o 
chestiune tehnică şi vizează sarcina urgentă de instituire a unei 
guvernări solide și necorupte. 
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1. PRINCIPII POLITICE 

Acordul de Asociere se bazează pe angajamentul 
de a urma şi de a respecta „...valorile comune pe 
care se întemeiază Uniunea Europeană, şi anume 
democraţia, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, precum şi statul de 
drept – [care] sunt elementele esenţiale ale 
prezentului Acord.”  

Instituţiile democratice din Republica 
Moldova sunt în general considerate a fi fragile. Totuşi, Curtea 
Constituţională a adoptat la începutul anului 2016 o decizie de o 
importanţă majoră, prin care s-a reintrodus alegerea directă a 
preşedintelui, practică care ar trebui să îmbunătăţească stabilitatea 
structurii instituţionale a țării.  

Chiar dacă procesul electoral este concurenţial, din cauza neregulilor 
acesta nu poate fi considerat cu adevărat echitabil şi liber. Utilizarea 
excesivă a resurselor guvernamentale, practicile de cumpărare a 
voturilor şi accesul disproporţionat la mass-media constituie principalii 
factori care distorsionează rezultatele alegerilor. Politizarea instituţiilor 
este pe larg răspândită. Aceasta acoperă diferite domenii, dar în special 
activitatea organelor de drept, autorităţilor de reglementare, 
procuraturii şi instituţiilor anticorupţie.  

Datele cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica 
Moldova demonstrează unele îmbunătăţiri, dar mai există probleme 
majore, în special în privinţa eliminării tuturor formelor de discriminare 
(împotriva femeilor, minorităţilor, persoanelor sărace şi persoanelor în 
etate). 

Respectarea drepturilor omului este problematică în regiunea 
transnistreană, fiind înregistrate încălcări ale dreptului la educaţie, ale 
dreptului la libertate şi securitate, şi privind interzicerea eficientă a 
tratamentelor degradante, fapte reflectate în hotărârile Curţii Europene 
a Drepturilor Omului. 
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2. STATUL DE DREPT ŞI CIRCULAŢIA 

PERSOANELOR 

Conform surselor independente, eforturile 
Republicii Moldova în combaterea corupţiei sunt 
insuficiente. Succesul politicii anticorupţie este 
considerat în mod unanim o condiţie pentru 
succesul Acordului de Asociere şi viitorul 
economic al Republicii Moldova. 

Autorităţile au implementat Strategia 
naţională anticorupţie pentru perioada 2011–

2015. Punerea în aplicare a strategiei este monitorizată de un grup 
format din Centrul Naţional Anticorupţie, Delegaţia UE şi comunitatea 
de donatori. Au fost înregistrate îmbunătăţiri semnificative în legislaţie, 
de exemplu în prevederile ce vizează îmbogăţirea ilicită, introduse în 
Codul penal. Este necesară realizarea unor paşi importanţi pentru a 
asigura capacitatea operaţională şi instituţională deplină a Centrului 
Naţional Anticorupţie, a Comisiei Naţionale de Integritate şi a 
Procuraturii Generale, dar şi pentru a combate corupţia în sectorul 
justiţiei în întregime. 

Obiectivul Republicii Moldova de a obţine liberalizarea regimului de 
vize cu UE pentru cetăţenii săi a fost realizat în aprilie 2014. Cetăţenii 
moldoveni, care deţin paşapoarte biometrice, pot în prezent călători 
liber în ţările spaţiului Schengen. La finele anului 2015, 1.437.264 de 
persoane deţineau paşapoarte biometrice. În plus, numărul celor ce 
deţin paşapoarte biometrice în regiunea transnistreană a crescut odată 
cu liberalizarea regimului de vize până la peste 97.639 (ceea ce 
reprezintă aproximativ 20% din populaţia regiunii). În primul an al 
regimului fără vize în UE, mai mult de 400.000 de moldoveni au 
călătorit în ţările spaţiului Schengen, evitând astfel cheltuielile pentru 
vize Schengen în valoare de 14 milioane de euro. 
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3. POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE 

Acordul de Asociere are ca scop facilitarea 
alinierii progresive a politicilor externe, de 
securitate şi de apărare ale Republicii Moldova 
la politicile UE la nivel bilateral, regional şi 
multilateral.  

Conflictul transnistrean şi rolul Rusiei au 
conturat în mare măsură aspectele politicii 
externe şi de securitate ale cooperării dintre UE 

şi Republica Moldova. Deşi Republica Moldova a demonstrat în mod 
consecvent că susţine politicile externe şi de securitate ale UE, aceasta şi-
a conturat propria poziţie cu privire la subiecte sensibile ce țin de 
politica externă. De exemplu, aceasta s-a abţinut de la aprobarea 
sancţiunilor economice ale UE care vizau Rusia şi de la susţinerea 
interdicţiilor de eliberare a vizelor pentru oficialii ruşi în legătură cu 
anexarea peninsulei Crimeea şi destabilizarea regiunii din estul Ucrainei 
– Donbas. Totuşi, autorităţile moldoveneşti au fost de acord cu 
sancţiunile de interzicere a călătoriei şi îngheţare a activelor aplicate 
unor oficiali ucraineni. 

Cel mai important program operaţional este Misiunea UE de 
Asistenţă la Frontieră, care facilitează cooperarea practică la frontierele 
Republicii Moldova şi Ucrainei pe segmentul transnistrean, contribuind 
în acelaşi timp la obiectivul mai larg – soluţionarea conflictului şi la 
implementarea actuală a ZLSAC. Misiunea participă la reuniunile 
trilaterale cu autorităţile din Republica Moldova şi Ucraina cu privire la 
evaluarea securităţii frontierei comune şi cooperarea vamală. 

Republica Moldova participă în unele misiuni militare ale UE, cum 
ar fi cele din Mali şi Republica Centrafricană, în activități cu caracter de 
consiliere.  



 

 

 

 

 

 

PARTEA II. ZONA DE LIBER SCHIMB 

APROFUNDAT ŞI CUPRINZĂTOR 
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4. ACCESUL BUNURILOR PE PIAŢĂ 

Liberalizarea tarifelor este principalul punct de 
pornire pentru crearea unei zone de liber 
schimb. Odată cu începutul aplicării provizorii a 
ZLSAC din 1 septembrie 2014, UE a liberalizat 
importurile din Republica Moldova pentru 
majoritatea bunurilor, cu un număr limitat de 
excepţii la produsele agricole. Liberalizarea din 
partea Republicii Moldova prevede perioade de 

tranziţie. Aceasta oferă posibilităţi semnificative producătorilor 
moldoveni de a-şi stimula exporturile către piaţa UE, înainte de a se 
confrunta cu o concurenţă deplină pe piaţa internă.  

Chiar dacă beneficiile ZLSAC pot fi realizate în întregime doar pe 
termen mediu sau lung, deja după un an pot fi observate unele rezultate 
pozitive în comerţul cu mărfuri dintre Republica Moldova şi UE. 

