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20 DE REZULTATE PENTRU 2020 

Monitorizare – Situația Actuală în Februarie 2020 

 

Summitul Parteneriatului Estic (PaE) de la Bruxelles din 2017 a aprobat cele "20 de 

Rezultate pentru 2020", ca un plan de lucru ambițios pentru reformele din PaE, care ar 

aduce beneficii tangibile pentru cetățeni. 

Pentru a ajuta Statele Membre și țările partenere să ghideze procesul, SEAE și Comisia 

monitorizează regulat implementarea Rezultatelor, subliniind atât realizările, cât și 

domeniile în care poate fi nevoie de efort suplimentar.  

Acest document oferă o imagine de ansamblu actualizată atât a implementării 

celor "20 de Rezultate pentru 2020", cât și rezultate concrete obținute până în 

februarie 2020.  Acesta nu conține angajamente noi. Constatările acestuia sunt bazate 

pe un proces de monitorizare intern care a implicat SEAE și Comisia, și care ia în 

considerare și rezultatele întrunirilor structurii instituționale a PaE (inclusiv platforme 

și grupuri). Acest document evidențiază selectiv cele mai reprezentative constatări ale 

monitorizării interne aprofundate. Raportul anterior a cuprins rezultatele obținute 

până în martie 2019.    
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 Planurile de acțiune privind egalitatea de gen au fost actualizate în Armenia, Belarus, 

Georgia, Moldova și Ucraina. 

 Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina au introdus acum legi specifice privind 

egalitatea de gen. 

 Toate cele șase țări partenere au adoptat acum legislație specifică împotriva violenței în 

familie, Armenia și Ucraina făcând modificări suplimentare pentru a-și actualiza legislația. 

 Peste 60 milioane EUR au fost alocate pentru aproape 7.250 ÎMM-uri conduse de femei, iar 290 

femei antreprenoare au primit instruire prin inițiativa EU4Business în 2018. 

 Legislația privind egalitatea este revizuită în Armenia și Moldova, în timp ce în Belarus, un 

studiu de fezabilitate este în curs de desfășurare pentru o lege a egalității în conformitate cu 

standardele europene.  

 

 

 

REALIZĂRI CHEIE 
  

 

Consolidarea comunicațiilor strategice și susținerea mass-mediei 

diverse și independente 

 

1 O implicare mai mare a organizațiilor societății civile 

  Acțiunile de consolidare a capacității sunt acum în proces de desfășurare în toate țările 

partenere. Aceste acțiuni se concentrează pe organizațiile de la nivel local, pe modalități 

inovatoare de implicare a cetățenilor și mobilizarea resurselor locale. 

 Peste 60 de proiecte ale tinerilor lideri ai societății civile au primit un grant, de care au 

beneficiat aproape 200 de lideri de tineret. 

 Un instrument pilot pentru monitorizarea societății civile a fost pregătit pentru toate țările 

PaE. 

 UE a sporit angajamentul cu Forumul Societății Civile pentru a îmbunătăți dialogul privind 

politicile în cadrul structurii instituționale revizuite a PaE. 

REZULTATE LIVRABILE INTERSECTORIALE 

Sporirea egalității de gen și a ne-discriminării 

 

 UE a realizat branding, mesagerie, vizibilitate și informare mai consistente, în cadrul mesajului 

umbrelă "mai puternici împreună". Aceasta, de asemenea, și-a întărit interacțiunea cu 

tinerii, prin numirea a 730 "Tineri Ambasadori Europeni" pentru a promova UE și valorile 

acesteia în toată regiunea. 

 Au fost derulate campanii de comunicare cu privire la acțiunile UE în toate țările partenere. 

De exemplu, cea de-a 10-a aniversare a PaE (#EaP10) a fost sărbătorită în toate țările PaE în 

2019.  Au fost campanii și în Armenia (EU4Armenia), Azerbaidjan (EU4YOU), Belarus 

(Neighbours Inspire/Vecinii inspiră), Georgia (EU4Georgia), Moldova (EU-Moldova: Stronger 

Together/UE-Moldova: mai puternici împreună) și Ucraina (Moving Forward Together/Spre 

viitor împreună).  

