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PAŞII SPRE INTEGRARE SI IMPCTUL LOR ASUPRA 

POPULAŢIEI 

 

Lazariu Tatiana  ML 111, FIEB, UTM 

Conducător ştiinţific: conf. univ. dr. Sava E. 

 

Obiectivul major al Republicii Moldova la momentul actual este 

aderarea la Uniunea Europeană. Guvernul de la Chişinău doreste ca 

cetăţenii R.Moldova să beneficieze desecuritate de ordin economic, 

politic, de prosperitate ecomomica, pace în ţară . 

Cu paşi mici însă siguri în atingerea scopului bine determinat 

Republica Moldova a efectuat pînă la monentul actual  cîţiva paşi  spre 

integrare, cei mai importanţi paşi au început : 

 Cu 7 mai 2009 cînd Republica Moldova a participat la 

iniţiativa Parteneriatului Estic contribuind activ la dezvoltarea 

dimensiunii bilaterale şi a celei multilaterale. 

 La 1 ianuarie 2010, Republica Moldova adevenit 

membru cu drepturi depline al Comunităţii Energetice Europene. 

 În ianuarie 2011, Republica Moldova a primit Planul de 

actiuni privind liberalizarea vizelor,care conţine două seturi de 

condiţii,care odata implimentate vor contribui la instituirea unui 

regim fara vize între Republica Moldova si Uniunea Europeană. 

 Pe 24 ianuarie 2011 Republica Moldova a primit   în 

mod oficial un plan de acţiuni pentru instituirea unui regim fără vize 

pentru călătoriile de scurtă şedere. 

 La 1 mai 2011 a fost definit protocolul privind principiile 

generale pentru participarea R.Moldova la programele UE. 

 Pe 26 iunie 2012 a fost semnat acordul privind aderarea 

Republicii Moldova la Spaţiu Aerian Comun u Uniunea Europeană. 

 În octombrie 2013,Consiliul European a anunţat că 

liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova 

ar putea fi stabilită deja în 2014. 

 Pe 27 februarie 2014 Parlamentul European a votat în 

plenul reunit regulamentul care permite eliminarea vizelor de intrare 
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pe teritoril Uniunii Europene pentru cetăţenii R.Moldova posesori ai 

unui paşaport biometric, pot călători liber oriunde în spaţiul 

SHENGHEN, timp de 90 zile într-o perioadă de 180 zile. 

O problemă destul de gravă cu care se confruntă Republica Moldova 

este Corupţia! Obiectivul major de integrare şi prosperare care a fost 

propus este eradicarea corupţiei, care va stimula activitatea economică în 

ţară. Prin aceasta Moldova va deveni mai atractivă  pentru investitorii 

străini, vor creşte veniturile în sectorul privat, va spori eficienţa 

sistemului de colectare a resurselor bugetare, vor apărea condiţii pentru 

majorarea remunerării funcţionarilor publici, se va îmbunătăţi calitatea 

serviciilor prestate populaţiei şi va deveni posibilă promovarea mai 

eficientă  a pliticii sociale, dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătăţii şi 

a celui încrezuţi în propria ţară. 

Recent fermierii Republicii Moldova au primit credite şi granturi 

pentru utilizarea tehnologiei, în sumă de $1,5 milioane. Acestea este o 

oportunitate pentru fermieri de a obtine venit, deoarece tehnologia no-till 

permite păstrarea proprietăţilor chimice, biologice şi fizice ale solului. 

Eroziunea, etaşarea, deficitul de umiditate în sol sînt probleme pe care le 

soluţionăm cu ajutorul noului sistem. 

Un alt sprijin  este grantul din partea UE în sumă de $ mii pentru 

tinerii din raioanele: Floreşti, Şoldăneşti, Rezina, Orhei, Criuleni, 

Dubăsari, Anenii Noi, Căuşeni şi Ştefan Vodă în dezvoltarea micului 

business. 

Este îmbucurător faptul  că Uniunea Europeană  sprijină efortul 

Moldovei în special în identificarea unei soluţii durabile pentru problema 

Transnitriei. Prin alte priorităţi în relaţiile UE cu R.Moldova se numără 

consolidarea instituţiior de stat, gestionarea frontierelor, migraţiei şi lupta 

împotriva traficului de persoane,crimei organizate şi spălării banilor. 

Nu în ultimul rînd, Uniunea Europeană sprijină în mod ctiv 

organizaţiile Societăţii Civice şi autorităţile publice  locale prin 

numeroase  programe de granturi care să permită cetăţenilor care doresc 

sa contribuie la politica de dezvoltare naţională şi locală pentru a construi 

iniţiative în Chişinau şi în regiune. 

Nenumăratele proiecte, sponsorizări de care beneficiază cetăţenii 

Republicii Moldova constituie un impact pozitiv, astfel încurajează 

cetăţenii moldoveni să spere la un viitor mai bun ! 

 




