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LIVRABILE INTERSECTORIALE
1 Cooperarea cu Societatea Civilă +
• Societatea civilă devine mai activă în monitorizarea politicilor și responsabilizarea 

guvernului.
• Există mai multă sinergie de cooperare cu partenerii de dezvoltare
• Susținerea UE pentru dezvoltarea societății civile crește (2017-2020 – până la 17.4 

milioane EUR). UE a adoptat Foaia de Parcurs privind susținerea societății civile 
• O nouă Strategie de dezvoltare a Societății Civile (2018-2020)
• Spațiul de cooperare a guvernului cu societatea civilă se îngustează. 
• Adoptarea Legii privind organizațiile necomerciale, în versiunea inițială este una din 

priorități
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LIVRABILE INTERSECTORIALE

2 Egalitatea de gen și non-discriminarea ++
• Acțiuni privind egalitatea de gen și nediscriminarea - întreprinse din 2006 /2012
• BNS oferă date dezagregate pe bază de gen, precum și rapoarte statistice privind 

implicarea femeilor în viața publică.
• Din 2017 ODIMM implementează Programul Femeile în Afaceri și Academia de 

Afaceri pentru femei - (peste 400 de femei au beneficiat de instruire și suport)
• Sunt necesare mai multe măsuri pentru a asigura participarea sporită a femeilor în 

viața publică
• Sunt necesare mai multe resurse pentru aplicarea efectivă practică a legislației de 

prevenire a violenței în familie
• Activitatea Consiliul de Egalitate trebuie consolidată
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LIVRABILE INTERSECTORIALE

3 Comunicarea strategică și mass-media ++
• Crește susținerea publică pentru UE de la 43% în februarie la 48% în octombrie 2018

• Pluralismul și independența mass-media în Moldova continuă să fie afectate

• Concentrarea proprietarilor în mass-media, formarea cartelelor pe piața de 
publicitate în mass-media și audiența favorizează doi actori politici dominanți

• Propaganda externă și dezinformarea internă este o altă provocare cheie.

• UE împreună cu alți parteneri de dezvoltare și-a crescut susținerea pentru 
dezvoltarea mass-mediei independente în Moldova

• Parlamentul a adoptat un Concept pentru dezvoltarea mass-media în Moldova și un 
nou Cod al serviciilor media audiovizuale
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI

4 Mediul de investiții și de afaceri; susținerea ÎMM-urilor ++
• UE a oferit sprijin consultativ pentru 195 IMM-uri, a oferit împrumuturi pentru 211

întreprinderi cu o valoare totală de 16,348,671 euro, a creat 1215 noi locuri de 
muncă și a contribuit la sprijinirea și sustenabilitatea a 5106 locuri de muncă

• ODIMM implementează programe de sprijin pentru ÎMM, inclusiv cu suportul UE

• Peste 1748 de companii au exportat în UE (mijlocul anului 2018), ceea ce indică o 
ușoară creștere față de numărul companiilor exportatoare în 2016 (1360).

• Sunt necesare mai multe eforturi de diplomație economică regională pentru a 
încuraja comerțul și investițiile în special între țările din Asociate ale PaE
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI

5 Accesul la finanțare și la infrastructura financiară +
• Sistemul bancar a fost supus unei acțiuni importante de stabilizare și de excludere a 

beneficiarilor efectivi, care nu se conformează regulilor bancare privind transparența
• UE a extins oportunitățile de creditare pentru ÎMM prin intermediul instrumentelor 

BERD și BEI
• Banca Națională oferă instrumente online de monitorizare și raportare privind 

serviciile de creditare oferite de băncile comerciale
• ÎMM trebuie să-și sporească inovațiile, inițiind/consolidând companiile pentru a 

impulsiona competitivitatea și spori oportunitățile de creditare
• Trebuie promovate instrumentele alternative de creditare sub forma de capital de 

risc (venture capital) și crowdfunding bazat pe împrumuturi pentru ÎMM
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI

6 Oportunități de angajare în câmpul muncii la nivel local și regional +
• Majoritatea autorităților publice locale nu au capacități să promoveze dezvoltarea 

locală și crearea locurilor de muncă
• La nivel regional, se aprobă programe sectoriale de acțiune (PSA) pentru 

promovarea creșterii economice și specializării inteligente, însă nu sunt finanțate 
suficient

• Cheltuielile publice îndreptate către dezvoltarea rurală și agricolă trebuie să permită 
inovațiilor și agriculturii inteligente să ia locul produselor agricole exportate 
actualmente de un număr limitat de producători agricoli mari

• Trebuie întreprinse măsuri pentru a aborda constrângerile concurențiale în raport cu 
piețele agricole cheie în Moldova și a reduce barierele pentru intrarea unor afaceri 
noi și inovaționale, cu potențial mai mare de generare a veniturilor.
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI
7 Armonizarea piețeilor digitale +
• Au fost întreprinse unele acțiuni pentru a reduce și ulterior exclude tarifele de 

roaming între țările din PaE și între statele membre ale UE
• Au fost realizate progrese nesemnificative în promovarea utilizării semnăturii 

electronice între statele din PaE și statele membre ale UE
• Sunt necesare eforturi adiționale pentru a promova e-Semnătura, e-Vama și e-

Logistica pentru a impulsiona interconectivitatea economică și spori oportunitățile 
de afaceri.

• Sunt necesare acțiuni adiționale pentru a digitaliza în continuare serviciile de 
sănătate din țară.
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI

8 Comerțul și implementarea ZLSAC ++
• Comerțul cu țările din PaE a rămas, practic, la aceleași cote
• Exporturile către UE au crescut semnificativ în 2018 până la 70%
• La mijlocul anului 2018, peste 1748 de companii au exportat în UE, ceea ce indică o 

ușoară creștere față de numărul companiilor exportatoare în 2016 (1360). 
• Sunt necesare acțiuni pentru a promova ratificarea și implementarea Convenției 

privind procedura de tranzit comun cu România și Ucraina
• Încheierea negocierilor și ratificarea Acordului privind Evaluarea Conformității și 

Acceptarea Produselor Industriale (ACAA).
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CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI
9 Supremația legii și mecanismele anticorupție +
• Din 2018 este funcțional sistemul declarării electronice a averii și a conflictului de 

interese (E-integritate)

• Sistemul de verificare nu este pe deplin aliniat pentru o verificare rapidă și eficientă a 

declarațiilor

• Unele recomandări GRECO pentru Moldova au fost implementate, cum ar fi Codul 

regulilor și procedurilor parlamentare (aprobat ca proiect de Parlament), 

componența Consiliului Suprem al Procurorilor și procedurile disciplinare în cadrul 

organelor subordonate Consiliului Superior al Magistraturii

• ARBI a fost creată cu succes în 2017, necesită o consolidare a capacităților

• ANI, PAC, ARBI și UIF ar trebui să analizeze încurajarea acordurilor de cooperare 

internațională dincolo de cooperarea tradițională în materie penală 
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CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI
10 Implementarea reformelor judiciare cheie +
• În ultimii ani au fost inițiate acțiuni disciplinare și penale în privința unor anumiți 

judecători și procurori, însă majoritatea cazurilor nu se soldează cu sancțiuni.
• Institutul național al justiției oferă formare judecătorilor, procurorilor, precum și altor 

profesii juridice, însă bugetul Institutului a fost redus în ultimii 2 ani
• Procesul de selecție și promovare a judecătorilor nu întotdeauna se bazează pe merit
• Trebuie asigurată celeritatea pentru cazurile de rezonanță cu implicarea judecătorilor 

și procurorilor în acte de corupție și dosare legate de corupție
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CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI
11 Implementarea reformelor administrației publice ++
• Se implementează Strategia de reformă a administrației publice pentru 2016-2020 

(SRAP) 

• Reforma serviciilor publice din 2018 a avut loc ca urmare a adoptării noii Legi cu 
privire la Guvern

