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Abrevieri 
AA  Acord de Asociere 
ACAA  Acord privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale 
PAC  Procuratura Anticorupție 
API  Asociația Presei Independente 
ASP  Agenția Servicii Publice 
ARBI  Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale 
ASAC  Acordul privind Spațiul Aerian Comun 
CEN  Rețeaua Europa Creativă 
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CJI  Centrul pentru Jurnalism Independent 
CO2  Bioxid de carbon 
OSC  Organizații ale societății civile 
ZLSAC  Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
E5P  Parteneriatul Estic pentru eficiență energetică și mediu 
FSC PE  Forul Societății Civile a Parteneriatului Estic 
EaPTC  Cooperarea teritorială în cadrul Parteneriatului Estic 
EASA  Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 
EEAS  Serviciul European pentru Acțiune Externă 
BERD  Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
EED  Fondul European pentru Democrație 
BEI  Banca Europeană de Investiții 
EnC  Tratatul de instituire a Comunității Energetice 
ENI  Instrumentul European de Vecinătate 
ENTSO-E  Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport a energiei electrice 
ESCO  Societate de Servicii Energetice 
UE  Uniunea Europeană 
EUBAM  Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră 
EUR  Moneda Euro 
EUROJUST Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene 
EUROPOL Agenția Uniunii Europene de cooperare în materie de aplicare a legii  
ISD  Investiții străine directe 
UIF  Unități de informații financiare 
FRONTEX  Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă 
GEANT  Rețeaua europeană academică Gigabit 
GEF  Fondul Global de Mediu 
GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GES  Gaze cu efect de seră 
GRECO  Grupul statelor împotriva corupției 
IBM  Managementul integrat al frontierei 
ICMPD  Centrul internațional pentru dezvoltarea politicilor de migrație 
TIC  Tehnologiile informaționale și de comunicare 
OIM  Organizația Internațională pentru Migrație 
IREX  Consiliul Internațional pentru Cercetare și Schimb 
IRI  Institutul Republican Internațional 
PCCF  Puncte comune de control la frontieră 
APL  Autorități publice locale 
MD  Republica Moldova 
MSCA  Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
MONEYVAL Comitetul experților privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului 
MoREEFF Fondul de finanțare a eficienței energetice în sectorul rezidențial în Moldova 
MoSEFF II Fondul de finanțare a energiei sustenabile în Moldova 
ANRCETI Agenția Națională de Reglementare a Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale 
ANCD  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 
CN  Contribuții stabilite la nivel național 
ONG  Organizație non-guvernamentală 
ANI  Autoritatea Națională de Integritate 
PNAER  Planul național de acțiuni în domeniul energiei regenerabile 
ODIMM  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
OLAF  Oficiul European de Luptă Antifraudă 
SRAP  Strategia de reformă a administrației publice 
PECI  Proiect de interes european comunitar 
PIC  Proiect de interes comun 
CPS  Comitetul permanent de securitate 
RENAM  Rețeaua națională pentru cercetare și educație din Moldova 
RETP  Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți  
RO  România 
PSA  Programe sectoriale de acțiune 
PAEDC  Plan de acțiuni privind energia durabilă și clima  
SEESAC  Biroului de control pentru Europa de Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru mic și a armamentului ușor 
IMM  Întreprinderi mici și mijlocii 
TAIEX  Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații 
TEN-T  Rețeaua transeuropeană de transport 
OST  Operator al sistemului de transport 
Regatul Unit Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
PNUD  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
USAID  Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 
USD  Dolar SUA 
EFP  Educație și Formare Profesională 
PALV  Plan de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize  
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CONTEXT 
Summitul Parteneriatului Estic (PE) din 2018 a aprobat 20 de livrabile pentru anul 2020. În 2018, a fost 
lansată o nouă structură organizațională a PaE, în vederea asigurării responsabilității comune din partea 
instituțiilor UE, a statelor membre UE și a celor șase țări ale PaE la toate nivelurile. Comisia Europeană 
și EEAS monitorizează implementarea acestor livrabile, punând accent pe realizările-cheie și pe 
domeniile în care sunt necesare mai multe eforturi. Republica Moldova, alături de celelalte țări ale PaE, 
își efectuează propria evaluare în cadrul reuniunilor organizate cu regularitate de platformele, comitetele 
și  grupurile de lucru, constituite sub egida PaE. EURONEST și Forul Societății Civile a PaE efectuează 
o evaluare separată. Pe parcursul reuniunii ministeriale a PaE din 15 octombrie 2018, Comisia Europeană 
și EEAS, alături de 28 de state membre UE și șase țări ale PaE, au analizat bilanțul în implementarea 
celor 20 de livrabile. În toamna anului 2018, Platforma națională ucraineană a FSC a PaE a emis propriul 
raport privind implementarea de către Ucraina a celor 20 de livrabile ale Parteneriatului Estic către 2020.  

În acest sens, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), membru al Platformei naționale a 
Forumului Societății Civile a PaE, a elaborat prezentul Raportul cu privire la Implementarea de către 
Republica Moldova a celor 20 de Livrabile ale Parteneriatului Estic către anul 2020. Analiza include și un 
set de priorități pentru anul 2019. Raportul vine să completeze evaluările Comisiei Europene, Serviciului 
European de Acțiune Externă și ale Republicii Moldova. 

METODOLOGIE 
În procesul de elaborare a Raportului a fost schițată o Matrice de evaluare, care descrie succint cele 20 
de livrabile, țintele corespunzătoare ce urmează a fi atinse către anul 2020, conform prevederilor 
Documentului comun de lucru al Comisiei Europene și EEAS. Scorurile au fost atribuite Bilanțului în 
corespundere cu fiecare dintre ținte; pentru fiecare livrabil a fost oferit un Scor mediu (vezi mai jos). 
Scorurile au fost indicate în conformitate cu tabelul de mai jos. Atribuirea Scorurilor a fost inspirată din 
Raportul de analiză al EEAS 2018. Matricea de evaluare este anexată separat și, de asemenea, este 
disponibilă online (Anexa I). 

Indicatorul de evaluare Scorul Descrierea 

Progres moderat + Anumite activități au fost inițiate de UE și Republica 
Moldova, în vederea atingerii țintei livrabilului.  

În curs de implementare conform 
orarului 

++ Atingerea unor anumite rezultate în procesul de realizare, 
conform orarului, a țintelor livrabilelor.  

Finalizat +++ Realizarea rezultatelor în implementarea tuturor țintelor 
livrabilului. 

Ca urmare a încheierii evaluării din Matricea de Evaluare, în Raportul de Monitorizare a fost inclus un 
rezumat al constatărilor-cheie pentru anul 2018, precum și o serie de priorități pentru 2019. În raport este 
prezentat și un infografic, în care se face un rezumat al Bilanțului în implementarea livrabilelor. Raportul 
a fost supus unei revizuiri interne și externe.  

Pe lângă aceasta, înainte de a prezenta Raportul în cadrul unui eveniment public, a fost organizată o 
sesiune de revizuire a documentului dat, la care au participat părțile-cheie interesate, inclusiv exponenți 
ai comunității de experți, membri ai Platformei naționale a FSC a PaE, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova. 
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I. LIVRABILE INTERSECTORIALE 

1 Cooperarea cu Societatea Civilă + 

2 Egalitatea între femei și bărbați și non-discriminarea ++ 

3 Comunicarea strategică, pluralismul și independența mass-media  ++ 

II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI 

4 
Îmbunătățirea mediului de investiții și de afaceri; deblocarea creșterii 
IMM ++ 

5 Abordarea decalajelor în accesul la finanțare și infrastructura financiară + 

6 
Crearea noilor oportunități de angajare în câmpul muncii la nivel local și 
regional + 

7 Armonizarea piețelor digitale + 

8 Comerțul și implementarea ZLSAC ++ 

III. CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI 

9 Supremația legii și mecanismele anticorupție + 

10 Implementarea reformelor judiciare-cheie + 

11 Implementarea reformelor administrației publice ++ 

12 Un grad mai mare de securitate ++ 

IV. CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL 

13 Extinderea rețelelor-cheie TEN-T ++ 

14 Alimentarea cu energie electrică ++ 

15 
Sporirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile de 
energie; reducerea gazelor cu efect de seră ++ 

16 Mediul și adaptarea la schimbările climei ++ 

V. MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE 

17 Liberalizarea regimului de vize și parteneriatele de mobilitate ++ 

18 Tineretul, educația, dezvoltarea abilităților și cultura ++ 

19 Școala Europeană a Parteneriatului Estic +++ 

20 Cercetarea și inovațiile ++ 

+ Progres moderat ++ În curs de 
implementare  +++ Finalizat 
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Rezumat 
20 de Livrabile pentru 2020 este un instrument adițional al Parteneriatului Estic, având ca scop promovarea 
realizării unor priorități-cheie ale țărilor membre PaE și atingerea unor rezultate tangibile către anul 2020. 
Respectiv, Comisia Europeană a identificat cinci domenii prioritare, care țin de: Subiecte intersectoriale; 
Dezvoltare economică și oportunități de piață; Instituții consolidate și bună guvernare; Conectivitate, eficiență 
energetică, mediu și schimbări climatice; Mobilitate și contacte interumane. 

Ca urmare a caracterului documentului, care se referă la toate cele șase țări ale PaE, țintele și livrabilele 
stabilite ar putea să nu să corespundă așteptărilor tuturor țărilor PaE, care au întreprins deja măsuri pentru a 
atinge rezultatele în raport cu prioritățile formulate. Astfel, în cazul Republicii Moldova, unele dintre ține au fost 
atinse încă înainte de aprobarea Livrabilelor pentru 2020. Exemplele ar putea include: cadrul instituțional pentru 
egalitatea între femei și bărbați și non-discriminarea, datele dezagregate după gen pentru a măsura implicarea 
femeilor în viața publică, entitatea instituționalizată pentru promovarea dezvoltării IMM (ODIMM), crearea 
regulatorului național în sectorul TIC, constituirea CERT, implementarea Programului Operatori Economici 
Autorizați (OEA), organele specializate în combaterea corupției (PAC și CNA), programele de formare 
instituționalizate pentru judecători și procurori (INJ), liberalizarea regimului de vize - asta dacă să menționăm 
doar câteva. 

Implicarea UE în promovarea celor cinci domenii prioritare a fost substanțială. EU4business, EU4energy, 
EU4youth, EU4Innovation au implementat acțiuni în toate țările PaE, inclusiv în Republica Moldova, oferind 
mai multe oportunități de finanțare pentru actorii din cele cinci domenii prioritare, și au promovat realizarea 
rezultatelor din Livrabilele pentru 2020.  

În cele cinci domenii prioritare, Republica Moldova mai beneficiază de sprijinul cu obiective specifice oferit de 
alți parteneri de dezvoltare, cum ar fi Consiliul Europei, PNUD, USAID, Banca Mondială, GIZ. 

Singura acțiune care a fost evaluată ca fiind implementată este deschiderea Școlii Europene a Parteneriatului 
Estic în Tbilisi (Georgia). Toate celelalte acțiuni și grupuri de acțiuni au fost evaluate fie ca având un progres 
moderat, fie aflându-se în curs de implementare conform orarului. 

Livrabile intersectoriale 

Acțiunile stabilite pentru domeniile intersectoriale au înregistrat, în general, performanța „în curs de 
implementare”. Cooperarea cu societatea civilă a înregistrat, totuși progrese limitate. Schimbul structural cu 
societatea civilă a înregistrat, totuși, doar progrese moderate. Deși ar putea fi constatată o schimbare 
importantă în ceea ce ține de sprijinul oferit societății civile pentru ca această să devină mai rezilientă, 
comunicarea cu instituțiile publice a fost, câteodată, dificilă. Inițiativele de restricționare sau de control al 
activităților reprezentanților societății civile. 