 Conform sondajului Vecinii UE de la Est 2019, 67% din cetățenii din regiune au o percepție 

pozitivă a relațiilor UE cu țara lor (în creștere cu 6% comparativ cu 2017). 65% din cetățenii 

PaE (în creștere cu 6% comparativ cu 2017) sunt convinși că "UE oferă beneficii tangibile 

cetățenilor în viața lor de zi cu zi". De asemenea, UE este considerată cea mai de încredere 

instituție străină de 58% din cetățenii PaE.   

 Peste 850 jurnaliști și profesioniști mass-media au fost instruiți până în prezent datorită 

sprijinului UE pentru competențele și abilitățile în materie de jurnalism, contribuind la 

independența mass-mediei.  

 

 

 

 



PRIORITĂȚI PENTRU ACȚIUNE 

#EaP10 – atunci când 

comunicăm împreună 

UE a derulat o campanie de 

comunicare pe tot parcursul 

anului 2019, concentrându-se 

pe principalele realizări ale 

PaE, ca parte a celei de-a 10-a 

aniversări a PaE. 

Concentrându-se pe informarea tinerilor și conținut audio-vizual, campania a început în 

februarie, cu un flash-mob al 100 de "Tineri Ambasadori Europeni" la Bruxelles și în cele șase 

țări partenere. Campania a atins apogeul în mai cu festivitățile dedicate Zilei Europei în țările 

partenere și evenimente la nivel înalt la Bruxelles. Aceste evenimente au atras atenția mass-

mediei din toată regiunea PaE. În total, în regiunea PaE, informația a ajuns la peste 43 milioane 

de oameni prin TV, radio, site-uri de știri, iar la 2,1 milioane prin rețelele de socializarea.  

Colaborarea pentru o societate mai bună 

și mai incluzivă 

În 2019, Hackathon-ul Societății Civile a 

PaE a fost organizat cu sprijinul UE la Tbilisi, 

Georgia. Scopul acestuia a fost încurajarea 

participării cetățenilor și schimbul de idei cu 

privire la îmbunătățirea societății. 70 de 

activiști civici și profesioniști IT din toate 

cele șase țări ale PaE au participat și au 

dezvoltat instrumente IT pentru a aborda 

provocările sociale prin inovare. În total, au 

fost dezvoltate 20 de idei de proiect, dintre care trei au fost preselectate pentru Premiul UE 

pentru Digitalizarea Societății Civile 2019.  Câștigătoarea premiului din 2019 a fost Anna Krys, 

cu proiectul ei ‘Interactive Map PROVIDNIK’. Acest proiect ajută persoanele cu mobilitate redusă 

să acceseze rute mai ușoare și mai sigure în orașele Ucrainei, astfel încât să își poată desfășura 

activitățile de zi cu zi. "Am vrut să creez o hartă care nu doar să marcheze infrastructura 

accesibilă și incluzivă, ci și să consolideze societatea, pentru ca toți oamenii să poată interacționa 

cu harta", a spus ea. Cu sprijinul UE, se estimează că harta interactivă a Annei va deveni 

funcțională în aprilie 2020. 

REZULTATE LIVRABILE INTERSECTORIALE 

 Promovarea dezvoltării societății civile 

 Promovarea mass-mediei independente 

 Ratificarea instrumentelor internaționale și implementarea legislației relevante 

privind egalitatea de gen și ne-discriminarea în toată regiunea  

 

ISTORII DE SUCCES  
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ECONOMIE MAI PUTERNICĂ 
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REALIZĂRI CHEIE    

 

 

Îmbunătățirea mediului de investiții și de afaceri, și valorificarea 
potențialului de creștere al întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-uri) 
 

 

 Din 350 milioane EUR în noile programe de acces la finanțare, angajate de la sfârșitul anului 

2016, aproximativ 50% vor mobiliza împrumuturi în moneda locală.  

 "Instrumentul de Reforme Structurale" a sprijinit elaborarea planurilor de acțiune pentru 

dezvoltarea alternativelor ne-bancare pentru finanțarea ÎMM-urilor.   

 Registrele de credite sunt în vigoare în toate țările PaE.  