• Trebuie de acordat atenție specială procesului de reformă teritorial-administrativă și 
de asigurat consultările publice prealabile

• În procesul de transfer al prestării anumitor servicii publice prin intermediul 
centrelor multifuncționale, trebuie respectată legislația și principiile de 
descentralizare administrativă

• Procesul de supraveghere bugetară necesită atenție adițională, inclusiv prin prisma 
analizei conținutului Deciziilor Curții de Conturi 
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CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI

12 Consolidarea Securității ++

• Colaborarea strategică și operativă UE-Moldova în domeniul combaterii criminalității 
organizate este asigurată prin cooperarea cu EUROJUST, EUROPOL, FRONTEX.

• A fost adoptat Conceptul cu privire la securitatea informațională

• Strategia națională cu privire la securitatea informațională (cyber) (2019-2024)

• UE a inclus Moldova în grupul de țări pilot pentru în domeniul amenințărilor hibrid

• În 2018 Guvernul a adoptat Strategia națională de apărare (2018-2020). 
• În 2018 a fost lansată Adunarea Interparlamentară care să promoveze securitatea 

comună și să consolideze capacitățile împotriva amenințărilor hibrid

• Moldova are nevoie de un mecanism eficient de evaluare a riscului de securitate și 
de avertizare timpurie a amenințărilor la adresa securității;
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CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL

13 Extinderea rețelelor cheie TEN-T ++
• Moldova și UE au semnat un Acord de nivel înalt pentru a extinde hărțile indicative 

privind drumurile și căile ferate ale Rețelei Trans-Europeană de Transport a UE 

• România a inclus Autostrada Est-Vest (A8) în lista proiectelor prioritare de investiții
• Banca Mondială a lansat un Plan de Dezvoltare a Infrastructurii pentru Moldova și 

alte țări ale PaE
• A fost aprobat Conceptul pentru Restructurarea Căilor Ferate (2018-2021) 
• În luna martie 2018, a intrat în vigoare noul Cod aerian al Republicii Moldova

• Este prioritară transpunerea deplină a acquis-ului UE cu referire la transport, 
conform Acordului de Asociere UE-Moldova, în special în domeniul siguranței rutiere
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CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL

14 Furnizarea energiei ++

• Programul EU4Energy (2016-2020) continuă să ofere suport
• Moldova a transpus în legislația primară cea mai mare parte a prevederilor celui de-

al 3-lea Pachet Energetic

• Proiecte prioritare: (1) construcția liniei de înaltă tensiune de 400 kV Vulcănești -
Isaccea și (2) Interconectarea de gaze Ungheni - Chișinău

• Finalizarea construcției rețelei de gaze naturale Ungheni-Chișinău către anul 2020;
• Urgentarea proiectului prioritar de interconectare cu energie electrică cu România 

către anul 2020
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CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL
15 Eficiența energetică, utilizarea resurselor regenerabile de 

energie; reducerea gazelor cu efect de seră ++
• 21 de autorități locale au aderat la Convenția Europeană a primarilor, dintre care 15 

au aprobat Planuri privind energia durabilă și climă (PAEDC)

• În 2018 a fost adoptat Programul pentru promovarea economiei verzi (2018-2020)

• A fost adoptată o nouă lege privind eficiența energetică și a intrat în vigoare o nouă 

lege privind promovarea de energie regenerabilă

• Moldova a ratificat Acordul de la Paris în 2017 și și-a asumat angajamentul să reducă 

volumul total al emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) către 2030 cu cel puțin 67% 

• Moldova participă în programului (E5P) - 29,6 milioane euro. Sunt implementare 3 

proiecte cu suportul de BERD și BEI în valoare de 67,11 milioane euro (13 mln - E5P).