Următoarele priorități-cheie rămân a fi soluționate în următorii doi ani: 

1) Adoptarea unei noi legi privind organizațiile necomerciale și implementarea efectivă în Republica 
Moldova a programelor UE privind susținerea OSC, preponderent a celor locale și de bază; 

2) Implementarea măsurilor de sporire efectivă a participării femeilor în viața publică, prevenirea violenței 
în familie și sporirea activității Consiliului pentru Egalitate; 

3) Redresarea efectivă a situației ce ține de concentrarea proprietăților în mass-media și de formarea 
cartelurilor pe piața de publicitate, precum și instituirea mecanismului de avertizare timpurie și de filtrare 
pentru a aborda problema dezinformării din surse atât interne, cât și externe. 

Dezvoltarea economică și oportunitățile pieței 

Acțiunile pentru sprijinirea IMM-urilor și a comerțului, precum și pentru punerea în aplicare a ZLSAC, au fost 
evaluate ca fiind „în curs de implementare”. Rezultatele-cheie în cele două sectoare de intervenție vizează 
sporirea numărului de IMM-uri care beneficiază de finanțare și de programe de consolidare a capacităților 
pentru a-și impulsiona oportunitățile de afaceri, precum și cifrele de afaceri promițătoare ale țării în general (în 
2018, aproape 70% din exporturile moldovenești au fost direcționate către UE), cu noi capitole de export 
(industria automotive). 
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Acțiunile ce țin de accesul la finanțare și de crearea locurilor de muncă la nivel local și regional au înregistrat 
un „progres moderat”. Accesul la finanțare rămâne insuficient de vibrant, în special, în ceea ce ține de start-
upuri și IMM-uri, deși au fost întreprinse măsuri atât pentru a „curăța” sistemul bancar după 2016, cu BERD în 
calitate de acționar important în două dintre cele trei bănci comerciale aflate sub „supravegherea specială” a 
Băncii Naționale, cât și prin apariția pe piață a unei noi bănci participante din România (Banca „Transilvania”). 
ISD nu au atins, deocamdată, cifra-record de 200 de milioane USD, înregistrată în 2014, în pofida faptului că 
în perioada 2016-2018 au fost realizate mai multe măsuri politice și practice pentru a îmbunătăți climatul de 
afaceri în Republica Moldova. 

Crearea locurilor de muncă la nivel local și regional nu a înregistrat o dinamică suficientă. Aceste rezultate sunt 
posibile cu condiția existenței unor autorități publice locale puternice, care însă se confruntă, în prezent, cu o 
fragmentare excesivă, un număr scăzut de locuitori și cu un nivel foarte mic de resurse proprii și de capacități 
locale. Productivitatea locurilor de muncă ce au fost create poate fi sporită prin specializarea inteligentă care, 
până acum, nu a avut loc. La nivel local, producerea este deținută, în cea mai mare parte, de antreprenorii 
mari, care creează produse puțin competitive, preponderent materie primă, și nu mărfuri finite pentru consum.  

Pentru a asigura rezultate mai bune, următoarele priorități-cheie trebuie abordate: 

1) Finanțarea alternativă, sub formă de capital de risc și multifinanțarea trebuie deblocate pentru IMM-uri, 
prin intermediul elaborării de politici și instrumente de implementare. Atragerea capitalului de la cetățenii 
moldoveni stabiliți peste hotare ar putea, în continuare, spori oportunitățile de finanțare; 

2) Promovarea creditării în valută locală, cu condiția ca Banca Națională să asigure stabilitatea potrivită a 
leului, iar Guvernul - să evite șocurile valutare, având în vedere cheltuielile excesive și deficitul bugetar 
sporit;  

3) Promovarea reformei teritorial-administrative, pentru a consolida capacitățile autorităților publice locale 
de implementare a politicilor menite să contribuie la crearea locurilor de muncă, specializarea 
inteligentă, utilizarea efectivă a infrastructurii și a resurselor disponibile; 

4) Schimbarea accentelor în cheltuielile publice pentru dezvoltarea rurală și agricolă, pentru a sprijini 
modelele de afaceri inovaționale și cu venituri mari în rândul IMM-urilor și al start-up-urilor; 

5) Promovarea integrării piețelor digitale prin semnătura electronică transfrontalieră, e-Vamă, e-Logistică, 
e-Sănătate și promovarea în continuare a eliminării tarifelor de roaming și a armonizării apelurilor 
internaționale; 

6) Abordarea dezechilibrului între abilitățile educaționale și nevoile pieței, după părerea mediului de afaceri, 
prin efectuarea unei evaluări structurate a abilităților solicitate și prin asigurarea în continuare a unei 
legături cu sectorul public (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) pentru a ajusta și îmbunătăți 
curricula în școli și universități; 

7) Dezvoltarea unor instrumente statistice avansate pentru măsurarea impactului IMM-urilor asupra 
exportului (locuri de muncă, cotă, valoare, tipuri de produse, sectoare ale economiei, aplicarea inovațiilor 
și cercetării) în contextul implementării ZLSAC. 

Consolidarea instituțiilor și a bunei guvernări 

Implementarea reformelor judiciare-cheie, precum și a mecanismelor de asigurare a supremației legii și de 
combatere a corupției, au înregistrat un „progres moderat”. Așadar, aceste două sectoare cruciale în sensul de 
a garanta atractivitatea pentru mediul de afaceri și corectitudinea pentru cetățeni, suferă de rezultate 
insuficiente. La nivel de politici au fost întreprinse acțiuni pentru a îmbunătăți procesul de auto-management al 
organelor judecătorești și cele ale procuraturii. Procesul de numire a judecătorilor și procurorilor rămâne însă 
îndoielnic în ceea ce privește promovarea corectă, în bază de merite. Evaluările alternative demonstrează că, 
uneori, procesul de numire a judecătorilor și procurorilor nu se bazează pe meritocrație și, în plus, continuă să 
existe inconsecvențe legat de modul în care sunt apreciate rezultatele candidaților. În definitiv, anchetele inițiate 
împotriva judecătorilor și procurorilor, inclusiv a celor implicați în frauda bancară de rezonanță și în cazurile de 
„laundromat rusesc”, rămân neîncheiate. 

Cadrul instituțional care asigură supremația legii și combaterea corupției a înregistrat progrese importante 
odată cu crearea Autorității Naționale de Integritate (ANI), a Procuraturii Anticorupție (PAC), a Agenției de 
recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) și a Unității de Informații Financiare (UIF), precum și cu adoptarea 
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legislației importante privind combaterea spălării banilor și recuperarea bunurilor infracționale. La nivel de 
implementare însă pot fi, în continuare, identificate constrângeri semnificative. ANI și-a început activitatea de 
abia în 2018 și analiza declarațiilor privind averea și conflictul de interese se limitează, în cea mai mare parte, 
la sancționarea consilierilor de nivel local și raional. Oficialitățile publice de nivel înalt nu au fost supuse 
analizelor și anchetelor detaliate ale bunurilor.  

Realizarea reformei administrației publice și acțiunile de securitate au obținut evaluarea „în curs de 
implementare”. Pentru a aborda reforma administrației publice au fost întreprinse acțiuni politice și practice. 
Separarea formulării și evaluării politicii de implementare și folosirea mai eficientă a resurselor publice pentru 
a promova politicile publice a constituit esența reformei administrației publice în 2017. Excluderea situațiilor 
evidente de conflict de interese prin transferul funcțiilor de implementare către Agențiile și Inspectoratele 
subordonate este în curs de realizare, fiind necesare unele acțiuni adiționale pentru a transfera funcțiile de 
management de la ministere. Integrarea prestării serviciilor publice a fost realizată prin crearea Agenției Servicii 
Publice (ASP), care a deschis centre multifuncționale în subdiviziunile de nivelul doi ale administrației publice. 

Sectorul de securitate a înregistrat un nivel sporit de colaborare cu agențiile specializate ale UE. Au fost 
înregistrate cazuri practice de colaborare cu omologii din UE și din statele membre ale UE în vederea luptei cu 
criminalitatea organizată și cu spălarea banilor. Amenințările hibrid au fost abordate prin intermediul 
programelor de colaborare cu țările Uniunii Europene și cele membre PaE.   

Pentru a asigura rezultate mai bune, următoarele priorități-cheie trebuie abordate: 

1) Asigurarea pe deplin cu capacități PAC, ARBI, UIF pentru a investiga eficient cazurile rezonante de 
corupție și de spălare a banilor, și a dezvolta instrumentele interne pentru a gestiona activele înghețate; 

2) Negocierea și punerea în aplicare a acordurilor internaționale, în principal, cu țările UE și ale PaE, 
pentru a face schimb de informații privind identificarea activelor și înghețarea lor, pentru a efectua 
anchete comune pe seama dosarelor de rezonanță, inclusiv cele de interes imediat pentru comunitate 
(frauda bancară și„ laundromatul rusesc”); 

3) Clarificarea procesului de numire și promovare a judecătorilor în baza legislației nou-adoptate privind 
promovarea judecătorilor, pentru a asigura numiri în bază de merite și transparente; 

4) Implementarea reformei teritorial-administrative, ajustarea prestării serviciilor publice în colaborare cu 
autoritățile publice locale nou-create și cu ASP, prin intermediul abordării conceptului de  front/back 
office, pentru a aduce serviciile mai aproape de cetățeni; 

5) Asigurarea urmăririi eficiente a hotărârilor Curții de Conturi, inclusiv demararea unor acțiuni penale și 
administrative; 

6) Finalizarea reformei activității polițienești bazată pe inteligență și crearea unui sistem unificat de analiză 
a infracționalității; 

7) Elaborarea unui mecanism permanent de Evaluare a Riscului de Securitate și a unui sistem eficient de 
avertizare timpurie a amenințărilor la adresa securității. 

Conectivitatea, eficiența energetică, mediul 

Extinderea rețelelor esențiale TEN-T, alimentarea cu energie electrică, eficiența energetică și mediul - toate au 
fost evaluate ca fiind „în curs de implementare”. Au fost întreprinse acțiuni în toate patru sub-domeniile 
prioritare, cu implicații importante în anii următori. Sectorul de conectivitate a asigurat progres în conectarea 
cu TEN-T, recent în România fiind luată decizia de a construi o nouă autostradă A8, care va conecta Republica 
Moldova la rețeaua UE de autostrăzi. Proiecte de investiții în infrastructură au fost negociate și inițiate cu Banca 
Mondială. Din 2012, Republica Moldova este parte a Spațiului aerian comun (ASAC).  

Republica Moldova a transpus cea mai mare parte din Pachetul III al legislației energetice. Conexiunea de 
gaze dintre Republica Moldova și Ucraina a fost aprobată; la fel, a fost inițiată activitatea asupra interconexiunii 
Ungheni-Chișinău și au fost atrase investiții românești în sectorul de alimentare cu gaze. Interconexiuni de 
energie electrică au fost inițiate atât cu România, cât și cu Ucraina, termenul estimat de realizare a proiectelor 
fiind anul 2020. 

De asemenea, Republica Moldova și-a asumat reducerea emisiilor de CO2 și a aprobat legislația națională și 
documentele de planificare strategică pentru a promova energia regenerabilă și a spori eficiența de utilizare a 
resurselor energetice. 
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A fost adoptată legislația sectorială pentru a promova înverzirea afacerilor - înainte de toate, a IMM-urilor. A 
fost promovată și legislația specifică pentru a interzice exportul de cherestea. Siturile „Emerald Network” au 
crescut, în Republica Moldova, cu o unitate (de la 36 la 37) din 2016 până în 2017.   