Exportul produselor agricole a crescut imediat după iniţierea 
implementării ZLSAC. Exportul de mărfuri precum struguri, prune, 
orz, a crescut de până la 5 ori. Totuşi, cea mai mare barieră în creşterea 
continuă a exporturilor este neconformitatea cu regulamentele UE 
privind siguranţa alimentară, care odată implementate ar asigura 

accesul pe piaţa UE a cărnii, ouălor şi produselor lactate. 

Un acord a fost stabilit cu regiunea transnistreană pentru a permite 
acoperirea acesteia de prevederile ZLSAC începând cu 1 ianuarie 2016. 
Armonizarea intereselor unor sectoare ale economiei orientate spre 
comerţ ar putea contribui la reunificarea ţării.  
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5. MĂSURI COMERCIALE 

ZLSAC include „măsuri de apărare comercială”, 
pe care UE şi Republica Moldova le pot aplica 
împotriva importurilor de la cealaltă parte, care 
produce sau ameninţă să producă daun 
industriei interne, în special măsuri 
antidumping, compensatorii şi de salvgardare. 
Prevederile ZLSAC conţin în esenţă regulile 
relevante ale Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului. 

Principalul instrument este pentru măsurile antidumping. Dacă o 
companie exportă un produs la un preţ mai mic decât costă în mod 
normal pe piaţa internă, atunci despre acest produs se afirmă că face 
obiectul unui „dumping”. Acesta permite guvernului ţării importatoare 
să acţioneze în cazul prejudicierii „semnificative” a industriei naţionale 
concurente. În asemenea situație, ţara importatoare poate să impună o 
taxă antidumping pentru a corecta daunele aduse economiei sale.  

Totuşi, aceste prevederi sunt rar utilizate în relaţiile comerciale 
dintre UE şi Republica Moldova.  
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6. SERVICIUL VAMAL 

Pentru ca ZLSAC să funcţioneze bine, serviciile 
vamale de la frontiere trebuie să fie de o calitate 
înaltă, facilitând eficient şi rapid traficul pentru a 
evita întârzierile şi cazurile de corupţie ce poate 
duce la formarea cozilor lungi de camioane.  

Prevederile ZLSAC conţin detalii cu 
privire la principiile de bază și angajamentele 
legislative, dar şi numeroase prevederi 

operaţionale. La nivel general, UE şi Republica Moldova s-au angajat să 
asigure o legislaţie şi proceduri vamale stabile, transparente, 
nediscriminatorii, aplicate efectiv şi capabile să prevină fraudele. 
Republica Moldova se angajează să îşi alinieze Codul Vamal cu cel al 
Uniunii şi să aplice instrumente internaţionale relevante, inclusiv cele 
elaborate de Organizaţia Mondială a Vămilor. Regulamentele vizează, 
de asemenea, taxele, penalităţile şi procedurile care garantează dreptul 
la contestaţie împotriva deciziilor şi hotărârilor serviciilor vamale. 

Republica Moldova a adoptat unele măsuri pentru a facilita 
procedurile vamale conform practicilor UE (o nouă nomenclatură 
combinată a mărfurilor, un „coridor albastru”, protejarea DPI etc.). 
Eforturile de îmbunătăţire a sistemului includ reducerea numărului de 
acte permisive necesare pentru exporturi, implementarea conceptului 
Operatorului Economic Autorizat (OEA), declaraţiile vamale 
electronice, pregătirea pentru noul sistem computerizat pentru tranzit, 
introducerea măsurilor anticorupţie.  

Serviciul Vamal se confruntă cu diferite provocări, precum 
terminale vamale cu deficiențe, nivelul scăzut ale încrederii şi o 
percepţie publică foarte răspândită privind corupţia în domeniu, care 
deşi s-a îmbunătăţit uşor în anul 2015, este încă nesatisfăcătoare. 
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7. STANDARDE TEHNICE PENTRU BUNURILE 

INDUSTRIALE 

Odată ce tarifele vamale vor dispărea aproape în 
întregime între UE şi Republica Moldova, 
barierele netarifare, precum standardele tehnice, 
vor deveni principalul obstacol în calea 
comerţului. Pentru a soluţiona problema acestor 
bariere, Republica Moldova va adopta 
procedurile, standardele şi legislaţia relevantă a 
UE. Acest proces va fi unul lung şi complex, dar 
acesta este fundamental pentru modernizarea şi 

transformarea industriei moldoveneşti în una competitivă la nivel 
internaţional.  

Sistemul standardelor europene este alcătuit din două nivele: 
primul, legile comunitare pentru armonizare, care includ metodologia 
generală şi cadrul instituţional, şi în jur de 30 de directive care 
reglementează grupuri largi de produse sectoriale, precum utilajele; iar 
al doilea nivel include în jur de 5.000 de „standarde armonizate” 
specifice pentru anumite produse, care oferă mijloace tehnice pentru a 
respecta cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă. 

Republica Moldova înregistrează progrese la capitolul adoptării 
unui număr limitat de directive generale şi standarde detaliate ale UE. 
Însă ritmul de adoptare a directivelor sectoriale ale UE este lent, iar 
aplicarea legislaţiei de punere în aplicare a standardelor europene este 
una limitată. Dotarea tehnică a organismelor de testare şi certificare 
trebuie îmbunătăţită, ceea ce presupune investiţii semnificative. 

Transpunerea standardelor europene necesită retragerea 
standardelor GOST (ale fostei Uniuni Sovietice) conflictuale, fapt ce 
întâmpină anumită rezistenţă, inclusiv din partea întreprinderilor care 
utilizează standardele GOST pentru livrările pe pieţele ruse şi cele ale 
CSI. 
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8. REGLEMENTĂRILE PRIVIND SIGURANŢA 

ALIMENTELOR 

Standardele privind siguranţa alimentelor, oficial 
numite „Măsuri sanitare şi fitosanitare (MSF)”, 
sunt necesare pentru facilitarea comerţului 
produse alimentare, agricole şi plante, acoperite 
de reglementările MSF, dar şi pentru protejarea 
vieţii şi sănătăţii oamenilor, animalelor şi 
plantelor.  

Lista convenită a legislaţiei MSF cuprinde 
235 de directive şi regulamente comunitare. Acestea se referă la cerinţele 
veterinare (78 directive), normele de siguranţă a produselor agro-
alimentare (48 directive), hrana pentru animale (27); organismele 
modificate genetic (10) etc. Perioadele pentru transpunerea acestor 
măsuri se extind până în anul 2020. 

Având în vedere costul foarte mare al acestor măsuri, prevederile 
Acordului de Asociere permit Republicii Moldova să scutească fermele 
foarte mici şi diverse produse tradiţionale de conformitatea 
cuprinzătoare cu legislația comunitară.  

UE sprijină unele proiecte majore de asistenţă tehnică pentru a 
contribui la îmbunătăţirea sistemului de control al siguranţei alimentare 
„de la fermă la consumator”.  