 

 

 Din 2016, peste 300 "Autorități Locale" din țările PaE s-au angajat să prezinte un plan pentru 

dezvoltarea economică locală (iar 180 au elaborat deja astfel de planuri), în timp ce 16 

proiecte demonstrative urbane privind dezvoltarea economică locală au fost lansate.  

 12 regiuni focale au fost selectate în cinci țări PaE pentru a maximiza impactul și vizibilitatea 

asistenței UE.  

 Cinci din cele șase țări PaE și-au exprimat interesul pentru specializarea inteligentă, Ucraina și 

Moldova fiind deja avansate în elaborarea strategiilor, iar acum se pregătesc noi activități de 

specializare inteligentă pentru Georgia, Armenia și Belarus.  

 Țările partenere au adoptat o foaie de parcurs comună în 2019 și s-au angajat să semneze un 

Acord Regional de Roaming în 2020 pentru a reduce tarifele de roaming.  

 Toate țările partenere pregătesc Strategii Naționale privind comunicațiile în bandă largă, 

aliniate cu strategiile similare ale UE. 

 Coordonarea a început în legătură cu banda transfrontalieră de frecvență 700 MHz și este foarte 

avansată în Georgia, Moldova și Belarus. 

Susținerea comerțului intra-regional între țările partenere și între 

țările partenere și UE 

Armonizarea piețelor digitale 

 

 Numărul companiilor din țările DCFTA care exportă în UE a crescut semnificativ din 2015: în 

Georgia cu 46%, Moldova cu 48% și Ucraina cu 24%. 

 Volumul comerțului dintre toate țările PaE și UE a crescut între 2016 și 2019 cu 27% cu 

Armenia, 55% cu Azerbaidjan, 40% cu Belarus, 7% cu Georgia, 42% cu Moldova și 50% cu 

Ucraina. 

 Volumul comerțului intra-regional dintre cele șase țări ale PaE a crescut cu 51% între 2016 și 

2018. 

Abordarea decalajelor aferente accesului la finanțe și infrastructura 

financiară 

 

Crearea de noi oportunități de muncă la nivel local și regional 

 

 Peste 18.000 ÎMM-uri (aproximativ 70% din totalul ÎMM-urilor din țările care au Acorduri 

de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA)) au beneficiat de asistență financiară din 

partea UE din 2016.  Ca urmare, au fost create sau menținute peste 90.000 locuri de muncă. 

 Peste 420 organizații de sprijinire a întreprinderilor au primit asistență UE prin inițiativa 

EU4Business 

 Indicile politicii ÎMM s-a îmbunătățit în 2020 (+18% față de 2016), cu progrese notabile în 

cadrul instituțional și capitalul uman antreprenorial.  



ECONOMIE MAI PUTERNICĂ 

PRIORITĂȚI PENTRU ACȚIUNE 

 

Îmbunătățirea vieții oamenilor prin investiții în întreprinderile mici din Moldova și 

Belarus 

 

În Moldova, o companie specializată în 

inginerie hidraulică și cu sediul în Chișinău a 

primit în 2016 un împrumut investițional 

finanțat de UE. Împrumutul a fost acordat 

pentru achiziționarea de utilaje de înaltă 

performanță pentru curățarea albiei Râului 

Durlești, ca parte a proiectului UE. Această 

acțiune a salvat râul de la degradare, a făcut 

zona mai atractivă pentru investiții și a 

îmbunătățit viețile a 1.000 de persoane care 

trăiesc în imediata apropiere a râului.  

 

În 2018, UE a sprijinit o companie mică din 

Belarus, care se specializează într-un sistem 

de afișare holografică, 3D, de ultimă 

generație. Sistemul oferă o experiență 

captivantă, care le permite spectatorilor să 

creeze, să gestioneze și să afișeze videouri 3D 

care par să fie suspendate în aer. UE a ajutat 

compania să-și sporească eficacitatea și 

productivitatea managementului. Acest lucru 

a dus la o creștere a profitabilității companiei 

și a ajutat la crearea sau menținerea a 150 de 

locuri de muncă. Produsele companiei au ajuns acum la branduri și piețe internaționale, și 

compania explorează modalități de utilizare a hologramelor interactive în diferite sectoare, 

inclusiv educația și medicina. 