Pentru a asigura rezultate mai bune, următoarele priorități-cheie trebuie abordate: 

1) Implementarea conceptului Căilor ferate de restructurare și transpunere deplină a legislației UE 
privind transportul, în baza AA; 

2) Finalizarea, către anul 2020, a interconexiunii cu România și Ucraina privind alimentarea cu gaze și 
energie electrică, inclusiv conducta de gaze până la Chișinău; 

3) Asigurarea transpunerii și a implementării corespunzătoare a Pachetului III al legislației energetice; 
4) Sprijinirea mai multor autorități publice în implementarea Planurilor de Acțiuni privind Energia 

Sustenabilă și Clima; 
5) Colectarea datelor dezagregate privind emisiile de gaze cu efect de seră și crearea Registrului 

național al emisiilor și al transferului poluanților; 
6) Susținerea implementării Programului de sprijin pentru promovarea economiei verzi pentru IMM-uri; 
7) Promovarea noului Cod Forestier și aplicarea efectivă a legislației care sancționează defrișările 

ilegale și exportul de cherestea. 

Mobilitatea și contactele interumane 

După o perioadă de peste patru ani de regim liberalizat de vize cu UE, Republica Moldova a înregistrat rate 
nesemnificative de îngrădire a accesului în spațiul vizat - 0,3% de refuzuri și 0,5% de șederi ilegale. UE a 
evaluat progresul dialogului privind regimul liberalizat de vize ca fiind „în curs de implementare conform 
orarului”. Cu toate acestea, a subliniat importanța implementării legislației privind combaterea corupției și a 
spălării banilor. Colaborarea cu agențiile UE a fost fructuoasă și au fost realizate peste 100 de proiecte privind 
parteneriatul de mobilitate cu UE. 

Educația duală și EFP au fost sprijinite de UE și GIZ. Din 2015, în mediul de afaceri din Republica Moldova 
este implementat conceptul de formare duală, în baza practicii germane. În 2018, Guvernul a instituționalizat 
formarea profesională tehnică duală. Totuși, ratele de șomaj în rândul tinerilor rămân înalte. Republica Moldova 
este parte a Rețelei Europa Creativă (CEN) din 2015, însă nu a folosit prea multe resurse ca să beneficieze de 
calitatea sa de membră. Participarea moderată a cercetătorilor moldoveni a fost constatată în cadrul Acțiunilor 
Marie Sklodowska-Curie (MSCA). 

Participarea Universităților și a institutelor de cercetare din Republica Moldova în inițiative de cercetare și 
inovații ale UE a fost moderată, deși țara noastră a devenit primul, dintre statele PaE, membru asociat cu 
drepturi depline al Programului UE Orizont 2020. În 2018, organizațiile din Republica Moldova au participat în 
48 de proiecte Orizont 2020. Rețeaua Națională pentru Cercetare și Educație din Republica Moldova a fost 
conectată în 2018 la harta de conectivitate GEANT. În octombrie 2018, Chișinăul a găzduit cea de-a treia 
Conferință a PaE privind E-infrastructura EaPEC 2018. 

Pentru a asigura rezultate mai bune, următoarele priorități-cheie trebuie abordate: 

1) Implementarea eficientă a standardelor de referință PALV de combatere a corupției și spălării banilor; 
2) Implementarea punctelor comune de control la frontieră cu România și Ucraina; 
3) Măsurarea impactului măsurilor EFP, promovate în Republica Moldova, precum și internaționalizarea 

universităților din țara noastră; 
4) Asigurarea unui grad mai mare de implicare în activitățile sprijinite în cadrul CEN și MSCA; 
5) Implementarea Foii de Parcurs privind integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 

pentru anii 2019-2021; 
6) Asigurarea unei participări mai active a cercetătorilor moldoveni, a mediului academic și a ONG-urilor în 

Orizont 2020 și în alte programe ale Uniunii Europene în domeniul de cercetare și inovație. 
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I. LIVRABILE INTERSECTORIALE 

1 Schimbul structurat cu Societatea Civilă + 

Evaluarea generală: Progres moderat 

Pe parcursul lui 2018, în pofida unui șir de provocări - cum ar fi atacurile asupra Organizațiilor Societății 
Civile (OSC) ce au o atitudine critică față de politicile și inițiativele guvernării sau încercările de limitare 
a finanțării externe a OSC -, societatea civilă moldovenească devine mai vibrantă și mai eficientă 

în promovarea valorilor democratice de bază și a reformelor, alături de partenerii-cheie de 

dezvoltare ai țării. Această tendință este confirmată și de cel mai recent Indice USAID 2017 privind 
Sustenabilitatea OSC. Totuși, multe OSC - în special, organizațiile locale și de bază - se confruntă cu 
dificultăți financiare și au acces limitat la finanțare și la programele de consolidare a capacităților. 

Pentru a face față acestei provocări, UE și-a sporit sprijinul pentru societatea civilă din Republica 

Moldova, devenind unul dintre cei mai mari donatori pentru OSC din țară. Alocația indicativă bilaterală 
pentru societatea civilă din Republica Moldova în anii 2017-2020 oscilează între 14,2-17,4 milioane de 
euro. În septembrie 2018, UE a aprobat o nouă Foaie de parcurs pentru colaborarea cu societatea civilă 
din Republica Moldova (2018-2020). La începutul lui 2018, a fost recrutat un Consilier UE de nivel înalt 
pentru colaborarea cu societatea civilă, pentru a sprijini o mai bună implicare a OSC de către Guvern. 

Îmbunătățirea tempoului de participare a OSC în Republica Moldova a înregistrat un progres 

limitat. Cadrul legal oferă un mediu potrivit pentru participarea OSC în procesul de elaborare a politicilor. 
Cu toate acestea, impactul OSC asupra modelării politicilor publice rămâne limitat. Parlamentul ignoră 
procesul de consultări publice atunci când sunt operate modificări conceptuale la proiectele de lege 
elaborate cu contribuția sau în consultare cu OSC. Totodată, Legea privind organizațiile non-

comerciale încă rămâne neadoptată de Legislativ. În acest sens, OSC și-au exprimat îngrijorarea 
precum că unele amendamente la această lege (în special, privind finanțarea externă și restricțiile legate 
de formularea politicilor) ar putea fi incluse înainte de adoptarea ei în ultima lectură. Consiliul ONG-urilor 
este principalul partener de dialog cu Parlamentul și face parte din Comitetul de monitorizare a 
implementării Strategiei privind Dezvoltarea Societății Civile (2018-2020), adoptată în martie 2018.  

Platformei naționale a FSC a PaE și Platformei Societății Civile UE-Moldova le lipsește finanțarea 

instituțională de bază pentru a-și sprijini Secretariatul și activitățile planificate. De aceea, ca 
urmare a discuțiilor cu Delegația UE la Chișinău și cu Secretariatul FSC a PE, este probabil ca în 2019 
Platforma națională a FSC a PaE să beneficieze de un grant pentru a-și acoperi serviciile de secretariat 
și activitățile. Chiar dacă există o anumită suprapunere de membri în aceste platforme ale societății civile, 
contextul activităților derulate este destul de diferit. Platformele și-au desfășurat activitățile conform 
programului, asigurând mai multe eforturi de coordonare între acțiuni, multiplicând astfel impactul 
activităților de monitorizare, de elaborare a politicilor și de pledoarie. Cu toate acestea, platformele se 
confruntă cu varii provocări, cum ar fi lipsa unor fonduri alocate și a secretariatelor pe deplin funcționale.  

Priorități: 

1. Adoptarea noii legi privind organizațiile necomerciale, aprobată de Guvern, ca un prim pas în 
abordarea spațiului din ce în ce mai redus al societății civile în Republica Moldova;   

2. Pentru finanțarea de bază a OSC și a centrelor de analiză existente, este nevoie de mai mult sprijin 
din partea UE și a altor parteneri de dezvoltare;  

3. Platforma națională a FSC a PaE și Platforma Societății Civile UE-Moldova ar trebui să discute și 
să aprobe un Plan Strategic Comun pentru a îmbunătăți coordonarea și activitățile de colectare de 
fonduri, pentru a asigura finanțare instituțională întru sprijinirea secretariatelor pe deplin funcționale, 
pentru activitățile de monitorizare, de pledoarie și de vizibilitate.  
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I. LIVRABILE INTERSECTORIALE 

2 Egalitatea între femei și bărbați și non-discriminarea  ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

În Republica Moldova, acțiuni privind egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea au fost 
întreprinse încă din anul 2006. Legea nr. 5/2006 privind asigurarea egalității de oportunități între 
femei și bărbați a oferit un imbold inițial necesar pentru promovarea egalității între cele două 
categorii. Începând cu anul 2007, Biroul Național de Statistică oferă date dezagregate pe bază de 
gen, precum și rapoarte statistice specifice și analize privind implicarea femeilor în viața publică. 

Legislația privind egalitatea și nediscriminarea a fost îmbunătățită odată cu aprobarea Legii nr. 
121/2012 privind asigurarea egalității. Consiliul de Egalitate a fost creat ca urmare a aprobării 
respectivei Legi, ceea ce asigură mecanismele de referire și de sancționare pentru încălcarea 
legislației în cauză. 

Legea nr. 45/2007 privind prevenirea și lupta împotriva violenței în familie stabilește aplicarea 
măsurilor de protecție de către poliție și instanțe. Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor 
omului pentru anii 2018-2022 consolidează în continuare procesul de promovare a drepturilor 
omului și conține stipulări specifice privind prevenirea și lupta împotriva violenței în familie. Guvernul 
Republicii Moldova a semnat Convenția de la Istanbul în februarie 2017, iar Planul național de 
acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru 2018-2022 prevede ratificarea acesteia până în 2022. 

Începând cu anul 2017, ODIMM a implementat, Programul „Femeile în Afaceri” și, din 2018, 
„Academia de Business pentru femei”. În cadrul Programului „Femei în afaceri”, peste 408 femei 
din 31 de raioane ale Republicii Moldova au fost instruite și asistate în lansarea afacerilor (inclusiv 
din UTA Gagauz-Yeri și din regiunea transnistreană). În cadrul proiectului „Academia de Business 
pentru Femei”, susținut de UE, au fost instruite peste 314 femei antreprenoare, șase întreprinderi 
și-au sporit capacitățile, beneficiind de sprijinul a 24 de consultanți, au fost înființate rețele de 
mentori și au fost oferite zece granturi în valoare de 60.000 de euro. În plus, a fost asigurat accesul 
la Programul PLATO. 

Priorități: 

1. Guvernul Republicii Moldova trebuie să întreprindă măsuri pentru a asigura participarea sporită 
a femeilor în viața publică, inclusiv în domeniul securității, afacerilor interne și la funcții de 
reprezentare, iar aceasta să se întâmple la nivel central, înainte de toate;  

2. Trebuie direcționate mai multe resurse spre aplicarea practică efectivă a legislației de 
prevenire a violenței în familie, inclusiv plasamentul temporar adecvat al victimelor și al 
presupușilor agresori ai violenței în familie;  

3. Funcțiile Consiliului de Egalitate necesită a fi revizuite pentru a exclude suprapunerile cu cele 
ale altor instituții responsabile pentru egalitate și protecția drepturilor omului, cum ar fi Avocatul 
Poporului și instanțele de judecată. Este necesară o clarificare a statutului jurisprudenței 
Consiliului de Egalitate, spre deosebire de hotărârile emise de instanțele de judecată, pentru 
a evita multiplele referiri paralele pe același dosar. 
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I. LIVRABILE INTERSECTORIALE 

3 Comunicarea strategică, pluralismul și independența mass-media  ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

UE și-a îmbunătățit activitățile de vizibilitate și de mobilizare în Republica Moldova. În 2018, EEAS a 

adoptat Cerințele privind Comunicarea și Vizibilitatea. Delegația UE la Chișinău a acordat o atenție 

specială informării publicului despre acțiunile desfășurate și cele în curs de realizare în Republica 

Moldova, și a intensificat activitățile regionale și locale de mobilizare, țintind OSC, autoritățile publice locale, 
dezvoltarea rurală și regională. Drept urmare, sondajele IRI din 2018 au indicat o creștere a sprijinului 

public față de UE de la 43% în februarie la 48% în octombrie. 