Cele mai mari provocări în domeniul MSF vizează activităţile 
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA). Agenţia 
necesită o consolidare solidă a capacităţilor instituţionale în privinţa 
personalului şi a infrastructurii laboratoarelor. Aceste cerinţe sunt 
destul de ample, incluzând sporirea profesionalismului, ce vizează 
laboratoarele şi subdiviziunile teritoriale; modernizarea laboratoarelor 
existente pentru a le permite să aplice standardele europene şi 
internaţionale. De exemplu, exportul mărfurilor de origine animală este 
îngreunat de infrastructura slab dezvoltată din laboratoare şi lipsa 
acreditării internaţionale a acestora. Stimularea capacităţilor 
producătorilor locali şi combaterea corupţiei în cadrul ANSA trebuie să 
fie o prioritate.  
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9. SECTORUL SERVICIILOR 

Dezvoltarea unui sector de servicii dinamic şi 
competitiv este de o importanţă vitală pentru 
modernizarea economiei moldoveneşti. Pe 
parcursul ultimilor 10 ani, economia Republicii 
Moldova a trecut prin schimbări structurale 
semnificative, iar sectorul serviciilor a contribuit 
cel mai mult la creşterea economică, cu o 
pondere care acum reprezintă aproximativ 60% 
din PIB.  

Cerinţele ZLSAC pot duce la crearea unei pieţe a serviciilor mai 
deschisă, mai transparentă şi mai funcţională în Republica Moldova. 
Prevederile Acordului sunt organizate în trei compartimente:  
i) dreptul de stabilire, ceea ce presupune dreptul la stabilirea unei 
afaceri în cealaltă parte (UE și respectiv Republica Moldova); ii) 
prestarea transfrontalieră a serviciilor, de exemplu programe IT 
externalizate şi iii) prezenţa temporară a persoanelor fizice, cum ar fi 
consultanţii, în scopuri de afaceri. 

În termeni generali, părțile se angajează să trateze prestatorii de 
servicii ai celeilalte părți nu mai puţin favorabil decât pe prestatorii 
proprii. Cu toate acestea, există multe rezerve care limitează aplicarea 
acestei reguli, dar mai mult din partea UE decât cea a Republicii 
Moldova.  

Investitorii noi din UE ar trebui să contribuie la diversificarea mai 
amplă a serviciilor şi la sporirea know-how-ului în sectoarele serviciilor. 
Importurile de servicii în Republica Moldova pot îmbunătăţi 
performanţa economică prin sporirea concurenţei, competenţelor mai 
bune şi a tehnologiilor în anumite sectoare. Acest lucru necesită însă o 
îmbunătăţire a mediului de afaceri din ţară. 
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10. ACHIZIŢIILE PUBLICE 

Domeniul achiziţiilor publice este foarte 
important pentru economia Republicii Moldova 
şi cea a UE, acestea constituind aproximativ 18% 
din PIB-ul UE şi oferă o piaţă cu potenţial enorm 
pentru companiile moldoveneşti. ZLSAC 
prevede o liberalizare treptată şi reciprocă a 
pieţelor de achiziţii publice ale părţilor, cu 
condiţia strictă că Republica Moldova va 
implementa regulile comunitare de bază din 

domeniul achiziţiilor publice. Republica Moldova trebuie să asigure 
transparenţa şi corectitudinea procesului de achiziţie a bunurilor, 
lucrărilor şi serviciilor, să garanteze o concurenţă sănătoasă, să combată 
corupţia şi să valorifice în cel mai bun mod banii contribuabililor.  

În ZLSAC sunt definite standardele de bază ce reglementează 
atribuirea contractelor, care derivă direct din legislaţia comunitară a 
achiziţiilor publice şi includ principiile nediscriminării, tratamentului 
egal, transparenţei şi proporţionalităţii.  

Republica Moldova a făcut deja paşi importanţi pentru a-şi alinia 
sistemul achiziţiilor publice la legislaţia comunitară şi la cele mai bune 
practici internaţionale, modificând legislaţia în anul 2015. A fost 
modificat cadrul legal, instituţional şi procedural. 

În perioada anilor 2013–2014, a avut loc implementarea completă 
a unui sistem modern e-achiziţii, după lansarea primei etape în anul 
2012. A fost adoptat un cadru de reglementare clar prin adoptarea 
regulamentului privind utilizarea licitaţiei electronice. Utilizarea 
eficientă a acestuia depinde de calitatea infrastructurii IT în cadrul 
entităţilor publice, inclusiv la nivel local. 

Încă mai sunt necesare reforme pentru alinierea la standardele 
comunitare. Principalele probleme sunt asigurarea transparenţei 
achiziţiilor publice, disponibilitatea informaţiilor din partea instituţiilor 
publice şi independenţa reală a procedurilor de soluţionare a 
contestaţiilor.  
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11. DREPTURILE DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ 

Protejarea proprietăţii intelectuale este 
importantă în economiile bazate pe cunoaştere, 
nu doar pentru promovarea inovaţiei şi a 
creativităţii, dar şi pentru crearea locurilor de 
muncă şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii. 
ZLSAC solicită Republicii Moldova să îşi 
modernizeze sistemul DPI. Aceste reforme vor 
contribui la formarea unui mediu juridic stabil 
pentru a asigura protecţia DPI, ceea ce este 

foarte important în atragerea investitorilor străini.  

Sistemul DPI cuprinde mai multe domenii: drepturile de autor, 
mărcile comerciale, desenele şi modelele şi indicaţiile geografice (de ex.: 
protecţia brandurilor tradiţionale, cum ar fi şampania).  

La momentul actual, cadrul juridic privind proprietatea 
intelectuală este în concordanţă cu normele internaţionale şi cu cele 
comunitare. Totuşi, armonizarea legislaţiei trebuie să continue pentru a 
se adapta schimbărilor la nivel internaţional şi comunitar. Deşi au fost 
înregistrate progrese în promovarea şi protecţia drepturilor de 
proprietate intelectuală în conformitate cu practica europeană, 
autorităţile trebuie să mai depună eforturi cu privire la următoarele 
aspecte:  

- îmbunătăţirea coordonării dintre diferite instituţii responsabile de 
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală; 

- sporirea calificării judecătorilor în domeniul DPI;  

- elaborarea unei strategii privind identificarea produselor 
autohtone ce pot obţine titluri de proprietate intelectuală, care să 
cuprindă activităţi de instruire şi asistenţă (tehnico-financiară) 
pentru producători, precum şi măsuri de promovare a produselor 
date pe piaţa UE şi pe alte pieţe de desfacere.  
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12. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI 

O politică concurenţială eficace, capabilă să 
controleze comportamentul monopolist al 
companiilor şi subvenţiile de stat care 
denaturează comerţul, este esenţială pentru buna 
funcţionare a unei economii moderne. Aceasta 
asigură condiţii competitive egale, preţuri mai 
scăzute pentru consumatori cu o calitate mai 
bună şi mai multe posibilităţi de alegere, dar şi 
reduce posibilităţile de corupţie. 