 

ISTORII DE SUCCES 

 Asigurarea surselor de finanțare pentru ÎMM-uri 

 Incubarea și pre-accelerarea start-up-urilor în tehnologiile informației și 

comunicațiilor (TIC) și dezvoltarea competențelor de inovare, antreprenoriale și de 

creativitate  

 E-semnătura, e-comerțul, e-vama și e-logistica  

 Comerțul intra-regional și implementarea completă a acordurilor comerciale 

 Și negocierile cu privire la aderarea la Convenția privind Simplificarea Formalităților 

în Comerțul cu Mărfuri necesită un efort concertat în următorii ani. 
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REALIZĂRI CHEIE 

 Strategiile RAP au fost elaborate în conformitate cu "Principiile Administrației Publice" în 

Georgia, Moldova și Ucraina. Armenia a efectuat prima sa evaluare de bază, în conformitate cu 

"Principiile Administrației Publice".  

 Toate cele șase țări ale PaE au introdus centre de servicii de tip ghișeu unic și servicii de e-

guvernare, ceea ce face administrarea lor mai accesibilă și orientată către servicii.  

 S-a înregistrat implicarea sporită a cetățenilor din țările PaE prin dialog la nivel înalt cu 

societatea civilă în Armenia, Georgia și Ucraina. Aceasta deschide calea pentru administrații de 

stat mai deschise și mai responsabile în țările PaE.  

 Georgia, Moldova și Ucraina au adoptat strategii și planuri de acțiune în domeniul 

criminalității informatice. Deși nu sunt încă pe deplin aliniate la Convenția de la Budapesta,  

toate cele șase țări ale PaE au înființat unități specializate în domeniul criminalității 

informatice 

 Investigațiile comune între țările partenere ale PaE și Europol au crescut.  

 Au fost efectuate sondaje privind amenințările hibride în Moldova și Georgia 

 Cinci orientări regionale și instrumente au fost elaborate pentru a aborda gestionarea riscului 

de inundații și pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la dezastre și voluntariatul în 

materie de protecție civilă.  

 Au fost făcuți pași inițiali spre crearea unui sistem de monitorizare a dosarelor personale ale 

judecătorilor și procurorilor. Aceștia includ crearea unui sistem de evaluare online pentru 

procurori în Georgia și lucrări sau inițiative planificate în Armenia și Ucraina.  

 Armenia și-a avansat cadrul strategic în sectorul justiției, inclusiv prin adoptarea unei noi 

strategii de reformă cuprinzătoare pentru sectorul justiției.  

Cooperare mai puternică privind securitatea 

 

Susținerea implementării reformei administrației publice (RAP) 

 

 Cadrele legale privind confiscarea sunt în vigoare în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova 

și Ucraina, acoperind diferite regimuri de confiscare.  

 Sisteme de declarare a activelor și a conflictelor de interese sunt în vigoare în Armenia, Georgia, 

Moldova și Ucraina. 

 Ucraina a înființat o Înaltă Curte Anticorupție și a ales judecători pentru această curte în 

cooperare cu experți internaționali.  

 
Susținerea implementării reformelor judiciare cheie 

 

Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție 

 

 

 

   

 



GUVERNANȚĂ MAI PUTERNICĂ 

PRIORITĂȚI PENTRU ACȚIUNE 

 

Combaterea corupției în Ucraina  

Înalta Curte Anticorupție a fost înființată în Ucraina în Septembrie 2019 pentru a se ocupa de 

cazuri de corupție complexe și de nivel înalt împotriva funcționarilor și politicienilor de top. 

Aceste cazuri de corupție la nivel înalt sunt investigate de Biroul Național Anticorupție din 

Ucraina (NABU) și urmărite penal de către Procuratura specializată. Asistența UE a variat de la 

consiliere tehnică privind cadrul legislativ și instituțional relevant, până la asigurarea cu 

echipament și instruire. Curtea a fost înființată în urma unei proceduri de selecție rigide și 

extrem de transparente, care este acum replicată în alte procese de selecție și de verificare în 

toată Ucraina. Acest proces atrage acum un mare interes din partea altor țări.  Curtea este acum 

complet funcțională și primii 38 de judecători au fost selectați de către experți independenți 

internaționali. Curtea a emis deja primele două hotărâri în cazuri de recunoaștere a vinei, iar în 

următoarele luni sunt așteptate mai multe hotărâri cu un program intens de ședințe de judecată 

pe cazuri extrem de mediatizate.  