Mass-media în Republica Moldova se confruntă în continuare cu un context dificil, care-i afectează 

pluralismul și independența. În 2018, țara a retrogradat în Indicele Mondial al Libertății Presei. La fel, 
concentrarea proprietăților în mass-media, formarea cartelurilor pe piața de publicitate media, conținutul și 
auditoriul presei favorizează doi actori politici dominanți, care modelează opinia publică, ceea ce rezultă într-
un consumator sub-informat sau dezinformat. Pentru a sprijini pluralismul și independența mass-media în 
Republica Moldova, UE a lansat în 2017 Cadrul IEV de sprijin unic - o acțiune specială a Uniunii 

Europene privind comunicarea strategică și susținerea pentru mass-media în Republica Moldova, cu 

o valoare de cinci milioane de euro. Această acțiune complementează sprijinul adițional, realizat în 
cooperare cu Consiliul Europei (Proiectul pentru pluralismul mass-media) și de către statele membre ale UE 
(Germania, Suedia și Regatul Unit) sau Acțiunea Mass-Media a Fondului European pentru Democrație 
(EED). În plus, este oferit sprijin prin programele finanțate de SUA și implementate prin intermediul 
Ambasadei SUA la Chișinău sau prin proiectele media USAID, realizate în parteneriat cu „Freedom House”, 
Internews și IREX. 

În iunie 2018 a fost adoptat Conceptul Național pentru dezvoltarea mass-media în Republica Moldova. 
În noiembrie a.c., Parlamentul a adoptat un nou Cod al serviciilor media audiovizuale. În pofida faptului 
că proiectul Codului a fost elaborat de o manieră incluzivă, cu participarea organizațiilor-cheie internaționale 
și locale de media și a OSC, anumite preocupări oricum au fost semnalizate de OSC moldovenești și de 
partenerii internaționali - și anume, faptul că noul Cod nu poate să asigure mediul potrivit pentru a sprijini 
pluralismul și independența media. Propaganda externă continuă să fie perpetuată prin intermediul 
diferitelor tipuri de programe rusești de divertisment, retransmise de către canalele TV locale. La aceasta se 
adaugă problema dezinformării interne. Aceste realități sunt confirmate și de un Studiu național privind 
percepția media, realizat în același 2018 de Internews. În timp ce autorităților moldovenești le lipsește 

un mecanism efectiv de avertizare timpurie contra amenințărilor informaționale, Centrul pentru 
Jurnalism Independent (CJI), prin www.media-azi.md și www.mediacritica.md, și Asociația Presei 
Independente (API), prin www.stopfals.md reușesc să depună eforturi pozitive în combaterea dezinformării 
externe și interne, și a falsurilor din știri. Pentru a îmbunătăți reziliența la dezinformare în țările PaE, UE a 

consolidat capacitățile Grupului de lucru UE Est StratCom în 2018 și a adoptat un Plan special de 

acțiuni împotriva dezinformării.  

Priorități: 

1. UE trebuie să-și continue eforturile de informare a publicului despre acțiunile și proiectele sale în curs 
de desfășurare în Republica Moldova, în special, cu orientare către părțile interesate locale și regionale;  

2. Autoritățile trebuie să abordeze în mod efectiv problema concentrării excesive a proprietăților în mass-
media, precum și cea a formării cartelurilor pe piața de publicitate media, și să asigure un mediu 
corespunzător pentru dezvoltarea mass-media pluraliste și independente;  

3. Republica Moldova trebuie să dezvolte un sistem efectiv de avertizare timpurie și mecanisme de 
combatere a dezinformării externe și interne. 
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II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI 

4 
Îmbunătățirea mediului de investiții și de afaceri; deblocarea creșterii 
IMM-urilor ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

UE a oferit un sprijin substanțial pentru dezvoltarea sectorului IMM în Republica Moldova, în 
special, prin intermediul instrumentelor de creditare. Pe parcursul anilor 2016 și 2017, UE a oferit 
sprijin consultativ pentru 195 de întreprinderi, iar pentru 211 firme a acordat împrumuturi cu o 
valoare totală de 16.348.671 de euro. De asemenea, datorită ajutorului UE au fost create 1215 
locuri de muncă, iar în cazul altor 5106 locuri de muncă ajutorul european a contribuit la sprijinirea 
și la sustenabilitatea lor. 

Guvernul Republicii Moldova a aprobat legislația națională ce reduce povara pusă pe companii și, 
pentru a încuraja dialogul și a spori oportunitățile de afaceri, a creat platforma de cooperare cu 
mediul de afaceri. Există o entitate publică separată, care promovează dezvoltarea IMM-urilor - 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Această 
structură implementează programe de sprijin pentru IMM-uri, inclusiv datorită cofinanțării din 
partea UE. 

Cu toate acestea, nu există date dezagregate pentru a măsura cota IMM-urilor în exporturile 
moldovenești către UE în baza ZLSAC/AA. 

Până în 2018, peste 1748 de companii au exportat în UE, în special în România (1052), Germania 
(280), Italia (237), Polonia (221) și Bulgaria (148). Acesta indică o ușoară creștere față de numărul 
companiilor exportatoare din 2016 (1360). Cu toate acestea, nu sunt date dezagregate pentru a 
măsura cota ÎMM în exporturile moldovenești către UE în baza ZLSAC/AA. 

 

Priorități: 

1. Asigurarea colectării și dezagregării datelor, informație ce ar putea permite măsurarea 
impactului ZLSAC asupra sectorului IMM, inclusiv a sprijinului oferit de UE pentru a promova 
și a dezvolta IMM-urile în Republica Moldova, precum și evaluarea cotei IMM-urilor în 
exporturile țării către UE și alți indicatori relevanți; 

2. Trebuie întreprinse eforturi de diplomație economică regională pentru a încuraja comerțul și 
investițiile între statele membre ale PaE, inclusiv prin împărtășirea experienței în accesarea 
pieței UE, în special, pentru țările asociate. 
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II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI 

5 Abordarea decalajelor în accesul la finanțare și infrastructura financiară + 

Evaluarea generală: Progres moderat 

Sistemul bancar a fost supus unei acțiuni importante de stabilizare și de excludere a beneficiarilor 
efectivi, care nu se conformează regulilor bancare privind transparența. Acțiunile majoritare ale 
două dintre cele trei bănci comerciale aflate sub supravegherea specială a Băncii Naționale au 
fost vândute investitorilor internaționali, inclusiv BERD și Banca „Transilvania” din România. La 
moment, se întreprind măsuri pentru a vinde acțiunile majoritare din cea de-a treia bancă.  

IMM-urile continuă să se confrunte cu provocări importante în accesarea capitalului pentru 
investiții și nu integrează destule inovații pentru a-și spori competitivitatea. 

De facto, deocamdată, în Republica Moldova nu există oportunități alternative de creditare. 
Legislația privind capitalul de risc și multifinanțarea (ajustarea legislației existente în acest sens) 
nu este adoptată. Banca Națională oferă instrumente online de monitorizare și raportare privind 
serviciile de creditare oferite de băncile comerciale. Un sistem al birourilor istoriilor de creditare 
există din anul 2008. 

UE a extins oportunitățile de creditare pentru IMM-uri prin intermediul instrumentelor BERD și BEI, 
inclusiv prin intermediul băncilor comerciale din țară. Cu toate acestea, împrumuturile sunt oferite, 
în cea mai mare parte, în valută străină. 

Priorități: 

1. Trebuie întreprinse mai multe acțiuni pentru a promova creditarea în valută națională, cu 
condiția implementării potrivite de către Banca Națională a instrumentelor de stabilitate 
valutară;  

2. Trebuie promovate, pentru IMM-uri, instrumentele alternative de creditare sub forma de 
capital de risc și multifinanțare bazată pe împrumuturi; 

3. IMM-urile trebuie să-și sporească inovațiile, inițiind/consolidând companiile pentru a 
impulsiona competitivitatea și a spori oportunitățile de creditare. 
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II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI 

6 
Crearea noilor oportunități de angajare în câmpul muncii la nivel local și 
regional + 

Evaluarea generală: Progres moderat 

Dezvoltarea locală, ce ar putea impulsiona crearea și dezvoltarea locurilor de muncă, dar și alte 
oportunități economice, suferă de insuficiență de atenție. Dezvoltarea locală depinde, într-o mare 
măsură, de autorități publice locale puternice. Însă, din cauza fragmentării excesive a țării și ca urmare 
a imigrației sporite, majoritatea autorităților publice locale nu au capacități ca 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. Cu toate acestea, PSA necesită 
alocații financiare semnificative și capacitate de a le implementa. 

Procesul de descentralizare a înregistrat rezultate moderate. În pofida faptului că au fost întreprinse 
măsuri pentru a asigura descentralizarea financiară și a proprietății, inclusiv transferul unor părți din 
venituri către autoritățile publice locale (taxele rutiere, impozitul pe profit al întreprinderilor și impozitul 
pe venit al persoanei fizice), precum și reorganizarea unui șir de autorități desconcentrate pentru a 
spori eficiența cheltuielilor publice, principalul obstacol în procesul descentralizării eficiente este 
fragmentarea excesivă și lipsa, în cazul majorității autorităților publice locale, a capacităților de a-și 
îndeplini funcțiile minime pe care le au conform Legii privind autoritățile publice locale. Strategia privind 
Reforma Administrației Publice stipulează reforma teritorial-administrativă în 2019. 

Specializarea inteligentă nu este disponibilă la nivel central ca aspect al politicilor publice. Regiunile de 
dezvoltare au identificat, în termeni destul de largi, direcțiile de specializare care, dacă sunt evaluate 
corespunzător, vor promova imboldul necesar pentru dezvoltarea economică. 

Grupurile de producători și întreprinderile cooperative nu dețin o cotă importantă în exporturile din 
Republica Moldova către UE. Exporturile de produse agricole puțin competitive, dar și sursele de 
producție (terenurile), sunt deținute de un număr redus de producători mari din țară, ceea ce 
promovează în continuare poziția dominantă și creează bariere de intrare pentru IMM-urile inovaționale 
și cu specializare inteligentă. 

Strategia de dezvoltare agricolă și rurală impune ajustări importante, inclusiv din perspectiva 
cheltuielilor publice pentru subvenții, cu scopul de a spori competitivitatea produselor moldovenești 
orientate către export.  

Priorități: 

1. Dezvoltarea locală este posibilă cu condiția să existe autorități publice locale puternice, 
împuternicite cu capacități. Reforma teritorial-administrativă a țării trebuie să fie promovată cât de 
curând posibil, pentru a asigura autoritățile publice locale cu resurse umane și financiare 
suficiente. Aceste noi autorități publice locale vor avea capacitatea de a promova dezvoltarea 
locală inclusiv prin specializarea inteligentă, prin crearea locurilor de muncă și prin inovații; 

2. Cheltuielile publice îndreptate către dezvoltarea rurală și agricolă necesită schimbarea accentului, 
astfel încât să permită inovațiilor și agriculturii inteligente să ia locul produselor agricole exportate 
actualmente de un număr limitat de producători agricoli mari; 

3. Trebuie întreprinse măsuri pentru a aborda constrângerile concurențiale în raport cu piețele 
agricole-cheie și pentru a reduce barierele la intrarea în Republica Moldova a unor afaceri noi și 
inovaționale, cu potențial mai mare de generare a veniturilor. 
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II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI OPORTUNITĂȚILE PIEȚEI 

7 Armonizarea piețelor digitale + 

Evaluarea generală: Progres moderat 

Regulatorul național, ANRCETI, a fost creat în 2007 ca urmare a procesului de reorganizare și 
activează în mod independent. Inițial, au fost întreprinse unele acțiuni pentru a reduce și, ulterior, 
a exclude tarifele de roaming între țările din PaE și între statele membre ale UE. Recent a fost 
finalizat un studiu, în care sunt prezentate un șir de recomandări privind identificarea unor soluții 
pentru costurile de roaming între statele din PaE și statele membre ale UE. 