Republica Moldova este obligată să menţină o legislaţie 
cuprinzătoare în domeniul concurenţei, care abordează în mod eficace 
cartelurile anticoncurenţiale, concentrările economice şi abuzul de 
poziţia dominantă de către întreprinderi. Legislaţia din domeniul 
concurenţei trebuie să fie aplicată de o autoritate dotată corespunzător, 
într-un mod transparent şi nediscriminatoriu, respectând principiile de 
corectitudine procedurală şi dreptul la apărare. Mai mult decât atât, 
aceasta trebuie să fie aplicată monopolurilor şi întreprinderilor de stat.   

Din anul 2012, cu susţinerea UE şi a statelor membre ale UE, 
eforturile autorităţilor moldoveneşti au fost orientate spre consolidarea 
şi punerea în aplicare în mod eficient a Legii concurenţei, inclusiv 
consolidarea capacităţilor în cadrul Consiliului Concurenţei, care are un 
set larg de competenţe: decizională, de reglementare, de interdicţie, de 
intervenţie şi inspecţie, împreună cu cea de adoptare a sancţiunilor 
legate de concurenţă, ajutorul de stat şi publicitate. Orice act legislativ 
ce poate afecta mediul concurenţial trebuie să primească aprobarea 
prealabilă de la Consiliu. În anul 2015, cele mai multe încălcări noi au 
fost înregistrate în următoarele două domenii: abuzul de poziţie 
dominantă şi (in)acţiunile autorităţilor publice care limitează sau 
distorsionează concurenţa. 

Deficienţele identificate de Curtea de Conturi includ lipsa de 
prioritizare a cazurilor, metodele ineficiente de depistare a înţelegerilor 
de cartel şi lipsa elaborării mai detaliate a etapei de planificare a 
investigaţiilor.  
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13. STATISTICA 

Un sistem de statistică modern şi comparabil la 
nivel internaţional este indispensabil pentru 
elaborarea în cunoştinţă de cauză a politicilor 
publice şi pentru activitatea sectorului de afaceri 
şi a societăţii civile. Toate statele post-sovietice s-
au confruntat cu provocări similare de reformare 
radicală a sistemelor statistice, în special trecerea 
de la sisteme care au servit în esenţă nevoilor 
statului la sisteme care servesc sectorului privat 

şi societăţii în ansamblu. Din punct de vedere tehnic, era necesară 
utilizarea mai intensă a metodelor de eşantionare în locul colectării 
exhaustive a datelor.  

Biroul Naţional de Statistică (BNS) produce date statistice în 
domeniul economic, social şi demografic şi le publică pe o pagină web 
atât în limba română, cât şi în limba rusă, şi uneori în limba engleză. În 
ultimii ani, la BNS au avut loc schimbări organizaţionale semnificative 
pentru a spori eficienţa colectării, procesării, analizei şi difuzării datelor. 

Există o cooperare substanţială dintre Eurostat şi agenţia de 
statistică din Republica Moldova, cu seminare privind strategiile 
statistice; cursuri de instruire privind problemele actuale şi evoluţiile 
recente ale sistemelor statistice; colectarea seriilor de date selectate în 
conformitate cu chestionarele Eurostat, ceea ce permite Eurostat să 
publice serii de date comparabile şi să realizeze evaluări aprofundate a 
sistemelor statistice din Republica Moldova.  

BNS beneficiază de suport semnificativ din partea donatorilor 
UE, Sida şi alţii. Printre provocările care mai rămân se numără 
abordarea unei serii de nereguli privind acoperirea şi livrarea datelor 
statistice, şi anume amânarea obţinerii rezultatelor recensământului din 
anul 2014, inclusiv producerea datelor ce vizează regiunea 
transnistreană. 
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14. CONTEXTUL MACROECONOMIC ŞI 

ASISTENŢA FINANCIARĂ 

După destrămarea Uniunii Sovietice şi 
proclamarea independenţei, Republica Moldova 
a suferit unul din cele mai grave şi îndelungate 
declinuri economice în rândul ţărilor în tranziţie. 
În pofida creşterii economice de după anul 2000, 
PIB-ul pe cap de locuitor al Republicii Moldova 
este încă unul dintre cele mai scăzute în rândul 
ţărilor din Europa de Est şi din CSI.  

Cooperarea financiară dintre Republica Moldova şi UE este 
semnificativă. Cea mai importantă asistenţă macro-financiară din partea 
UE pentru Republica Moldova de până acum a fost programul de 
granturi în valoare de 90 de milioane de euro stabilit în anul 2010 şi 
executat în trei tranşe în anii 2010 şi 2012. Acest program este anterior 
Acordului de Asociere, dar ilustrează un instrument important aflat la 
dispoziţia UE.  

Sunt programate granturi regulate din bugetul UE, cu o 
repartizare orientativă pentru perioada 2014–2020 de 610–746 milioane 
euro şi alocări suplimentare în funcţie de progresul ce ține de 
„democraţia profundă şi durabilă” şi implementarea obiectivelor de 
reformă convenite. 

Banca Europeană de Investiţii este un investitor major în 
Republica Moldova, care a investit până în prezent o sumă de 372 
milioane de euro sub formă de împrumuturi şi investiţii. BERD a 
devenit un investitor şi mai mare în Republica Moldova, contribuind 
financiar la 110 proiecte cu o sumă de 1 miliard de euro. Cea mai mare 
parte din această sumă investită a fost destinată infrastructurii şi 
sectorului energetic. 
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15. PIEŢELE FINANCIARE 

În Acordul de Asociere este prevăzută adoptarea 
cuprinzătoare de către Republica Moldova a 
sistemului european pentru reglementarea 
sistemului bancar şi al asigurărilor, precum şi a 
pieţei valorilor mobiliare, cu adoptarea, cel puţin 
pe termen lung, a întregii legislaţii comunitare în 
acest domeniu. Obiectivul este ca pieţele 
financiare să devină sigure şi eficiente pentru 
consumatori şi solide din punct de vedere 

sistemic pentru economie. 

Piaţa financiară a Republicii Moldova nu este încă suficient de 
dezvoltată şi are un sistem nebancar modest, ce împiedică creşterea 
economiei interne. Până nu demult Republica Moldova a menţinut un 
sistem bancar de bază destul de solid, dar, în anul 2014, o fraudă 
financiară imensă legată de sectorul bancar i-a afectat grav credibilitatea 
şi a adus un prejudiciu considerabil economiei.  

Piaţa de capital a Republicii Moldova este încă puţin dezvoltată, 
având loc doar tranzacţii cu acţiuni şi obligaţiuni. Mecanismele de 
tranzacţionare pentru instrumente financiare derivate şi titluri de stat 
(piaţa secundară) încă urmează să fie dezvoltate. Aceasta explică 
întârzierea substanţială, cu şapte ani, a conformării pieţii de asigurări cu 
standardele comunitare, care va fi dificilă fără o capitalizare 
îmbunătăţită a pieţii. 