Acces la servicii publice și private în 

Azerbaidjan  

Cu sprijinul UE, serviciile publice sunt acum 

mai accesibile în Azerbaidjan prin 

intermediul agenției de stat ASAN. ASAN 

constă din centre care funcționează ca "ghișee 

unice", oferind mai mult de 300 servicii, 

inclusiv: înregistrarea nașterii, decesului și 

căsătoriei; buletine de identitate; pașapoarte; 

permise de conducere; înregistrarea 

imobilului; înregistrarea companiilor; și e-vize. Rețeaua centrelor ASAN este echipată cu un 

serviciu mobil care oferă acces persoanelor din zone îndepărtate. Pentru că a îmbunătățit 

vizibilitatea și profesionalismul prestării serviciilor publice în Azerbaidjan, serviciul ASAN a 

primit Premiul ONU pentru Serviciul Public în 2015. ASAN, care înseamnă "ușor" în azeră, a 

îmbunătățit semnificativ viața cetățenilor, făcând accesul la servicii mai ușor și mai rapid 

datorită utilizării tehnologiei moderne. 

ISTORII DE SUCCES 

 Combaterea corupției complexe și la nivel înalt în întreaga regiune și crearea unui 

cadru instituțional anticorupție. Acest cadru trebuie să includă crearea istoricului 

cazurilor, utilizarea eficientă a instrumentelor de investigare financiară și punerea la 

dispoziția publicului a tuturor datelor din registrele beneficiarilor efectivi  

 Recrutarea bazată pe merite, reducerea numărului de cazuri restante și executarea 

hotărârilor în cauze civile și administrative  

 Combaterea criminalității organizate  

 Abordarea amenințărilor hibride, inclusiv amenințările cibernetice, pentru a 

consolida infrastructura critică.  
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REALIZĂRI CHEIE 

 Sporirea securității aferente aprovizionării cu energie  

 

 

 

Îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării energiei regenerabile; 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) 
 

 

 

 

 

 

Extinderea principalei Rețele Transeuropene de Transport (TEN-T)  

 

 

 

 

 Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina au adoptat noi legi privind evaluarea de 

mediu a strategiilor, planurilor, și proiectelor de investiții.  

 Pentru a proteja și conecta zonele naturale, situri ale Rețelei Smarald există acum în Belarus 

(155 situri), Georgia (58 situri), Moldova (61 situri) și Ucraina (377 situri).  Armenia și 

Azerbaidjan au nominalizat oficial 23 și respectiv 17 situri.  

 Sprijinul UE a promovat o politică modernă în domeniul apelor la nivel de bazin hidrografic, 

acoperind 500.000 km² și afectând peste 30 milioane de oameni din toată regiunea. Începând cu 

2017, Armenia, Belarus și Moldova au adoptat patru planuri de gestionare a bazinului 

hidrografic, în conformitate cu punctele de referință ale UE. Toate țările au primit echipament 

modern pentru a monitoriza mai bine și reduce expunerea oamenilor la poluanți toxici.  

 Datele de mediu din toate cele șase țări ale PaE sunt disponibile online printr-un instrument de 

urmărire bazat pe internet, găzduit de Agenția Europeană de Mediu (AEM).  

 "Înțelegerile la Nivel Înalt" privind întocmirea rețelei TEN-T de bază indicativă extinsă, au fost 

semnate, iar aferentul Act Delegat al Comisiei Europene a intrat în vigoare în ianuarie 2019. Planul 

Indicativ de Acțiune privind investițiile în rețeaua TEN-T a identificat proiecte prioritare de 

investiții. De asemenea, a fost înființat un instrument de asistență tehnică de 20 milioane EUR 

pentru a ajuta la implementarea TEN-T. 