Au fost realizate progrese nesemnificative în promovarea utilizării semnăturii electronice între 
statele din PaE și statele membre ale UE. 

CERT a fost creat în Republica Moldova în 2010. Există legislație armonizată și consolidată privind 
comerțul electronic. Cu toate acestea, armonizarea e-Vama și e-Logistica nu a avut loc, 
deocamdată. 

Progrese nesemnificative au fost înregistrate în promovarea coalițiilor de locuri de muncă pentru 
joburile digitale în baza modelului UE. Au fost inițiate unele acțiuni pentru a digitaliza serviciile 
oferite de instituțiile medicale. 

Au fost întreprinse acțiuni privind pachetul de politici avansate și măsuri practice pentru a promova 
sectorul TIC. Mai sunt necesare acțiuni pentru a ajusta serviciile educaționale, inclusiv cele de 
formare profesională, la necesitățile pieței. 

Priorități: 

1. Sunt necesare mai multe acțiuni pentru a promova armonizarea și eliminarea în continuare 
a tarifelor de roaming pentru serviciile de telefonie mobilă. Înainte de toate, Guvernul 
Republicii Moldova ar trebui să analizeze avansarea acestui subiect în plan bilateral - de 
exemplu, cu România, unde au fost deja întreprinse acțiuni de a exclude costurile de roaming 
-, precum și posibilitatea de a armoniza tarifele la apelurile internaționale.  

2. Sunt necesare eforturi adiționale pentru a promova e-Semnătura, e-Vama și e-Logistica în 
scopul impulsionării inter-conectivității economice și pentru a spori oportunitățile de afaceri. 
Planul UE privind e-Comerțul, e-Vama și e-Logistica, preconizat pentru statele din PaE, 
trebuie inițiat cât de curând posibil. 

3. Trebuie promovată, inclusiv de către UE, o acțiune de constituire a coalițiilor naționale în 
sectorul TIC. Actualmente, este activă doar o Asociație a companiilor TIC private. Este nevoie 
de mai multe acțiuni de promovare a dialogului între companiile TIC și sectorul educațional, 
pentru a reduce vidul între educația oferită și nevoile pieței. 

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

8 Comerțul și implementarea ZLSAC ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

Comerțul cu țările din PaE a rămas aproape la aceleași cote. Exporturile către UE au crescut 
semnificativ în 2018 - până la 70% din totalul exporturilor moldovenești. Nivelul mic al comerțului 
cu alte state din PaE este cauzat de interesul scăzut, precum și de puterea redusă de cumpărare, 
comparativ cu piața UE. 

Comerțul cu UE - în special, exportul - ar putea fi sporit considerabil. Un bun progres este 
diversificarea exporturilor moldovenești pe piața UE printr-un grup de bunuri înregistrat în 2016-
2018 - echipamente și piese de schimb, care acum reprezintă o cotă de 26% din totalul exporturilor 
țării. Acest sector are un potențial sporit de venituri și poate, cu certitudine, să majoreze veniturile 
companiilor, dar și să impulsioneze profiturile locale și ale bugetului central. 

În perioada 2016-2018 s-a înregistrat un progres insuficient în atragerea ISD. Cifrele pentru 2018 
nu au depășit, deocamdată, volumul maxim al ISD atins de Republica Moldova în 2014, cu peste 
200 de milioane USD.  

Guvernul a întreprins acțiuni în vederea îmbunătățirii climatului de afaceri și investițional pe 
parcursul anilor 2016 și 2017. Multe dintre aceste acțiuni au generat mai multe de-reglementări și 
mai puține autorizații și acte permisive pentru companii, precum și clemență față de companiile ce 
au comis anumite infracțiuni legate de activitatea de afaceri. 

Din 2014 se aplică schema Operatorilor Economici Autorizați, cu creșteri ale comerțului 
transfrontalier și se reduce povara administrativă asupra companiilor în ceea ce ține de procedurile 
vamale. 

Priorități: 

1. Sunt necesare acțiuni adiționale pentru a asigura diversificarea exporturilor și creșterea 
constantă a nivelului competitivității produselor moldovenești; 

2. Nu există date statistice dezagregate, ce ar demonstra că rata exporturilor IMM-urilor a 
crescut pe parcursul ultimilor doi ani (2017 și 2018). Sunt necesare acțiuni pentru colectarea 
datelor privind exporturile, în baza tipului întreprinderilor, inclusiv exporturile realizate de 
IMM-uri; 

3. Sunt necesare acțiuni pentru a promova ratificarea și implementarea Convenției privind 
procedura de tranzit comun cu România și Ucraina; 

4. Încheierea negocierilor și ratificarea Acordului privind Evaluarea Conformității și Acceptarea 
Produselor Industriale (ACAA). 
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III. CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI 

9 Supremația legii și mecanismele anticorupție + 

Evaluarea generală: Progres moderat 

Sistemul declarării electronice a activelor și a conflictului de interese este funcțional și pe deplin 
operațional de la începutul anului 2018. Lipsa obligației de a raporta activele și interesele personale de 
către liderii partidelor politice și membrii de nivel înalt ai acestora subminează însă enorm procesul de 
filtrare publică a persoanelor ce nu se conformează cerințelor de integritate. Sistemul de verificare nu 
a fost pe deplin aliniat pentru o verificare rapidă și eficientă a declarațiilor. ANI nu are acces la datele 
privind activele din alte țări din cauza lipsei acordurilor cu alte state, dar și pentru că soluțiile de 
interoperabilitate nu au fost implementate pentru unele baze de date și registre, deținute de alte entități. 

Unele recomandări GRECO pentru Republica Moldova au fost deja puse în aplicare - de ex., Codul 
regulilor și procedurilor parlamentare (aprobat ca proiect de Legislativ), componența Consiliului 
Suprem al Procurorilor și procedurile disciplinare în cadrul organelor subordonate Consiliului Superior 
al Magistraturii. Procuratura specializată anticorupție a anchetat dosare de corupție de nivel înalt, 
inclusiv cele legate de frauda bancară și „laundromatul rusesc”. Totuși, mai multe condamnări au fost 
considerate drept motivate politic. În continuare, persistă percepția justiției selective în unele dosare 
comparativ cu altele, la fel cum unii politicieni sunt privați de libertate, în timp ce alții dețin funcții publice 
și fac activ campanie înainte de începutul propriu-zis al campanie pentru scrutinul din februarie 2019. 

ARBI a fost creată cu succes în 2017. Cu toate acestea, structura în cauză oricum necesită o 
consolidare substanțială a capacităților pentru realizarea sarcinilor sale. ASP înregistrează, începând 
cu luna august 2018, datele privind beneficiarii efectivi, conform prevederilor Legii nr. 308/2017 privind 
prevenirea și lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Banca Națională monitorizează în 
mod constant structura acționariatului și transparența acestuia în ceea ce ține de beneficiarii efectivi. 

Priorități: 

1. Analizele ANI au fost îndreptate în 2018 către consilierii locali și raionali, în loc să se concentreze 
pe incompatibilitățile în cazul persoanelor de nivel înalt. ANI trebuie să dedice mai mult timp 
analizei integrității oficialilor de nivel înalt, cu funcții importante de luare a deciziilor, și sporirii 
capacităților administrative a instituției prin implicarea personalului adițional necesar. În prezent, 
doar șase din cele 42 de funcții de ofițeri de integritate au fost acoperite cu personal. 

2. Analiza integrității trebuie extinsă și asupra conducătorilor partidelor politice, ca să se evite astfel 
infiltrarea în viața publică a persoanelor cu suspiciuni privind lipsa de integritate, care ulterior să 
aibă libertatea de a eroda procesele democratice și de echilibru, promovate în cadrul instituțiilor 
de stat. Asigurarea integrității în funcțiile de luare a deciziilor în cadrul partidelor politice va garanta 
inclusiv faptul că, în aceste partide, hotărârile vor fi luate într-un mod democratic. 

3. Sunt necesare mai multe acțiuni pentru a urmări eficient dosarele de corupție de nivel înalt și 
pentru a asigura celeritatea în dosarele precum „laudromatului rusesc” sau frauda bancară. 

4. ARBI ar trebui să analizeze transferul de management al activelor înghețate către o altă entitate 
și să se axeze pe identificarea și înghețarea activelor, și pe investigațiile financiare paralele. 

5. ANI, PAC, ARBI și UIF ar trebui să ia în calcul posibilitatea de a încuraja acordurile de cooperare 
internațională dincolo de cooperarea penală tradițională în materie penală, și s-o facă prin 
intermediul comisiilor rogatorii. De asemenea, trebuie promovată cooperarea intensificată atunci 
când sunt desfășurate investigații penale complexe, sunt identificate active, este analizată 
legalitatea tranzacțiilor, sunt desfășurate investigații financiare paralele și sunt formate echipele 
internaționale de anchetatori și procurori. 
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III. CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI 

10 Implementarea reformelor judiciare-cheie + 

Evaluarea generală: Progres moderat 

În 2012, Parlamentul a adoptat legi importante pentru a îmbunătăți procesul de selectare și de numire 
a judecătorilor și procurorilor. Consiliul Superior al Procurorilor a primit funcții adiționale în baza Legii 
nr. 3/2016 cu privire la procuratură. Există un sistem de promovare în carieră a procurorilor, care este 
gestionat de Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor și de Colegiul de Evaluare a Performanțelor 
Procurorilor. Datele privind selecția și cariera procurorilor se păstrează în Registrul Candidaților, care 
este public și dezagregat pe gen. Mai există Inspecția Procurorilor, care monitorizează lucrul acestora 
și sugerează, după caz, aplicarea sancțiunilor prin intermediul Colegiului Disciplinar al Procurorilor. 

Consiliul Superior al Magistraturii gestionează procesul de numire, dezvoltare a carierei și selecție a 
judecătorilor. Pentru a sprijini activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, există structuri similare cu 
cele ale procurorilor: Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, Colegiul de evaluare a 
judecătorilor și Colegiul Disciplinar. Funcțiile Inspecției judiciare au fost recent extinse prin 
amendamente la Legea cu privire la statutul judecătorilor și Legea cu privire la răspunderea disciplinară 
a judecătorilor. În ultimii ani au fost inițiate acțiuni disciplinare și penale în privința unor anumiți 
judecători și procurori. Majoritatea cazurilor rămân însă în așteptarea hotărârilor finale ale instanțelor 
sau sunt la etapa de atac cu recurs. 

Asistența juridică este oferită prin intermediul birourilor regionale ale Centrului național pentru asistența 
juridică garantată de stat. Datele privind cheltuielile, precum și datele statistice individualizate cu privire 
la volumul total de sprijin oferit prin intermediul asistenței juridice garantate pot fi extrase, prin acces 
public, de pe pagina electronică a Centrului. În ceea ce privește accesul la asistența juridică, se poate 
observa un buget puțin mai mare. 

Institutul Național al Justiției oferă programe de formare profesională pentru judecători și procurori, 
precum și pentru reprezentanții altor profesii din domeniul juridic, ce fac parte din sistemul de justiție al 
Republicii Moldova. Cu toate acestea, bugetul Institutului a fost puțin redus în ultimii doi ani. La fel, cu 
sprijinul și asistența partenerilor de dezvoltare, Institutul și-a revizuit curricula. În 2016 au fost operate 
amendamente la Legea cu privire la Institutul Național al Justiției, pentru a-i îmbunătăți performanța. 

Priorități: 

1. Evaluările alternative demonstrează că procesul de selecție și de promovare a judecătorilor nu 
întotdeauna se bazează pe merit. Însă deciziile Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la 
promovarea magistraților ar putea fi contestate doar pe motive de procedură, nu și de fond, 
ceea ce nu permite un proces eficient de control al hotărârilor menite să promoveze anumiți 
judecători în funcții mai înalte, inclusiv în poziții de vicepreședinți și președinți ai instanțelor de 
judecată. În lumina amendamentelor recente susmenționate, sunt necesare acțiuni adiționale de 
clarificare, legate de procesul de selecție, inclusiv evaluarea cu note a candidaților. 