La moment, nu există documente de planificare strategică pentru 
asigurarea respectării legislaţiei comunitare, deşi termenul limită de 
punere în aplicare este de trei ani. Întârzierile au avut loc din cauza 
crizelor politice recurente, adițional frauda bancară.   
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16. TRANSPORTURILE 

Acordul de Asociere are ca scop extinderea şi 
consolidarea cooperării Republicii Moldova cu 
UE în domeniul transporturilor, şi deci 
promovarea unor operaţiuni de transport 
eficiente, desfăşurate în condiţii de siguranţă şi 
securitate, şi o interoperabilitate mai mare a 
sistemelor de transport. Aceasta va constitui un 
element fundamental pentru integrarea 
Republicii Moldova în lanţul de aprovizionare 

european şi stimularea contactelor interumane. 

Acordul stabileşte standardele şi regulamentele detaliate ale UE 
pentru transportul rutier, feroviar, căi navigabile interioare, pe mare sau 
mijloace combinate, pe care Republica Moldova le va adapta progresiv. 
Acestea implică calificarea operatorilor de transport, siguranţa tehnică a 
vehiculelor şi a navelor, precum şi activităţile organelor de inspecţie. 

Companiile de transport, operatorii şi şoferii din Republica 
Moldova trebuie să respecte în totalitate standardele comunitare dacă 
doresc să „transporte” în UE. La fel, transportul rutier de mărfuri este 
complicat, deoarece accesul la piaţa UE este supus unui contingent 
tarifar detaliat, stabilit la nivelul statelor membre.  

Integrarea reţelei de transport moldoveneşti în coridoarele 
paneuropene este importantă din cauza rutelor care trec pe teritoriul 
ţării, în special autostrăzile M3 Chişinău-Giurgiuleşti şi M14 Brest-
Briceni-Tiraspol-Odesa, care au nevoie de modernizare, la fel ca şi 
legăturile feroviare cu ţările vecine, în special cu România. Un factor de 
limitare în implementare este lipsa controlului Chişinăului asupra 
drumurilor şi liniilor ferate din regiunea transnistreană.  

BERD, BEI şi Comisia Europeană finanţează investiţii în 
infrastructura principală de transport, completând reformele cadrului 
normativ. 
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17. SECTORUL ENERGETIC 

Reformarea şi modernizarea sectorului energetic 
al Republicii Moldova este o provocare de 
maximă prioritate, atât din motive economice, cât 
şi geopolitice. Prevederile Acordului de Asociere 
sunt extrem de relevante pentru reformele 
necesare în sectorul energetic. 

Piaţa Republicii Moldova pentru gazele 
naturale şi energia electrică este dominată în 

prezent de Gazprom, în mod direct pentru gazele naturale şi în mod 
indirect, prin intermediul unei centrale electrice pe bază de gaze din 
regiunea transnistreană, care furnizează cea mai mare parte a energiei 
electrice consumată în Republica Moldova. Sunt elaborate planuri şi 
proiecte de diversificare prin conectarea la reţelele din România, atât 
pentru energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, dar acestea vor 
necesita investiţii mai mari din surse europene, care încă nu sunt 
asigurate. 

Prevederile legale ale Acordului de Asociere în sfera energetică 
constau în mare măsură din angajamente deja luate în contextul aderării 
Republicii Moldova la alte tratate (cel cu privire la Comunitatea 
Energetică Europeană) în 2010.  Respectarea acestor prevederi are loc în 
mod neuniform. Pe lângă această, au loc amânări ce țin de sectorul 
gazelor. 

Legea cu privire la eficienţa energetică, adoptată în anul 2010, a 
stabilit legislaţia primară necesară, fiind înregistrate evoluţii importante 
în reducerea pierderilor de energie în generarea de energie electrică şi 
termică, transport şi distribuţie, promovarea pieţei serviciilor energetice, 
precum şi pentru dezvoltarea pieţei de reglementare pentru etichetarea 
energetică şi proiectarea ecologică. O nouă legislație cu privire la 
energia electrică și gazele naturale a fost adoptată cu întârziere în luna 
mai 2016.  Instituţia responsabilă de implementarea acestei legislații este 
reglementatorul sectorul energetic din Republica Moldova (ANRE), 
independenţa efectivă a căruia trebuie consolidată pentru a preveni 
intervenţiile de natură politică. 
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18. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Prevederile din Acordul de Asociere ce ţin de 
mediul înconjurător sunt foarte ambiţioase, 
angajând Republica Moldova la cooperare în 
întregul spectru de aspecte privind politica de 
mediu. Implementarea va fi un proces lung şi 
dificil, dat fiind punctul de pornire al Republicii 
Moldova, dar va presupune, în cele din urmă, o 
transformare radicală a calităţii mediului 
înconjurător şi o modernizare a principalelor 

industrii grele din ţară. 

Republica Moldova se angajează să îşi apropie progresiv 
legislaţia naţională de legislaţia UE în termen de 2-10 ani. Acestea 
acoperă cea mai mare parte a legislaţiei şi politicii UE privind mediul 
înconjurător, de la metodele de guvernanţă în domeniul mediului până 
la calitatea aerului şi a apei, gestionarea deşeurilor, poluarea industrială 
şi accidentele industriale, protecţia naturii, substanţele chimice şi 
schimbările climatice. 

Reforme substanţiale au fost introduse la nivel instituţional, cu 
implicarea Ministerului Mediului, dar şi a altor ministere şi autorități 
publice responsabile de transport, sănătate, educaţie, energie şi 
standardizare. Codurile şi legislația Republicii Moldova sunt aliniate la 
legislaţia comunitară, dar instabilitatea politică şi insuficienţa resurselor 
umane şi financiare duce la dificultăţi şi întârzieri. 

În linii generale, este nevoie de actualizarea modului de 
administrare a resurselor de apă, păduri şi sol, şi a gestionării 
deşeurilor. Gestionarea deficitară a resurselor de apă ale râului Nistru 
este o problemă care trebuie abordată, fiind necesară o cooperare mai 
eficientă şi incluzivă între Ucraina şi Republica Moldova. 
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19. SECTORUL DIGITAL 

Prevederile Acordului de Asociere cu privire la 
subiecte conexe sectorului digital includ 
comunicaţiile electronice şi serviciile poştale, 
societatea informaţională şi politica 
audiovizuală. În general, sectorul ”digital” 
devine inevitabil o dimensiune strategică 
pentru provocarea ce ţine de crearea unei 
economii moderne şi competitive pe plan 
internaţional. Acordul de Asociere prevede o 

armonizare cuprinzătoare cu practicile UE în materie de reglementare, 
într-un termen de 7 ani, însă acest domeniu înregistrează progrese mai 
degrabă lente. 

Autorităţile iau măsuri pentru a digitaliza serviciile publice, 
înregistrând progrese semnificative în aspecte precum e-licenţierea, e-
raportarea, semnătura mobilă şi efectuarea plăţii online pentru serviciile 
publice. Numărul serviciilor electronice este în continuă creştere, iar 
serviciul 112 fiind programat pentru a fi introdus în perioada 2016-2018. 
Autorităţile depun eforturi în lupta împotriva corupţiei prin 
intermediul serviciilor publice electronice, reducând numărul 
contactelor cu funcţionarii publici şi costurile de prestare a serviciilor 
publice. 