 Toate țările au aprobat o Declarație privind Siguranța Rutieră. Programe de Investiții în 

Siguranța Rutieră au fost aprobate în Armenia, Azerbaidjan și Ucraina.  

  

CONECTIVITATE MAI PUTERNICĂ 

 În cadrul Convenției Primarilor, 187 Autorități Locale s-au angajat să reducă emisiile de CO2 cu 

20% până în 2020, iar 240 Autorități Locale s-au angajat să reducă emisiile cu 30% până în 

2030.  

 Fondul E5P a oferit peste 150 milioane EUR în granturi investiționale pentru 36 proiecte care 

aduc beneficii pentru 8 milioane de persoane. Acest lucru a făcut posibilă stimularea unei 

investiții totale de aproape 800 milioane EUR. E5P acoperă acum toate cele șase țări, 

Azerbaidjan aderând în 2019.  

 Inițiativa privind eficiența energetică a Instituțiilor Financiare Internaționale (IFI-uri) -UE 

la nivel înalt  a sporit asumarea politică în Armenia, Georgia și Ucraina. De exemplu, Ucraina a 

înființat un fond  pentru eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale.  

 În 2019, Ucraina a adoptat reglementări cu privire la stratul de ozon și gazele fluorurate și o lege 

privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor GES.  

16 

 Coridorul Sudic de Gaze se apropie de finalizare, cu diferite secțiuni conectate acum 

(Gazoductul din Caucazul de Sud, Gazoductul Trans-Adriatic și Gazoductele Trans-Anatoliene); 

ceremonia de marcare a finalizării Gazoductului Trans-Anatolian a avut loc în Grecia în noiembrie 

2019.  

 Ucraina a încheiat implementarea celui de-al treile pachet energetic privind separarea activităților. 
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Susținerea mediului și adaptarea la schimbările climatice 



CONECTIVITATE MAI PUTERNICĂ 

PRIORITĂȚI PENTRU ACȚIUNE  

 
Colaborare pentru un mediu mai 
verde și mai sigur în Georgia  

În Georgia, proiectul de autobuze de 

la Tbilisi, finanțat de UE, a 

achiziționat pentru oraș 143 de 

autobuze moderne alimentate cu gaz 

natural comprimat. Autobuzele 

albastre au îmbunătățit serviciul de 

transport cu autobuzul pentru cei 1.2 milioane de locuitori ai orașului, sporind siguranța și 

eficiența transportului public. Noile autobuze ecologice sunt adaptate pentru persoanele cu 

dizabilități, persoanele în vârstă și părinții cu copii, reducând în același timp poluarea. Natalia 

Maziashivili este încântată să folosească aceste autobuze noi: "Ca mamă a doi copii, consider 

foarte important aerul curat și mediul înconjurător", a spus ea. "De aceea, aceste autobuze noi 

"verzi" sunt foarte binevenite. Le folosesc aproape în fiecare zi." 

 

Economisirea în comun pentru 

eficiență energetică în Moldova 

 

În Moldova, Cantemir are prima 

grădiniță care este renovată termic 

în conformitate cu standardele 

europene. Patru instituții de 

învățământ din oraș trec, de 

asemenea, la surse de energie 

regenerabilă, datorită sprijinului 

UE. Renovările includ: izolarea 

termică a pereților externi; 

instalarea cazanelor cu biomasă; adăugarea punctelor termice individuale; instalarea 

colectoarelor solare și a panourilor fotovoltaice; și înlocuirea sistemelor de iluminat interior cu 

LED-uri. Drept urmare, clădirea de 50 de ani oferă acum condiții mai bune de învățare pentru 

135 de copii, utilizând în același timp cel puțin cu 20% mai puțină energie și abordând 

schimbările climatice.        