2. Trebuie asigurată celeritatea pentru cazurile de rezonanță cu implicarea judecătorilor și a 
procurorilor, în special, în acte de corupție și în dosare legate de corupție. 

3. Este necesară analiza calității asistenței juridice oferite de avocați, pentru a asigura o creștere 
constantă a acesteia. Se recomandă implementarea unui mecanism de referire, precum și 
verificare aleatorie a calității asistenței juridice acordate, pentru a asigura cheltuirea eficientă a 
fondurilor publice alocate pentru asistența juridică. 

4. Sunt necesare practici mai eficiente de utilizare a instrumentelor pentru a asigura cauzele civile, 
iar astfel pentru a evita cererile ample de căutare a debitorului în cauzele civile și administrative.  
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III. CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI 

11 Implementarea reformelor administrației publice ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

Strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020 (SRAP) și Planul de acțiuni pentru 
2016-2018 prevăd transformări importante în sectorul public. Documentele au stabilit separarea 
proceselor de formulare a politicii, de monitorizare și de raportare în ceea ce privește implementarea 
acesteia. Ca urmare, numărul ministerelor a fost redus de la 16 la nouă și funcțiile de implementare au 
fost transferate Agențiilor, Inspectoratelor și altor structuri din subordine. Pe parcursul anului 2018, 
ministerele au transferat întreprinderile de stat Agenției pentru proprietate publică. O parte din funcțiile 
de implementare rămase ar putea fi în continuare îndeplinite de ministerele responsabile pentru 
gestionarea fondurilor naționale, pentru care deocamdată nu a fost creată o entitate de management 
separată (ex., Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului). 

Reforma serviciilor publice din 2018 a avut loc ca urmare a adoptării noii Legi cu privire la Guvern. 
Înalții oficiali din ministere, cu excepția miniștrilor, au primit statutul de funcționari publici de rang 
superior, ceea ce le oferă o mai mare stabilitate în angajarea în câmpul muncii și ar trebui să contribuie 
la memoria instituțională. Autoritățile publice sunt obligate să fie responsabile și transparente față de 
public, în virtutea obligației lor de a asigura accesul la informație și a legislației privind petiționarea. 
Legea cu privire la transparența procesului decizional îi obligă să publice și să consulte cu publicul 
proiectele de decizii, în special, acele de importanță majoră. 

Noua Agenție Servicii Publice a preluat un șir de servicii publice de la cinci instituții publice reorganizate 
anterior. După care, a urmat un proces de inaugurare a unor centre multifuncționale în toate orașele 
ce găzduiesc administrația de nivelul doi. Pe viitor, este planificat transferul unor servicii publice 
adiționale către centrele multifuncționale respective, inclusiv în baza principiului front/back office. 

Priorități: 

1. O acțiune importantă, planificată pentru 2019, este reforma teritorial-administrativă. Trebuie de 
acordat o atenție specială procesului de reformă și de asigurat că, în cadrul lui, este respectat 
principiul consultărilor publice prealabile, al eficienței, reprezentării și accesului la servicii. 

2. Secretarii Generali de Stat și Secretarii de Stat nu trebuie să se afle sub influența politicienilor în 
executarea funcțiilor. Practicile recente, când Secretarii Generali de Stat sunt, ulterior, promovați 
la funcția de miniștri, sporesc suspiciunea că angajamentul de diferențiere a funcționarilor publici 
de figurile publice nu este gestionat și nici înțeles corespunzător de către partidele politice.  

3. În procesul de transfer al prestării anumitor servicii publice prin intermediul centrelor 
multifuncționale trebuie respectată legislația și principiile de descentralizare administrativă, 
inclusiv delimitarea clară a propriilor competențe/servicii ce urmează a fi prestate de către 
autoritățile publice locale de acelea, unde există competențe partajate/delegate. 

4. Procesul de supraveghere bugetară necesită o atenție adițională, inclusiv prin prisma analizei 
conținutului Deciziilor Curții de Conturi și sunt necesare acțiuni eficiente atât pentru îmbunătățirea 
procesului de cheltuieli bugetare, cât și pentru asigurarea aplicării eficiente a legislației, inclusiv 
în ceea ce ține de urmărirea penală și confiscarea activelor infracționale. 
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III. CONSOLIDAREA INSTITUȚIILOR ȘI A BUNEI GUVERNĂRI 

12 Un grad mai mare de securitate ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

În anul 2017, Guvernul a extins Strategia Națională de prevenire și combatere a criminalității 

organizate. În 2018, Executivul a aprobat un nou Plan de acțiuni pentru implementarea Strategiei 

în anii 2018-2019. Colaborarea strategică și operativă UE-Moldova în domeniul combaterii criminalității 
organizate este asigurată, în special, prin Acordurile de cooperare cu EUROJUST și EUROPOL. Un 
nou Plan de acțiuni de cooperare pentru 2018-2020 a fost semnat cu FRONTEX. În plus, Republica 
Moldova cooperează cu MONEYVAL și OLAF, iar o contribuție specială vine de la Misiunea EUBAM. 
Un exemplu recent de investigație și acțiune penală comună reușită, bazată pe informațiile autorităților 
germane și moldovenești, cu sprijinul EUROPOL, a fost operațiunea ROOFTOP (acoperișul). 

În 2018, Guvernul de la Chișinău a creat un Comitet special responsabil pentru circulația armelor 

de calibru mic și a armamentului ușor. Republica Moldova colaborează activ în cadrul SEESAC în 
acțiunile de control al armelor de calibru mic și al armamentului ușor în Europa de Sud-Est. 

În noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat Programul de măsuri pentru implementarea Conceptului 

cu privire la securitatea informației (aprobat în 2017), ce are scopul de a asigura cadrul național 
juridic și instituțional pentru implementarea Strategiei naționale cu privire la securitatea informației 

și a Planului de acțiuni al acesteia (2019-2024), de asemenea adoptat în noiembrie 2018. Tot în anul 
curent, Guvernul a creat Serviciul tehnologia informației și securitate cibernetică (CERT).  

UE a pus un accent mai mare pe consolidarea capacităților și reziliența sectorului de securitate din 
țările PaE. În acest sens, UE a inclus Republica Moldova în grupul de țări-pilot care beneficiază 

de sprijin pentru îmbunătățirea capacităților instituționale în domeniul amenințărilor hibrid. 

Cooperarea UE-Moldova în domeniul politicii externe și de securitate se face prin intermediul întrunirilor 
bilaterale regulate (CPS), dar și prin alinierea la declarațiile UE și deciziile în domeniul politicii de 
securitate și apărare. Acordul UE-Moldova cu privire la procedurile de securitate pentru schimbul 

și protecția informației clasificate a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018. La fel, Chișinăul continuă să 
participe în Misiunile UE. În octombrie 2018 doi experți civili ai Armatei Naționale au fost detașați în 
Misiunea Europeană de Formare în Mali (EUTM Mali).  

În 2018, Guvernul a adoptat Strategia națională de apărare și Planul de acțiuni al acesteia (2018-

2020). În același an, Președinții Parlamentului Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei au 
convenit asupra instituirii unei Adunări Interparlamentare care urmărește inclusiv promovarea 

unei agende comune a țărilor în domeniul securității. 

Priorități: 

1. Finalizarea reformei activității polițienești bazată pe inteligență și crearea, în mod prioritar, a unui 
sistem unificat de analiză a infracționalității; 

2. Stabilirea unui dialog structurat UE-Moldova în domeniul securității, în vederea abordării 
problemei amenințărilor hibrid, consolidând capacitățile de apărare și de securitate ale țării; 

3. Republica Moldova trebuie să-și fortifice colaborarea în domeniul securității cu Ucraina și Georgia, 
identificând și implementând acțiuni și inițiative comune, cu accent specific pe abordarea 
amenințărilor hibrid la adresa securității; 

4. Elaborarea de către Republica Moldova a unui mecanism permanent de Evaluare a Riscului de 
Securitate și a unui sistem eficient de avertizare timpurie a amenințărilor la adresa securității. 
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IV. CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL 

13 Extinderea rețelelor cheie TEN-T ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

În noiembrie 2017, Chișinăul și Bruxellesul au semnat un Acord la nivel înalt pentru a extinde până în 
Republica Moldova hărțile indicative privind drumurile și căile ferate ale Rețelei Trans-Europeană de 
Transport a UE (TEN-T). În 2018, România a inclus Autostrada Est-Vest (A8) în lista proiectelor 

prioritare de investiții. Proiectul va fi realizat, printre altele, cu fondurile UE, către anul 2030. Noua 
autostradă face parte din rețelele TEN-T ale UE și va conecta Republica Moldova cu Vestul României. 

În 2018, Banca Mondială a pregătit un Plan de Dezvoltare a Infrastructurii pentru Republica 

Moldova și alte țări ale PaE, identificând proiecte de răspuns rapid și priorități pe termen lung, precum 
și provocări în implementarea acestora. La nivel național, pentru a contribui la îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere conform ghidului TEN-T, autoritățile Republicii Moldova au început 
construcția șoselelor de centură pentru a ocoli orașele și unele porțiuni de drum (distanța totală - 
156 km). Proiectele de investiții pentru modernizarea secțiunilor de centură a Chișinăului (sectoarele 2 
și 3 ale M1) au fost incluse în Programul de investiții al vecinătății, sprijinit de Banca Mondială. 

În 2017, Guvernul de la Chișinău a aprobat Conceptul pentru Restructurarea Căilor Ferate ale 

Moldovei (2018-2021) și a inițiat implementarea Planului de acțiuni pentru reforma sectorului căilor 
ferate și a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, în vederea progresării cu reabilitatea rețelei 
de căi ferate, care asigură conexiunea cu coridoarele TEN-T. Astfel, UE, cu sprijinul BEI și al BERD, 
susține Republica Moldova în îmbunătățirea și modernizarea rețelei de căi ferate. 

Republica Moldova implementează Acordul privind Spațiul Aerian Comun (ASAC) cu UE din 2012, 
iar din 2014 - un Acord de lucru între Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) și Autoritatea 
Aeronautică Civilă a Republicii Moldova. În martie 2018, a intrat în vigoare noul Cod aerian al 
Republicii Moldova, care transpune Regulamentul UE 216/2008/CE privind normele comune în 
domeniul aviației civile și instituirea unei Agenți Europene de Siguranță a Aviației, precum și Directiva 
UE 2004/36/CE privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care utilizează aeroporturile Comunității. 

De asemenea, Republica Moldova a aprobat Declarația PaE de la Ljubljana din 2018 cu privire la 
Siguranța Rutieră și s-a obligat să-și revizuiască angajamentele în acest domeniu. Astfel, Guvernul de 
la Chișinău și-a propus drept scop să modifice, în 2019, Strategia națională privind siguranța rutieră, 
actualmente în vigoare. Republica Moldova, în continuare, trebuie să transpună pe deplin acquis-ul 

UE, așa cum este prevăzut de Acordul de Asociere UE-Moldova, pentru a asigura un cadru național 
juridic și instituțional potrivit necesar adoptării standardele UE în domeniul transportului rutier, feroviar 
și aerian. Raportat la standardele internaționale, performanța siguranței rutiere rămâne scăzută în 

Republica Moldova: rata mortalității, cauză de vătămările suportate în traficul rutier, se situează la 13 

decese la 100.000 de populație, ceea ce este de trei ori mai mare decât rata din Uniunea Europeană.  