Sistemul educațional pune un accent mai mare pe studiile IT, prin 
adoptarea de către autorităţi a unei agende e-transformare. Statul, 
părţile interesate din mediul de afaceri, sectorul neguvernamental şi 
comunitatea donatorilor sunt implicaţi în numeroase iniţiative orientate 
spre creşterea capacităţii IT în educaţie şi a interesului tinerilor pentru 
IT. 

Sectorul digital continuă se se confrunte cu următoarele provocări 
majore: 

- aplicarea insuficientă a instrumentelor TIC de către administraţiile 
publice locale;  

- nivelul scăzut de alfabetizare digitală în rândul populaţiei, care 
împiedică răspândirea serviciilor publice electronice, în special în 
teritoriu; şiincidenţa ridicată a pirateriei software, care împiedică 
dezvoltarea sectorului IT, inclusiv producţia locală de produse 
informatice.  
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20. PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

Legislaţia comunitară urmăreşte să asigure un 
nivel ridicat şi coerent de protecţie a sănătăţii şi 
siguranţei consumatorilor prin intermediul unor 
norme şi standarde comune stricte pentru 
produsele şi serviciile care circulă pe piaţa 
internă. 

Strategia în domeniul protecţiei 
consumatorilor pentru anii 2013-2020, aprobată 

de Guvernul Republicii Moldova, reprezintă cadrul actual al politicilor 
privind protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei. Principalele 
obiective sunt: i) diminuarea riscurilor de tranzacţii cu mărfuri şi 
servicii periculoase şi accesului acestora pe piaţă; ii) abilitarea 
consumatorului să ia decizii, prin educaţie şi informare; iii) 
îmbunătăţirea procedurilor legale de revendicare a drepturilor 
consumatorilor şi de recuperare a daunelor. 

Principala instituţie în domeniu este Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor, care are competenţe extinse ce includ supravegherea 
pieţei, proceduri de monitorizare, încetarea activităţilor economice 
necorespunzătoare, sancţionarea companiilor şi acţiuni de comunicare. 
Politici privind protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei sunt 
implementate. Autorităţile pun tot mai puțin accent pe controale şi 
inspecţii, focusându-se în schimb pe consultări şi educaţie. Alinierea cu 
legislaţia comunitară decurge fără probleme majore.  

Totuşi, capacităţile principalelor instituţii sunt limitate, la fel ca şi 
resursele lor financiare, ceea ce pune sub semnul întrebării 
implementarea eficace a politicilor în acest sector. Neregulile din 
domeniu sunt numeroase, iar drepturile consumatorilor sunt frecvent 
neglijate. Consumatorii continuă să fie actori pasivi. 

  

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_of_services/index_en.htm
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21. DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

Pentru a sprijini în continuare tranziţia 
Republicii Moldova la o economie de piaţă pe 
deplin funcţională şi pentru a crea un mediu 
stabil pentru investiţii, Acordul de Asociere 
conţine prevederi privind dreptul societăţilor 
comerciale, guvernanţa corporativă, 
contabilitate şi audit.  

În acest domeniul dreptului societăţilor 
comerciale, Republica Moldova are ca scop îmbunătăţirea protecţiei 
acţionarilor, creditorilor şi altor părţi interesate, angajându-se să-şi 
armonizeze legislaţia cu unele directive comunitare privind dreptul 
societăţilor comerciale. În linii generale, cadrul juridic actual al 
Republicii Moldova pentru dreptul societăţilor comerciale, guvernanţa 
corporativă şi contabilitate este încă insuficient, de aceea, 
implementarea standardelor UE de reglementare va fi o provocare 
uriaşă. Necesitatea de a moderniza cadrul legal al Republicii Moldova 
în acest domeniu a devenit clară atunci când o fraudă bancară majoră a 
fost dezvăluită la sfârşitul anului 2014. Totuşi, problemele nu se 
limitează doar la acest sector. Studiile Băncii Mondiale indică o 
performanţă slabă în protejarea investitorilor minoritari, executarea 
contractelor şi soluţionarea insolvenţei. 

Reformele în domeniul dreptului societăţilor comerciale, în 
conformitate cu legislaţia UE, trebuie să îmbunătăţească, în timp util, 
mediul de afaceri din Republica Moldova şi să creeze un mediu 
transparent pentru întreprinderi, cu un nivel corespunzător de protecţie 
a acţionarilor companiilor şi a creditorilor. În prezent există însă 
întârzieri în elaborarea legislaţiei necesare în acest sens.  
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22. AGRICULTURA 

Agricultura reprezintă un sector foarte 
important pentru economia Republicii Moldova, 
având un potenţial înalt de creştere a calităţii şi a 
volumului producţiei şi a exporturilor sale către 
UE.  

Ţara şi-a asumat angajamente ambiţioase 
pentru a-şi alinia politicile din sectorul agricol la 
cele ale UE, majoritatea într-un termen de 4-5 

ani. Se poate însă discuta dacă Republica Moldova, dorind să avanseze 
spre integrarea în UE, şi-a luat prea repede prea multe angajamente. 
Factorii de decizie vor fi informaţi în acest sens în timp util în urma 
activităţilor de monitorizare. În aproximativ doi ani, autorităţile vor 
efectua un exerciţiu de inventariere, care ar putea arăta dacă este 
necesară ajustarea calendarelor de îndeplinire a acestor angajamente.  

Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-
2020 reprezintă cadrul strategic de politici. Principalele obiective sunt 
creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, asigurarea 
gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură şi îmbunătăţirea 
nivelului de trai în mediul rural. O atenţie deosebită este acordată 
digitizării sectorului agricol, cu o strategie „E-agricultură” pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii informatice pentru serviciile publice în 
acest domeniu. UE sprijină agricultura şi dezvoltarea rurală în 
Republica Moldova prin intermediul unui program important 
(„ENPARD”), aprobat în anul 2016.  

Există dificultăţi structurale care împiedică crearea şi funcţionarea 
unor grupuri de producători agricoli, și anume sistemul învechit de 
învăţământ agricol, serviciile de extindere izolate şi un nivel insuficient 
de cercetare agricolă. Situaţia fermierilor este complicată şi de 
disponibilitatea limitată a creditelor bancare, creditele pe termen lung 
fiind insuficiente, iar ratele dobânzilor fiind prea mari. Lipsește o 
coordonare la nivelul lanţului de aprovizionare, în sectorul agricol, dar 
şi cu privire la infrastructura post-recoltare. În fine, există şi deficienţe 
legate de accesul transparent şi echitabil la mecanismul de subvenţii 
agricole. 
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23. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI 

POLITICILE SOCIALE 

 

Acordul de Asociere urmăreşte promovarea 
cooperării în domeniul legislaţiei europene a 
muncii şi condiţiilor de muncă, o parte 
importantă a acesteia fiind strâns legată de 
conţinutul convenţiilor OIM pe care Republica 
Moldova le-a ratificat deja. 

