
Legăturile dintre UE și Republica Moldova sunt în vigoare de peste 20 de ani. Din 2014, 
relațiile sunt fondate pe Acordul de Asociere UE-Republica Moldova, care asigură bazele 
pentru o asociere politică mai puternică și integrare economică între UE și Republica 
Moldova. Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZSLAC) este parte integrantă 
a acestui acord. Asistența și sprijinul UE pentru reformele democratice au adus beneficii 
tangibile cetățenilor moldoveni.

Pe 2 iunie 2021, Comisia Europeană a anunțat un Plan de Redresare Economică pentru 
Republica Moldova. Comisia va mobiliza până la 600 milioane de euro în perioada anilor 

2021 - 2024 pentru a promova investițiile în Republica Moldova și a sprijini redresarea în 
urma crizei COVID-19 în țară, în schimbul unor reforme structurale. 

La 3 martie 2022, Republica Moldova și-a prezentat cererea de aderare la UE.

La 17 iunie 2022, Comisia și-a emis avizul.

Pe 23 iunie 2022, Consiliul European a aprobat Avizul Comisiei 
Europene, oferindu-i Republicii Moldova o perspectivă europeană 
și acordând țării statutul de țară candidat.

Instrumentul de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare 
Internațională – Europa Globală (NDICI) este principalul 
instrument de cooperare a UE cu partenerii externi, inclusiv 
Republica Moldova. Granturile indicative ale UE către 
Republica Moldova pentru anii 2021-2024 se ridică la 
260 de milioane de euro și vor fi complementate de alte 
programe regionale și tematice, precum și de finanțare sub 
formă de împrumuturi și garanții.
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PLAN ECONOMIC ȘI DE INVESTIȚII PLAN ECONOMIC ȘI DE INVESTIȚII 

UE sprijină Republica Moldova cu investiții concrete și contribuie la redresarea 
post-pandemie și îmbunătățirea vieții cetățenilor moldoveni. În anii care vin, UE va 
investi în următoarele cinci proiecte emblematice: 

Sprijin direct pentru 
50.000 de IMM-uri din 
Republica Moldova  

Construcția unui 
terminal intern de 
marfă, la Chișinău 

Modernizarea 
infrastructurii 
școlare

Ancorarea Republicii Moldova 
în Rețeaua Transeuropeană 
de Transport 

Renovarea sistemelor 
de termoficare în clădiri 
rezidențiale din Chișinău 
și Bălți 

UE este cel mai mare 
partener comercial și 

cel mai mare investitor al 
Republicii Moldova. În 2020, 
UE a reprezentat aproximativ 
67% din totalul exporturilor 
Republicii Moldova și 53% 
din totalul comerțului său

Datorită călătoriei 
fără viză, cetățenii 

moldoveni au efectuat 
peste 2,5 milioane de 

călătorii în
UE fără viză
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RĂSPUNS LA INVAZIA RUSĂ A UCRAINEI  

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva 
Ucrainei a afectat în mod deosebit 

Republica Moldova, cu peste 450.000 
de refugiați care au intrat în țară. 
Aproximativ 80.000 încă se află 
pe teritoriul Republicii Moldova. 
Raportat la populația sa de puțin 
peste 2,5 milioane, Moldova este 

țara cu cei mai mulți refugiați pe cap 
de locuitor.

Sprijinul UE s-a focusat pe ajutor 
umanitar (13 milioane EUR), sprijin pentru 

persoanele care fug de invazie (15 milioane EUR), 
managementul frontierelor (15 milioane EUR).

UE a oferit, de asemenea, 60 de milioane de euro în formă 
de sprijin bugetar și 15 milioane de euro sub formă de 
granturi pentru a sprijini securitatea și eficiența energetică 
în Republica Moldova.

Pentru a consolida reziliența Republica Moldova, UE 
sprijină, de asemenea, securitatea cibernetică și lupta 
împotriva dezinformării (8 milioane EUR), modernizarea 
forțelor armate pentru a ajuta civilii aflați în criză, prin 
Facilitatea europeană pentru pace (7 milioane EUR) și 
mass-media independentă (5 milioane EUR).

Asistența macrofinanciară (150 milioane EUR) și sprijinul 
bugetar (53 milioane EUR) vor contribui la eforturile țării 
de a face față urmărilor invaziei, precum și alte
52 milioane EUR pentru a promova reziliența, redresarea 
și reformele pe termen lung a Republicii Moldova. 

UE își continuă sprijinul ferm pentru suveranitatea și 
integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul 
granițelor sale recunoscute internațional.

 

Comisia Europeană:  
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/moldova  l  twitter.com/eu_near    

Serviciul European de Acțiune Externă:   
eeas.europa.eu/delegations/moldova   l   twitter.com/eu_eeas          

INSTITUȚII
Datorită programului 
de sprijin bugetar al 

UE pentru reforma poliției, 
nivelul de încredere  publică 

în poliție a crescut de la 25,5% 
în aprilie 2016 la 41% în octombrie 
2020. În plus, ponderea femeilor în 

poliție a crescut de la 14% în 2016 la 
19% în 2020. 

VERDE 
Infrastructură nouă de
alimentare cu apă potabilă a
fost construită în sudul Republicii 
Moldova cu sprijinul UE.  În 
rezultat, aproximativ încă 15.700 
de persoane au acces la apă 
potabilă suficientă și sigură.

DIGITAL
Se înființează un nou Centru 

de Inovare TIC la Cahul pentru 
IMM-urile inovatoare și un fond de 

lansare pentru companiile inovatoare
din Moldova.  

SOCIETATE
În perioada 2015-20, aproape 

3.700 de studenți și cadre 
didactice au beneficiat de 

mobilitate academică Erasmus+ 
între Republica Moldova și UE.

ECONOMIE
Peste 19.000
IMM-uri din Republica 
Moldova au beneficiat
de sprijinul UE pentru acces la
finanțare în 2020. Dintre acestea 
24,3%sunt deținute de femei. Peste 
33.000 de locuri noi de muncă (3,8% 
din forța de muncă) au fost create în 
2019 și 2020. 10 incubatoare de afaceri 
au fost înființate cu sprijinul UE.

 

REDRESARE 
REZILIENȚĂ 
REFORMĂ

http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/moldova_en
http://twitter.com/eu_near
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
http://twitter.com/eu_eeas