  

 

ISTORII DE SUCCES 

 Proiecte de interconectare în sectorul gazului și cel al electricității, inclusiv separarea 

operatorilor sistemului de transport a gazului în Părțile Contractante ale Comunității 

Energetice 

 Monitorizarea și implementarea reducerii emisiilor de CO2 în conformitate cu 

Acordul de la Paris  

 Accesul la finanțare în domeniul climei 

 Adaptarea la schimbările climatice  

 Sănătatea mediului 

 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și protecția biodiversității 
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        REALIZĂRI CHEIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crearea unei școli europene a PaE 

 

Consolidarea investițiilor în abilitățile tinerilor, antreprenoriat și 
capacitatea de inserție profesională 

Progres aferent Dialogurilor privind Liberalizarea Regimului de Vize 

și Parteneriatelor de Mobilitate 

 

 

 

20 Integrarea sistemelor și programelor de cercetare și inovare ale PaE și UE 

 

 

 

 Patru țări ale PaE sunt asociate cu programul UE de cercetare și inovare Orizont 2020. Părțile 

interesate din domeniul cercetării și inovării din aceste patru țări sunt, de asemenea, integrate în 

rețelele/platformele relevante ale UE. 

 Toate țările partenere au acces complet la toate schemele de finanțare ale Orizont 2020 pentru 

cercetători individuali, 135 de persoane deja beneficiind de granturi. În cadrul acțiunii Marie 

Skłodowska-Curie, 915 cercetători din PaE beneficiază de sprijinul UE. 

 Rețelele naționale de cercetare și educație din toate țările partenere sunt integrate în rețeaua 

Paneuropeană GÉANT, precum și în Eduroam.  

 

 Școala Europeană a PaE din Tbilisi este deschisă din septembrie 2018. 65 de elevi din toate 

țările PaE de la școală au primit o bursă finanțată de UE pentru o diplomă de bacalaureat 

internațional (IB), axată pe studii europene. Etapa II a proiectului a fost lansată în 2019, cu scopul 

de a înființa o Școală Europeană a PaE pe deplin funcțională până în 2023 în subordinea 

Ministerului Educației din Georgia.  

 Schema de consolidare a capacităților EU4Youth Erasmus+ a ajutat la finanțarea a 100 de proiecte 

care lucrează cu 265 organizații din PaE.  Aceste proiecte au sprijinit implicarea civică și 

antreprenoriatul în rândul tinerilor. Granturile EU4Youth au sprijinit șase proiecte la scară mare 

pentru angajarea, capacitatea de inserție profesională și tranziția spre muncă a tinerilor. De 

acest lucru au beneficiat 23.000 de tineri din regiune. 

 Erasmus+ încurajează mobilitatea și calitatea educației formale și non-formale. Din 2016, 32.000 

de studenți și cadre didactice din țările PaE au participat la schimburi academice, 46.000 de 

tineri au fost implicați în alte schimburi, călătorii și voluntariat, aproape 500 studenți de la 

masterat au primit burse Erasmus Mundus și aproape 3.000 de școli și 7.600 de profesori au fost 

puși în contact prin eTwinning Plus.  

 Toate țările PaE s-au angajat în dialog structural prin procesul de la Torino privind reformele în 

materie de Educație Profesională pentru a îmbunătăți dezvoltarea capitalului uman, educația 

profesională și politicile privind instruirea.  

 Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina au semnat acorduri de participare la Europa Creativă.  

Organizațiile culturale ale PaE au fost implicate în 44 de proiecte. 

 Georgia, Moldova și Ucraina continuă să îndeplinească obiectivele de referință ale Planului 

de Acțiune privind Liberalizarea Regimului de Vize. Acordurile de Facilitare a Eliberării 

Vizelor și de Readmisie cu Belarus au fost semnate în ianuarie 2020. 

 Modernizarea Punctelor de Trecere a Frontierei se desfășoară conform planului. Rețeaua a 

ajutat deja la înființarea punctelor de trecere a frontierei operate în comun între Polonia și 

Ucraina, și între Moldova și Ucraina.  