Piaţa forţei de muncă din Republica Moldova 
conține aspecte contradictorii. Pe de o parte, rata 

şomajului înregistrează cel mai mic nivel din istorie – 4-5%. Pe de altă 
parte, rata ocupării forţei de muncă este de doar 39%, fiind cea mai mică 
din regiune, ceea ce indică asupra unui număr semnificativ de 
moldoveni care au emigrat în căutarea unui loc de muncă. 

În pofida progreselor înregistrate în procesul de aliniere la dreptul 
comunitar în domeniul muncii, mai există unele aspecte importante care 
trebuie abordate. Codul muncii, aprobat în anul 2003, reprezintă baza 
cadrului de reglementare, fiind departe de fostul cod din perioada 
sovietică, îmbunătăţind cadrul legislativ al pieţei muncii. Cu toate 
acestea, nu au fost abrogate toate aspectele legislaţiei sovietice. De 
asemenea, în pofida mai multor ajustări care au fost făcute în ultimul 
deceniu, discrepanţe mai există între realitatea economică şi dispoziţiile 
legislative ale codului. Asociaţiile economice solicită mai multe 
modificări care să sporească flexibilitatea pieţei muncii, în special în 
ceea ce priveşte contractele de muncă pe durată determinată, perioadele 
de probă, încetarea contractelor de muncă, munca în schimburi, 
subcontractarea personalului, precum şi revizuirea aranjamentelor 
pentru compensarea orelor suplimentare.  

În fine, există probleme grave în procesul de implementare a 
legislației în diverse aspecte ale legislaţiei muncii, mai ales din cauza 
nivelului înalt al angajării informale. De asemenea, reforma regulatorie 
recentă, inclusiv dizolvarea Inspectoratului de Stat al Muncii, ar putea 
complica punerea în aplicare a agendei în domeniul ocupării forței de 
muncă prevăzută de Acordul de Asociere. 
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24. EDUCAŢIE, FORMARE ŞI CULTURĂ 

În Acordul de Asociere sunt stabilite obiective 
de bază pentru sistemul de învăţământ, în 
special reformarea acestuia, modernizarea şi 
convergenţa acestuia cu procesul de la Bologna 
în domeniul învăţământului superior, precum şi 
îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei 
învăţământului superior.  

Republica Moldova se află printre ultimele ţări 
din Europa la capitolul realizărilor din domeniul învăţământului. Prin 
urmare, dezvoltarea capitalului uman din Republica Moldova este o 
prioritate strategică pentru consolidarea majoră a performanţei sale 
economice.   

Cele mai mari contribuţii ale UE au loc prin intermediul 
programului Erasmus+. Erasmus+ are un buget total pentru UE şi ţările 
terţe de 14,7 mlrd de euro pentru perioada 2014 – 2020. Datorită acestui 
program, în perioada 2004 – 2014, în jur de 1.000 de studenţi şi cadre 
didactice din Republica Moldova au beneficiat de proiecte de mobilitate 
prin burse, cursuri de predare, activităţi de formare şi vizite de studiu, 
aşteptându-se ca aceste cifre să crească în următorii ani.  

UE oferă de asemenea asistenţă financiară pentru renovarea 
infrastructurii mai multor şcoli din regiunea transnistreană, prin 
intermediul programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a 
Încrederii”, implementat de PNUD. 

Cooperarea culturală dintre Republica Moldova şi UE are la bază 
promovarea schimbului şi mobilitatea operelor de artă şi a artiştilor. 
Republica Moldova participă pe deplin la programul UE „Europa 
Creativă” pentru sectorul cultural şi creativ.  
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25. ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI SPAŢIU 

În Acordul de Asociere sunt stabilite o serie de 
obiective ample de cooperare în domeniul ştiinţei 
şi al tehnologiei, care vizează consolidarea 
capacităţilor de cercetare şi a potenţialului uman, 
dar şi schimbul de cunoştinţe în domeniul 
ştiinţei. Acordul încurajează UE şi Republica 
Moldova să implementeze proiecte comune, să 
organizeze cursuri de formare şi să sporească 
mobilitatea programelor şi a oamenilor de ştiinţă 

prin schimburi pentru cercetătorii din Republica Moldova. Este vizată 
facilitarea implicării instituţiilor din Republica Moldova în Spaţiul 
European de Cercetare.   

Programul Orizont 2020 este elementul principal al activităţii UE 
în domeniul ştiinţific şi de cercetare, având fonduri substanţiale (80 
mlrd euro) pentru perioada anilor 2014-2020. Printre domeniile eligibile 
pentru finanţarea proiectelor se numără atât ştiinţele naturale, cât şi cele 
sociale. Statutul de asociat al Republicii Moldova în programul Orizont 
2020 prevede posibilități similare de participare cu cele ale unui stat 
membru al UE. Republica Moldova a participat la predecesorul 
programului Orizont 2020, programul-cadru 7 (PC7) pentru cercetare şi 
dezvoltare, în perioada dintre ianuarie 2012 şi 2014. Prin intermediul 
acestei cooperări, Republica Moldova a primit o finanţare totală în 
valoare de 3,75 milioane de euro (comparativ cu contribuţia sa 
financiară de 1,4 milioane de euro). 

Republica Moldova are puncte forte în domeniul IT, iar proiectele 
sale curente de cercetare acoperă diverse domenii (de exemplu, 
demografie şi calitatea produsului). 

Provocarea majoră pentru Republica Moldova este consolidarea 
capacităţilor instituţionale ale comunităţii sale de cercetare (la 
pregătirea propunerilor, prezentarea acestora, administrarea proiectelor 
etc.), având în vedere mai ales concurenţa acerbă din alte ţări 
participante la programul Orizont 2020.  
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26. AGENŢIILE ŞI PROGRAMELE UNIUNII 

UE are 46 de agenţii, care sunt organe 
semiautonome şi specializate, finanţate şi 
controlate de UE, cu obiectivul de a sprijini 
funcţionarea politicilor comunitare. De 
asemenea, există în jur de 45 de programe, 
majoritatea fiind finanţate şi administrate de 
Comisia Europeană. Din acestea, aproape 
jumătate sunt deschise pentru participarea 
Republicii Moldova. 

O astfel de participare este un mijloc util de integrare profundă a 
specialiştilor şi a organizaţiilor administrative cu omologii din UE, dar 
şi sprijină procesele de reformă. 

Printre agenţiile cu care Republica Moldova are sau negociază 
acorduri de cooperare se numără: 

- Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) 
- Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST)  
- Oficiul European de Poliţie (EUROPOL)  
- Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la 

Frontierele Externe (FRONTEX) 

Calitatea de membru al unei agenţii presupune negocierea unui 
acord internaţional specific, precum şi o decizie privind contribuţia 
financiară a partenerului. Pentru a uşura sarcinile financiare ale 
Republicii Moldova, pot fi negociate reduceri temporare. 