• Este prioritară transpunerea deplină a aquis-ului UE în domeniul eficienței energetice 

și energiei regenerabile.
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CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL
16 Mediul și adaptarea la schimbările climei ++
• Se implementează Legea nr 86/2014 cu privire la evaluarea impactului asupra 

mediului și Legea nr. 11/2017 cu privire la evaluarea strategică de mediu

• În 2018 a fost adoptat Programul pentru promovarea economiei verzi (2018-2020)

• Este necesară transparența în procesul de management și raportare privind 
managementul resurselor acvatice în bazinele celor două râuri (în special cu privire la 
Hidrocentrală Novodnesrovsk de pe Nistru)

• Promovarea și aprobarea noului Cod Forestier și asigurarea aplicării eficiente a legii 
pentru defrișările ilegale și exporturile de cherestea

• Colectarea datelor dezagregate cu privire la cota ÎMM în economia verde
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MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE

17 Liberalizarea regimului de vize și parteneriatele de mobilitate ++
• Peste 1,5 milioane cetățeni au călătorit în UE. Numărul refuzurilor este relativ mic 

0,3, iar rata de șederile ilegale este în jur de 0,5%
• Comisia Europeană a constat în anul 2017 că pentru valorificarea continuă a 

regimului liberalizat trebuie să fie respectate condițiile  combaterea corupției și a 
spălării banilor

• În 10 ani au fost realizate peste 100 proiecte în cadrul Parteneriatul de Mobilitate
• A fost semnat un nou Plan de acțiuni de cooperare pentru 2018-2020
• EUBAM oferă sprijin și consultanță în acest proces. În 2018, OIM a lansat un nou 

proiect UE (4,75 milioane euro) în domeniul Managementului Integrat al Frontierei
• Sunt operaționale 7 puncte de frontieră cu control comun. Implementarea Foii de 

parcurs Moldova-Ucraina privind Punctele comune de control la frontieră
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MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE
18 Tineret, educație, dezvoltarea abilităților și cultura ++
• Guvernul a aprobat Programul privind formarea profesională tehnică duală
• În 2018, 49 de întreprinderi au fost implicate în programul de învățământ dual și 

peste 860 studenți înrolați în procesul de învățământ
• Au fost lansate proiecte de cooperare în cadrul programului de Consolidare a 

capacităților Erasmus+, fiind propuse peste 31 de propuneri de proiect
• Moldova a avut o participare moderată în programul Marie Skłodowska-Curie 

(MSCA), fiind finanțate în total 26 de cercetări în valoare de 1,17 mln EUR
• Moldova este inclusă în cadrul Programului Europa Creativă din 2015, însă se impune 

o participare mai activă în apelurile de propuneri și implementarea proiectelor
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MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE
19 Școala europeană a Parteneriatului Estic +++
• În septembrie 2018, în Tbilisi (Georgia) a fost inaugurată  Școala Europeană a 

Parteneriatului Estic

• 30 de tineri (16-17 ani) din șase țări din PE, inclusiv din Moldova, au fost 
înmatriculați în primul an academic 2018-2019

• Este necesară o mai bună informare a tinerilor din școlile din țară cu privire la 
procesul de recrutare a unui nou candidat care să studieze la Școala Europeană a PaE 
în programul academic pentru anii 2019-2021 (termen limită 15 februarie 2019)

• Se propune crearea parteneriatelor între centre analitice moldovenești și școli cu 
Școala Europeană a PaE pentru a organiza Școli de vară pentru tineri din țările PaE
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MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE

20 Cercetare și inovații ++
• Moldova a fost prima țară din PaE asociată Programului UE Orizont 2020
• Organizațiile din Moldova au participat în 48 de proiecte Orizont 2020 cu o 

contribuție totală din partea UE de 4,79 milioane euro
• În noiembrie 2018 a fost adoptată Foaia de parcurs pentru integrarea Republicii 

Moldova în Spațiul European de Cercetare pentru 2019-2021

• În 2018 Guvernul a creat Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD)
• ANCD facilitează participarea organizațiilor moldovenești în programele și rețelele 

UE, cum ar fi PaE Plus, EaPTC, Interreg și Erasmus

• În 2018, Rețeaua națională pentru cercetare și educație din Moldova (RENAM) a 
fost conectată la harta de conectivitate GEANT