Priorități: 

1. Transpunerea deplină a acquis-ului UE cu referire la transport, conform Acordului de Asociere 
UE-Moldova, în special, directivele UE în domeniul siguranței rutiere; 

2. Implementarea Conceptului pentru restructurarea Căilor Ferate ale Moldovei;  
3. Asigurarea sprijinului oferit de către partenerii de dezvoltare pentru a urgenta implementarea 

proiectelor de conectivitate rutieră și feroviară cu UE. 
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IV. CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL 

14 Alimentarea cu energie electrică ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

Programul EU4Energy (2016-2020) continuă să ofere autorităților moldovenești asistență tehnică și 
consultanță, conform Programului de lucru pentru 2018-2019, în procesul de transpunere a acquis-ului 
energetic al UE în legislația națională. Potrivit Acordului de Asociere UE-Moldova și angajamentelor 
Tratatului Comunității Energetice, Republica Moldova a transpus cea mai mare parte a prevederilor 
Pachetului III Energetic în legislația primară prin adoptarea Legii privind energia electrică nr. 107/2016, a 
Legii cu privire la gazele naturale nr. 108/2016 și a Legii cu privire la energetică nr. 174/2017. Cu toate 
acestea, transpunerea deplină în legislația secundară este în curs de desfășurare.  

În 2018, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat amendamente adiționale la Legea cu privire la energetică 
pentru a asigura transpunerea deplină a Regulamentului UE 347/2013, care va facilita realizarea proiectelor 
de infrastructură strategică, în curs de implementare, în domeniul gazelor naturale (interconectarea Ungheni-
Iași) și al energiei electrice (linia de înaltă tensiune Vulcănești-Isaccea). Aceste proiecte au scopul să 
modernizeze securitatea energetică a țării. 

Cel de-al 16-lea Consiliu Ministerial al Tratatului Comunității Energetice (EnC), care a avut loc în noiembrie 
2018, a aprobat un nou proiect pe gaze (PECI) privind construcția fluxului bidirecțional între Republica 
Moldova și Ucraina (coridorul transbalcanic). În plus, Consiliul Ministerial al EnC a confirmat alte două 
proiecte PMI, propuse de Republica Moldova și România, i.e. (1) construcția liniei de înaltă tensiune de 

400 kV Vulcănești-Isaccea și (2) Interconectarea de gaze Ungheni-Chișinău.  

Interconectarea de gaze Ungheni-Chișinău. În 2018, „Vestmoldtransgaz”, o fostă companie de stat care 
gestionează interconectarea de gaze Ungheni-Iași, a fost vândută OST „Transgaz” din România, cu 
obligațiunea de a investi 93 de milioane de euro în construcția rețelei de gaze Ungheni-Chișinău către anul 
2020. În noiembrie 2018, Ministerul Fondurilor Europene al României a încheiat un acord de finanțare cu 
„Transgaz România” pentru un proiect de dezvoltare pentru modernizarea sistemului de transport al gazelor 
naturale în Nord-Estul României către sfârșitul lui 2019. Aceasta urmează să asigure condițiile necesare 
pentru ca interconectarea cu gaze naturale dintre Republica Moldova și România să fie operațională.  

Integrarea cu piața energiei electrice a UE. O opțiune analizată de Republica Moldova a fost aderarea la 

ENTSO-E împreună cu Ucraina. În acest sens, în iulie 2017, a fost semnat un acord cu privire la condițiile 
de integrare a sistemelor de transport al energiei electrice moldovenesc („Moldelectrica”) și ucrainean 
(„Ukrenergo”) cu ENTSO-E. Acordul prevede condiții pentru interconectarea sincronă cu ENTSO-E peste 
șase ani. Cu toate acestea, în paralel, Republica Moldova a prioritizat interconectarea cu sistemul de 

energie electrică al României. În decembrie 2017, Guvernul de la Chișinău a semnat un acord de împrumut 
cu BERD și BEI, în valoare de 160 de milioane de euro, pentru investițiile în construcția proiectului prioritar 
de interconectare a energiei electrice cu România. Acordurile de împrumut au fost adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova în iulie 2018. Costul total estimat al proiectului este de 270 de milioane de euro. Pe lângă 
potențialul de 160 de milioane de euro în împrumuturi, ce urmează a fi oferite de BERD și BEI, Banca 
Mondială va aloca încă 70 de milioane de euro. Se preconizează, totodată, că și UE va mai oferi 40 de 
milioane de euro în formă de grant. Termenul-limită estimat pentru implementarea proiectului a fost anul 
2020.  

Priorități: 

1. Asigurarea transpunerii depline a Pachetului energetic III în legislația secundară, inclusiv separarea în 
sectorul gazelor naturale către anul 2020; 

2. Finalizarea construcției rețelei de gaze naturale Ungheni-Chișinău către anul 2020; 
3. Urgentarea proiectului prioritar de interconectare cu sistemul de energie electrică al României către 

2020. 
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IV. CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL 

15 
Sporirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile de 
energie; reducerea gazelor cu efect de seră ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

Din decembrie anul curent, 21 dintre cele 898 de autorități publice locale din Republica Moldova au aderat 
la Convenția primarilor. Din 2017, șase autorități publice locale au aderat la această inițiativă, dintre care 13 
și-au luat angajamentul să reducă emisiile de CO2 la un nivel de 20% către anul 2020, iar nouă și-au asumat 
acest angajamentul față de ținta 2030. Totodată, 15 autorități publice locale au prezentat Planurile privind 
energia durabilă și climă (PAEDC).  

La nivel național, pentru a promova o economie cu dezvoltare sustenabilă, în 2018 Guvernul a adoptat 
Programul pentru promovarea economiei verzi și Planul de acțiuni la acesta pentru anul 2018-2020.  
Pentru a transpune Directiva UE 2012/27/UE cu privire la Eficiența Energetică, Parlamentul a adoptat o nouă 
lege cu privire la eficiența energetică. La fel, în 2018, a intrat în vigoare o nouă Lege cu privire la energia 
regenerabilă. Obiectivele-cheie și țintele privind eficiența energetică și energia regenerabilă, conform 
angajamentelor UE, sunt prevăzute în Strategia 2030 privind energetica, Planul național de acțiuni privind 
eficiența energetică pentru 2016-2018 și Planul național de acțiuni în domeniul energiei regenerabile 
(PNAER) pentru 2013-2020. Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea de implementare în 
domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile de energie. Fondul de eficiență energetică este 
responsabil pentru atragerea și gestionarea resurselor financiare și pentru implementarea proiectelor în 
domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile. Republica Moldova participă în Parteneriatul 

Estic pentru eficiență energetică și mediu în Europa de Est (E5P), acumulând până în 2018 peste 29,6 
de milioane de euro contribuții pentru Republica Moldova. Până la acest moment, BERD și BEI au inițiat în 
Republica Moldova trei proiecte de eficiență energetică, având un buget total de 67,11 de milioane de euro 
(inclusiv 13 milioane de euro E5P). În cadrul Proiectelor Durabile Demonstrative Urbane din PaE (SUDeP), 
în 2018, în trei primării din republică au fost realizate trei proiecte similare.  

În 2017, Republica Moldova a ratificat Acordul de la Paris și și-a asumat angajamentul să reducă volumul 
total al emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) către 2030, cu cel puțin 67% în raport cu nivelul anului 1990. 
În prezent, Guvernul implementează Strategia emisiilor reduse către anul 2030.  

În 2018, în cadrul Programului demonstrativ al Convenției primarilor, finanțat de UE, în orașele Ocnița, 
Cantemir și Orhei a fost implementat iluminatul stradal inteligent și eficient din perspectiva consumului de 
energie.  În Chișinău, PNUD implementează proiectul ESCO Moldova (2014-2018) - Transformarea pieței 
pentru Eficiența Energetică Urbană în Moldova prin introducerea Companiilor de Servicii Energetice - și care 
este finanțat de Fondul Global de Mediu -GEF (1,45 de milioane USD). În 2018, a fost lansat un nou proiect 
PNUD - „Orașe Verzi Durabile în Moldova” (2,719 de milioane USD). Cu sprijinul Fondului de Investiții în 
Vecinătatea Europeană a UE, până în 2017, BERD a implementat, cu până la 35 de milioane de euro, 
Fondul de Finanțare a eficienței energetice în sectorul rezidențial în Moldova (MoREEFF), pentru a oferi 
sprijin pentru investițiile în eficiența energetică în sectorul rezidențial. BERD mai implementează și Fondul 
de finanțare a energiei sustenabile în Moldova (MoSEFF II), cu până la 22 de milioane de euro. 

Priorități: 

1. Încurajarea mai multor orașe să se alăture Convenției Primarilor, să adopte și să implementeze Planuri 
de Acțiuni privind energia sustenabilă și clima (PAEDC); 

2. Asigurarea transpunerii depline a aquis-ului UE în domeniul eficienței energetice și al energiei 
regenerabile; 

3. Avansarea în implementarea angajamentelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
(GES) către 2030; 

4. Stabilirea unui mecanism pe deplin funcțional pentru colectarea datelor privind emisiile de GES prin 
crearea Registrului național de emisii și transfer al poluanților (RETP).  
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IV. CONECTIVITATEA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, MEDIUL 

16 Mediul și adaptarea la schimbările climei ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

Parlamentul a adoptat Legea nr. 86/2014 cu privire la evaluarea impactului asupra mediului și Legea 
nr. 11/2017 cu privire la evaluarea strategică de mediu. Cele două legi transpun parțial prevederile 
Directivelor UE 2011/92/UE, respectiv 2001/42/CE. Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 814/2017 cu 
privire la aprobarea Planului de management al bazinului hidrografic al râului Nistru. Totodată, recent, 
Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 955/2018 cu privire la aprobarea Planului de management al 
bazinului hidrografic Dunăre-Prut și Marea Neagră. Planurile au fost aprobate în baza articolului 19 al 
Legii nr. 272/2011 cu privire la ape, care parțial transpune Directiva Cadru a Apelor a UE 2000/60/CE. 

Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 160/2018 cu privire la Programul pentru promovarea economiei verzi 
în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. 
Programul, pe lângă ale ținte, conține ținta creșterii la 30% a numărului IMM-urilor expuse ecologizării. 

Strategia de dezvoltare a IMM-urilor pentru anii 2012-2020 prevede și un Plan de acțiuni în acest sens 
pentru 2018-2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 463/2018, care stabilește elaborarea unui 
Program de sprijin pentru IMM-uri în vederea implementării unei economii verzi, cu valoarea de cinci, 
zece și 15 milioane de lei moldovenești pentru anii 2018, 2019 și 2020 corespunzător. Programul va fi 
realizat de ODIMM. Planul de acțiuni pentru 2018-2020, conform Strategiei de dezvoltare a IMM-urilor, 
mai prevede activități de informare și diseminare pentru IMM-uri referitor la avantajele economiei verzi. 

A fost inițiat un proces de reformă a Agenției de Stat „Moldsilva”, responsabilă pentru managementul 
forestier în Republica Moldova. Unele schimbări administrative minore au fost operate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 549/2018. Parlamentul a modificat Legea nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică, 
prin intermediul căreia au fost introduse noțiunile de „Emerald Network” și situri de importanță națională. 
Între anii 2016-2017, Republica Moldova a reușit să majoreze cu o unitate (de la 36 la 37) numărul 
zonelor protejate desemnate. Modificarea a inclus și un tabel cu plăți obligatorii pentru fiecare unitate 
de specie a florei de importanță națională.  

Au fost întreprinse acțiuni pentru a îmbunătăți prezentarea informațiilor statistice și a analizelor privind 
mediul. Biroul Național de Statistică a oferit date dezagregate la acest subiect. Pe viitor, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ar trebui să analizeze posibilitatea de a îmbunătăți, pe 
pagina sa electronică, accesibilitatea datelor cu privire la analizele efectuate în sectorul de mediu. 