 Au fost introduse strategii integrate de gestionare a frontierelor în aproape toate țările PaE și 

acum este în vigoare cooperarea structurată.  
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PRIORITĂȚI PENTRU ACȚIUNE 

 

 

 

 

Prima Școală Europeană a PaE

În septembrie 2018, prima Școală 

Europeană a PaE din afara UE și-a deschis 

porțile în Tbilisi, Georgia, pentru peste 30 de 

elevi deștepți din toate cele șase țări 

partenere. Acești studenți nu doar primesc 

educație de calitate înaltă, dar și învață limbi 

noi și învață din o gamă largă de culturi. Prin 

programul de burse finanțat de UE, elevilor li 

se oferă un program inovativ de diplomă IB, 

care reunește studii IB cu un accent unic pe 

studiile europene. Programul de diplomă IB 

promovează, de asemenea, schimburile 

multiculturale și valorile UE. Elevii tineri pot să-și aleagă cursurile, să se întâlnească cu diverse 

persoane din întreaga regiune PaE și să se implice în acțiuni de voluntariat, care fac parte din 

programul academic. Până în prezent, 65 de studenți au fost parte a acestei experiențe.  
 

Sprijinul UE pentru educația digitală în 

Armenia  
 

Centrul de Convergență TUMO al UE pentru 

Inginerie și Științe Aplicate din Armenia a 

fost lansat în 2019. Acesta își propune să 

ofere tinerilor acces la învățare bazată pe 

proiecte și condusă de industrie cu 

profesioniști din industria tehnologică. 

Organizat ca un hub pentru cercetare, 

antreprenoriat educațional și start-up-uri, 

centrul servește drept incubator pentru afaceri și oameni talentați. Acesta speră să faciliteze 

inovația și să creeze locurile de muncă ale viitorului. Centrul de 15.000 metri pătrați va găzdui 

infrastructura pentru: programe educaționale (Laboratoarele TUMO); facultatea de IT și 

matematică aplicată a unei universități franceze; o școală de inginerie software; 42 facilități de 

cercetare comune; unități industriale de tehnologii înalte; un centru de conferințe; și spațiu 

comercial generator de venituri pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a centrului.   

 Calitate în educație și în metode de predare  

 Învățare pe tot parcursul vieții  

 Abordarea provocărilor legate de angajarea tinerilor și a exodului de creiere  

 Cercetare și inovare  

 Utilizarea specializării inteligente și a transferului de tehnologii pentru: (i) îmbunătățirea 

performanței și a competitivității; (ii) dezvoltarea economiilor regionale și locale.  

 

ISTORII DE SUCCES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE LIVRABILE INTERSECTORIALE 
SITUAȚIA 

 (din 2016) 

SCHIMBARE 

 (din 3/19) 

 O implicare mai mare a organizațiilor societății civile 
 

 

 Sporirea egalității de gen și ne-discriminării  
 
 

 
Consolidarea comunicațiilor strategice și susținerea mass-mediei 
diverse și independente  

 
 

 
 

ECONOMIE MAI PUTERNICĂ 
  

 
Îmbunătățirea mediului investițional și de afaceri, și valorificarea 
potențialului de creștere al întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-uri)   

 

 
Abordarea decalajelor aferente accesului la finanțe și infrastructura 
financiară  

 

 Crearea de noi oportunități de muncă la nivel local și regional 
 

 

Armonizarea piețelor digitale  
 
 

Susținerea comerțului intra-regional între țările partenere și între 
țările partenere și UE  

 
 

GUVERNANȚĂ MAI PUTERNICĂ 
  

Consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție 
 

 

Susținerea implementării reformelor judiciare cheie  
 
 

Susținerea implementării reformei administrației publice (RAP)  
 
 

Cooperare mai puternică privind securitatea  
 
 

CONECTIVITATE MAI PUTERNICĂ 
  

Extinderea principalei Rețele Transeuropene de Transport (TEN-T)  
 
 

Sporirea securității aferente aprovizionării cu energie  
 

 

Îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării energiei 
regenerabile; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)  

 

Susținerea mediului și adaptarea la schimbările climatice 
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Progres aferent Dialogurilor privind Liberalizarea Regimului de Vize 
și Parteneriatelor de Mobilitate  

 
 

Consolidarea investițiilor în abilitățile tinerilor, antreprenoriat și 
capacitatea de inserție profesională  

 

Crearea unei școli europene a PaE 
 

 

Integrarea sistemelor și programelor de cercetare și inovare ale PaE 
și UE  

 

 

Implementare din 2016: finalizat ; conform planului ; progres moderat  

Schimbare din martie 2019; nicio schimbare ; progres  
 

 