Calitatea de membru al agenţiilor şi includerea în programe oferă 
acces deplin la infrastructură şi organele de conducere.  
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27. COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ 

Frontierele Republicii Moldova cu România şi 
cu Ucraina creează oportunităţi importante 
pentru o cooperare consolidată la nivel regional. 
Acordul de Asociere prevede o cooperare 
transfrontalieră în termeni generali, precum şi în 
sectoare specifice, cum ar fi transportul, energia, 
educaţia, turismul şi sănătatea. UE oferă 
finanţare substanţială pentru proiecte, în special 
prin intermediul programelor de frontieră între 

regiuni din Republica Moldova, România şi Ucraina, care au 3 domenii 
prioritare, mai degrabă generale: creşterea competitivităţii, abordarea 
provocărilor legate de mediu şi cooperarea între oameni. 

Legăturile dintre regiunile aflate la hotarul dintre Republica 
Moldova şi România sunt în mod firesc de o importanţă enormă, având 
în vedere similitudinile ce ţin de limba, cultura şi istoria celor două ţări. 
În anul 2009, cele două ţări au semnat un acord privind facilitarea 
micului trafic de frontieră. Circulaţia transfrontalieră a devenit mult mai 
uşoară datorită eliminării în anul 2014 a obligativităţii vizelor pe termen 
scurt pentru cetăţenii moldoveni care vizitează România şi restul 
spaţiului european.  

Proiectele specifice cu Ucraina şi România se referă la comerţul 
transfrontalier, conexiunile la reţelele de gaze naturale şi de electricitate, 
cooperarea în situaţii de urgenţă şi cu privire la bazinele hidrografice. 
Totodată, UE finanţează Misiunea de Asistenţă la Frontieră (EUBAM) 
cu privire la segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene (a se 
vedea capitolul 2). 
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28. SOCIETATEA CIVILĂ 

Societatea civilă a Republicii Moldova s-a 
angajat într-un dialog politic activ cu 
autorităţile, în special după alegerile 
parlamentare din anul 2009. Aceste ONG-uri 
activează în domenii precum educaţia, 
dezvoltarea, democraţia şi drepturile omului, 
serviciile sociale, tineretul şi cultura. Nu există 
restricţii legale pentru cetăţenii din regiunea 
transnistreană la înregistrarea unui ONG, însă 

cei de pe malul drept al Nistrului nu pot face acelaşi lucru în regiunea 
transnistreană. Un număr redus de ONG-uri activează în calitate de 
”gardieni”, monitorizând reformele în Republica Moldova şi exercitând 
presiuni asupra guvernului pentru a asigura progrese în derularea 
reformelor. Totuşi, în linii generale, societatea civilă nu dispune încă de 
resursele şi capacităţile necesare pentru a deveni un factor puternic de 
schimbare.  

Societatea civilă a Republicii Moldova beneficiază mult timp de 
susţinerea UE, iar în perioada 2014 – 2017 aceasta urmează să primească 
5% din sprijinul financiar al UE pentru Republica Moldova. Cadrele 
formale de cooperare între societatea civilă a Republicii Moldova şi UE 
constau din 3 platforme paralele, care se suprapun. Acestea sunt 
Forumul multilateral al Societăţii Civile al Parteneriatului Estic, 
Platforma bilaterală a Societăţii Civile, înfiinţată în baza Acordului de 
Asociere, şi Grupul consultativ privind ZLSAC. Suprapunerea creează 
unele confuzii şi ar putea împiedica eficienţa acestora. 

În general, dialogul dintre autorităţi şi societatea civilă este lipsit 
de încredere şi este fragmentar din cauza instabilității politice frecvente. 
Cele mai mari provocări pentru societatea civilă a Republicii Moldova 
sunt lipsa de resurse umane în anumite domenii (cum ar fi asistenţă 
socială şi e-guvernare) şi gradul ridicat de dependenţă de asistenţa 
externă, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la credibilitatea 
acesteia ca şi ”consumator de granturi”. 
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INSTITUŢIONALE  
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29. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR 

În Acordul de Asociere sunt incluse mecanisme 
legale bine dezvoltate pentru soluţionarea 
diferendelor care pot apărea pe parcursul 
implementării Acordului. Din momentul în care 
vor avea loc multe contacte politice şi economice 
între cele două părţi, este inevitabil ca probleme 
să apără în interpretarea unor dispoziţii specifice 
ale Acordului şi în implementarea acestuia.  

Există două mecanisme de bază pentru soluţionarea diferendelor: 
un mecanism ”general”, aplicabil tuturor părţilor Acordului, cu excepţia 
ZLSAC, şi un al doilea mecanism, aplicabil pentru ZLSAC. 

Mecanismul general se bazează pe găsirea unei soluţii mutual 
acceptate de către părţi în cadrul Consiliului de Asociere, în caz contrar, 
partea vătămată poate adopta ”măsuri corespunzătoare”. 

Un sistem mai complex există pentru litigiile ce ţin de ZLSAC, 
care oferă două căi alternative: fie un arbitraj obligatoriu, fie o mediere 
mai puţin strictă pentru identificarea unor soluţii consensuale. 

Există de asemenea prevederi în cazul încălcării ”elementelor 
esenţiale” ale Acordului (adică a principiilor politice de bază), ceea ce 
poate duce la suspendarea întregului Acord. 

În practică, aceste proceduri sunt rareori folosite, întrucât UE 
preferă o abordare diplomatică în soluţionarea diferendelor. 
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30. DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE 

Acordul de Asociere stabileşte un cadru 
instituţional cuprinzător pentru supravegherea 
procesului de monitorizare şi de implementare.  

Consiliul de asociere este instituţia 
principală, compusă din membri ai Consiliului 
Uniunii Europene şi ai Comisiei Europene, pe 
de o parte, şi din membri ai Guvernului 
Republicii Moldova la nivel ministerial, pe de 

altă parte. Consiliul de Asociere are competenţe ample de modificare a 
multor detalii din Acord (din anexele sale), însă acesta nu poate 
modifica prevederile principale ale Acordului, dat fiind faptul că, fiind 
un tratat, acest lucru ar necesita proceduri complexe de ratificare. 

Consiliul de Asociere este asistat de un Comitet de Asociere la 
nivel de înalţi funcţionari, şi alte comitete (cum ar fi cel din domeniul 
comerţului) şi subcomitete specializate. Aceste instituţii comune sunt, 
de asemenea, responsabile pentru actualizarea permanentă a Acordului, 
în special în contextul evoluţiilor legislative relevante din UE.  

În baza Acordului a fost instituit un Comitet Parlamentar de 
Asociere, format din membri ai Parlamentului European şi ai 
Parlamentului Republicii Moldova, dar şi o Platformă a Societăţii Civile 
(a se vedea capitolul 28). 

 



 

 

 
 
 

Manualul care a stat la baza acestei broşuri este întitulat „Aprofundarea 
relaţiilor UE – RM: Ce, De ce, Cum?”, editat de Michael Emerson şi Denis 
Cenuşă. Versiunea poate fi descărcată gratuit în limbile engleză, română 
şi rusă, la adresa www.3dcfta.eu. Versiunea în limba engleză poate fi 
procurată în formă broşată, cu copertă groasă sau în formă electronică, 
de la editura Rowman şi Littlefield International, la adresa 
www.rowmaninternational.com/books/the-eu-Moldova-association-
agreement-and-dcfta 
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