Priorități: 

1. Sporirea transparenței în procesul de management și de cel de raportare privind managementul 
resurselor acvatice în bazinele celor două râuri; 

2. Demararea implementării Programului de sprijin pentru promovarea economiei verzi pentru IMM; 
3. Colectarea datelor dezagregate cu privire la cota IMM-urilor în economia verde; 
4. Sporirea nivelului de acces la datele despre mediu pentru publicul general, în scopul unei 

potențiale analize a sectorului; 
5. Promovarea și aprobarea noului Cod Forestier și asigurarea aplicării eficiente a legii în cazul 

defrișărilor ilegale și al exporturilor de cherestea; 
6. Îmbunătățirea managementului zonelor protejate desemnate, inclusiv prin intermediul reformării 

Agenției „Moldsilva”. 
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V. MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE 

17 Liberalizarea regimului de vize și parteneriatele de mobilitate ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

La 28 aprilie 2018, Republica Moldova a marcat cea de-a patra aniversare a regimului liberalizat de vize 

cu Uniunea Europeană. În cadrul acestuia, peste 2,1 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova, deținători 
ai pașapoartelor biometrice, inclusiv peste 150.000 de locuitori din regiunea transnistreană, beneficiază de 
călătorii fără de vize în UE. Până în aprilie 2018, peste 1,5 milioane de cetățeni au călătorit în UE. Conform 
datelor FRONTEX, numărul refuzurilor de intrare este redus, înregistrând o rată de 0,3%. În același timp, 
cifrele privind șederile ilegale s-au situat la un nivel de circa 0,5%. 

Primul raport al Comisiei Europene (CE) cu privire la Mecanismul de suspendare a vizelor a tras concluzia 
că Republica Moldova răspunde cerințelor existente în implementarea standardelor de referință în 

raport cu liberalizarea vizelor. Cu toate acestea, au fost identificate restanțe în ceea ce ține de 

implementarea standardelor de referință în combaterea corupției și a spălării banilor. Republica 
Moldova beneficiază de Programul UE de suport bugetar în valoare de 21 de milioane de euro, care 

susține țara în punerea în aplicare a standardelor de reper pentru liberalizarea regimului de vize. Până la 
momentul dat, însă, Chișinăului i-au fost debursate numai 1/3 din fonduri, și asta ca urmare a aplicării 
unei condiționalități stricte din partea UE. 

În 2018 a fost marcată cea de-a zece aniversare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova. Până la 
moment, în cadrul acestuia, în cooperare și cu sprijinul a 16 state membre ale UE, Comisiei Europene, 

FRONTEX, Fundației Europene de Training și ICMPD, au fost implementate peste 100 de proiecte în 
domeniul migrației. Un exercițiu de evaluare a Parteneriatului de Mobilitate a fost efectuat în Republica 
Moldova cu sprijinul ICMPD. În 2018, ICMPD a lansat un nou apel de propuneri de proiecte în cadrul 
Fondului Parteneriatului de Mobilitate UE, cu un buget total de cinci milioane de euro. De asemenea, 
Republica Moldova pune în aplicare Planul de acțiuni pentru 2016-2020 pentru implementarea Strategiei 

Naționale cu privire la Migrație și Azil pentru 2011-2020.  

Ofițerii poliției de frontieră și ofițerii vamali din țară au beneficiat de sprijinul Proiectului Parteneriatului 

Estic IBM de Consolidare a Capacităților, desfășurat de FRONTEX. EUBAM oferă sprijin și consultanță 
în acest proces. În 2018, Biroul OIM în Moldova a lansat un nou proiect finanțat de UE (4,75 milioane 

de euro) pentru a sprijini îmbunătățirea Managementului Integrat al Frontierei (IBM) și a spori 
transparența și capacitatea operativă a autorităților de frontieră și vamă din Ucraina și Republica Moldova. 
În 2017, mandatul Misiunii EUBAM a fost extins până la sfârșitul anului 2020. 

În 2018, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Moldova și FRONTEX au semnat un nou Plan de 

acțiuni de cooperare pentru 2018-2020. În 2017, Guvernul de la Chișinău și cel de la Kiev au semnat un 
nou Acord cu privire la Controlul comun al frontierei, care a intrat în vigoare în mai 2018. Până în 
prezent, pe segmentul de graniță dintre Republica Moldova și Ucraina funcționează șapte puncte 

comune de control la frontieră (PCCF), inclusiv unul pe segmentul transnistrean al frontierei cu vecinul 
din Est. Este implementată și o foaie de parcurs privind extinderea PCCF pentru perioada 2019-2022. În 
noiembrie 2018, autoritățile din Republica Moldova și România au convenit să efectueze patrulări mobile 
comune ale frontierei. La moment, nu se efectuează controlul comun la punctele de trecere a frontierei 
moldo-române. 

Priorități: 

1. Asigurarea implementării depline a standardelor de referință PALV privind combaterea corupției și a 
spălării banilor; 

2. Implementarea Foii de parcurs Moldova-Ucraina privind Punctele comune de control la frontieră;  
3. Instituirea controlului comun la punctele de trecere a frontierei moldo-române. 
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V. MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE 

18 Tineretul, educația, dezvoltarea abilităților și cultura ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

Pe parcursul anilor 2017 și 2018 au fost lansate mai multe proiecte de cooperare în cadrul Programului 
de Consolidare a capacităților Erasmus+. Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au 
inițiat peste 31 de propuneri de proiect. În același timp, cota tinerilor șomeri rămâne a fi considerabilă, 
cu circa 12% în grupul de vârstă 15-24 de ani și circa 5,2% în grupul de vârstă 25-34 de ani. 

În 2015, datorită sprijinului oferit de Guvernului Germaniei prin intermediul proiectului structural GIZ, în 
Republica Moldova a fost lansat învățământul dual. După trei ani de pilotare, Guvernul de la Chișinău 
a aprobat Hotărârea nr. 70/2018 privind formarea profesională tehnică duală. Rezultatele anilor 2017-
2018 arată un număr de 49 de întreprinderi implicate în program, cu peste 860 de studenți înrolați în 
procesul de învățământ dual. 

În 2015, Republica Moldova s-a alăturat Rețelei Europa Creativă (CEN), în cadrul căreia organizațiile 
culturale din țară pot să aplice la activitățile de training, festivaluri, educație cinematografică și acces 
la piața culturală. Din 2014, există o Strategie de promovare a culturii și un Plan de acțiuni, aprobate 
de Guvern. Implicarea organizațiilor societății civile în implementarea Planului de acțiuni se face prin 
intermediul apelurilor pentru propuneri. Societatea civilă este implicată și în procesul decizional prin 
mecanismele de consultări publice generale, disponibile în țară. 

De la mijlocul anului 2018, Republica Moldova a avut o participare moderată în acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA). MSCA a finanțat un număr total de 26 de cercetări din țara noastră. Un 
buget de 1,17 milioane de euro a fost alocat pentru opt echipe moldovenești de cercetare.  

Priorități: 

1. Este necesară măsurarea progresului în adaptarea și internaționalizarea instituțiilor de învățământ 
superior din Republica Moldova, inclusiv îmbunătățirea scorurilor universităților locale în 
clasamentele internaționale; 

2. Este nevoie de o evaluare a impactului reformelor și al învățământului și formării profesionale 
pentru absolvenții beneficiari, inclusiv în ceea ce ține de performanțele lor de angajare în câmpul 
muncii și rămânerea ulterioară în țară, pentru a estima valoarea adăugată a acțiunilor EFP; 

3. Sunt necesare acțiuni de promovare a cooperării în cadrul programelor CEN, desfășurate în 
Republica Moldova și în alte țări eligibile din PaE, pentru a impulsiona participarea în apeluri 
pentru propuneri și în realizarea proiectelor; 

4. Trebuie de pus un accent mai mare pe participarea mai activă a cercetătorilor și a instituțiilor de 
cercetare din Republica Moldova în procesul de aplicare, atribuire și implementare a proiectelor 
de cercetare în cadrul MSCA.  
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V. MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE 

19 Școala europeană a Parteneriatului Estic +++ 

Evaluarea generală: Finalizat 

În septembrie 2018, la Tbilisi (Georgia) a avut loc ceremonia oficială de inaugurare a Școlii Europene 
a Parteneriatului Estic, găzduită de Noua Școală (Școala internațională din Georgia). În primul an 
academic 2018-2019 la această instituție de învățământ au fost înmatriculați 30 de tineri (16-17 ani) 
din șase țări ale PaE, inclusiv Republica Moldova.  

Absolvenții Școlii PaE vor primi o diplomă internațională de bacalaureat în studii europene. Apelul 
pentru cereri pentru următorul an academic 2019-2021 a fost deja lansat. Termenul pentru depunerea 
cererilor este 15 februarie 2019.  

Priorități: 

1. Desfășurarea unor acțiuni de vizibilitate și comunicare în Republica Moldova pentru a informa 
tinerii moldoveni și instituțiile de învățământ preuniversitare locale despre procesul de recrutare 
a unui nou candidat care să studieze la Școala Europeană a PE; 

2. Crearea parteneriatelor între centre analitice moldovenești, OSC și școli/licee cu Școala 
Europeană a PaE din Tbilisi pentru a organiza cursuri scurte de vară și Școli de vară pentru 
tineri din toate țările PaE. 
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V. MOBILITATEA ȘI CONTACTELE INTERUMANE 

20 Cercetarea și inovațiile ++ 

Evaluarea generală: În curs de implementare conform orarului 

Republica Moldova a fost primul stat din PaE care a devenit membru asociat cu drepturi depline 
al Programului UE Orizont 2020, prin intermediul căruia UE oferă sprijin pentru cercetare și 
inovații în vederea încurajării integrării în Spațiul European de Cercetare. În 2018, organizațiile din 
țara noastră au participat în 48 de proiecte Orizont 2020 cu o contribuție totală din partea UE de 
4,79 de milioane de euro.  

În 2018 au fost elaborate proiectele Foii de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în 

Spațiul European de Cercetare pentru anii 2019-2021 și al Planului de acțiuni, adoptate de 
Guvern. Foaia de parcurs a fost elaborată cu asistența experților TAIEX ai UE. Foaia de parcurs 
va mai ajuta Republica Moldova să aibă acces mai bun și să beneficieze de noul Program UE FP9 
de Cercetare și inovații (2021-2027), propus de Comisia Europeană în 2018.  

Pe lângă aceasta, în vederea îmbunătățirii mecanismelor de coordonare națională și de 
implementare în domeniul cercetării și inovațiilor, în 2018 Guvernul a creat Agenția Națională 

pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). ANCI facilitează participarea organizațiilor 
moldovenești în programele și rețelele UE, precum PaE Plus, EaPTC, Interreg și Erasmus. 
Cercetătorii și inovatorii moldoveni pot accesa și alte rețele și inițiative europene, cum ar fi 
EURAXESS, COST, Enterprise Europe Network, EUREKA. 

În 2018, Rețeaua națională pentru cercetare și educație din Moldova (RENAM) este conectată 
la harta de conectivitate GEANT. Aceasta va permite cercetătorilor moldoveni să acceseze 
rețelele europene de cercetare și inovații. Cu sprijinul EaPConnect, în 2018 a fost creată o 
conexiune optică dedicată între rețelele de cercetare din România (nodul GEANT din București), 
Republica Moldova (RENAM), Ucraina (URAN) și Polonia (nodul GEANT din Poznan). 

În octombrie 2018, Chișinăul a găzduit cea de-a treia Conferință a PaE E-infrastructura EaPEC 

2018, care a oferit noi oportunități cercetătorilor și reprezentanților mediului academic din 
Republica Moldova să-și consolideze cooperarea cu omologii lor din țările UE și din PE.  

Priorități: 

1. Implementarea Foii de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de 
cercetare pentru anii 2019-2021; 

2. Asigurarea unei participări mai active a cercetătorilor, reprezentanților mediului academic și 
organizațiilor non-guvernamentale (centrelor analitice) din Republica Moldova la Programul 
Orizont 2020 și alte programe UE în domeniul cercetării și inovațiilor. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 


