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E
Europene au condiţionat apari-
ţia multiplelor suspiciuni în ceea 
ce priveşte avantajele aşa-zisului 
proces integraţionist. Pe lîngă fap-
tul că UE a fost cuprinsă de o criză 
economică care scade din imaginea 
acesteia în raport cu celelalte state 
ne-membre ale UE, apare evident 
şi riscul unei eventuale renunţări 
a înseşi statelor care fac parte din 
Uniune şi care ar putea promova 
politici diferite de a acesteia. 

Eventual, UE era văzută ca un 
„colac de salvare” pentru statele 
în curs de dezvoltare, îndeosebi în 
condiţiile în care statele-membre 
ale acesteia au atins progrese con-
siderabile la capitolul „dezvoltare 
interstatală”, atît în plan econo-
mic, cît şi în plan social, politic, 
educaţional etc. Bazîbdu-ne pe 
adevărul că nimic nu este veşnic 
şi totul este schimbător, am putea 
presupune că şi o asemenea uni-
une ca cea europeană ar trebui să 

aibă un sfîrşit odată şi odată.
Republica Moldova a iniţiat 

relaţii cu UE îndată după forma-
rea sa ca stat independent. Totuşi, 
pe parcursul a două decenii nu s-a 
simţit un progres în vederea euro-
penizării RM. Acest fapt s-a dato-
rat atît poziţiei ambigue a autorită-
ţilor moldoveneşti, cît și compor-
tamentului prudent al UE faţă de 
procesul integraţionist.

Lucrurile s-au schimbat însă 
începînd cu a doua jumătate a 
anului 2009, cînd RM îşi aprofun-
dează considerabil relaţiile sale cu 
UE, astfel încît a devenit favori-
ta acesteia la capitolul „integrare 
europeană”, fiind chiar cu cîţiva 
paşi înaintea Ucrainei şi Georgi-
ei. În acest sens, putem menţiona 
tratativele purtate de către oficia-
lii noştri cu cei europeni, nume-
roasele vizite efectuate în RM de 
oficialităţile Uniunii Europene, 
numeroasele granturi şi ajutoare 
parvenite din UE în vederea sus-
ţinerii şi încurajării ţării noastre în 

procesul de integrare europeană. 
Întrucît situaţia din spaţiul euro-
pean, precum şi politicile acesteia 
s-au schimbat, UE se vede nevoită 
să înainteze condiţii foarte dure, 
pentru a face faţă noilor provocări 
parvenite din interiorul şi din exte-
riorul Uniunii, în timp ce alţii pun 
la îndoială viabilitatea acesteia. În 
această ordine de idei, apare între-
barea dacă Republica Moldova a 
luat o decizie justă atunci cînd şi-a 
declarat poziţia sa proeuropeană. 
Răspunsul îl vom căuta prin ana-
liza relaţiei RM – UE, ţinînd cont 
de următorii factori: proces refor-
mator; experienţă economică, 
politică, socială; aşezare geogra-
fică; deschidere de noi orizon-
turi; circulaţie liberă; securitate 
naţională.

Procesul reformator. Pentru 
un stat în curs de dezvoltare ca Re-
publica Moldova poate că nu con-
tează atît de mult partea tehnică a 
procesului de integrare, cît însuşi 
procesul de pregătire pentru inte-
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SUMMARY
The people tendency was always directed to a better and prosperous life. According to this, the mission of Moldovan 
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venimentele petrecute în ulti-
ma perioadă în cadrul Uniunii 
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grare, care este unul deloc scurt 
şi simplu. Ne referim aici la cele 
patru criterii de la Copenhaga: cri-
teriul politic, criteriul economic, 
capacitatea de adoptare integrală 
a acquis-ului comunitar, existen-
ţa unor structuri administrative şi 
judiciare care vor permite adopta-
rea acquis-ului comunitar. Practic, 
implementarea acestor criterii de 
către un stat constituie avantajul 
principal în procesul de preade-
rare, deoarece include în sine as-
pectul reformator al tuturor struc-
turilor statale de mare importanţă, 
ca ulterior să treacă la procesul de 
dezvoltare multilaterală. Pentru a 
ne asigura că RM merge în direcţia 
cuvenită, este suficient să analizăm 
ultimele rapoarte întocmite de UE 
cu privire la progresele RM. 

Astfel, la capitolul coopera-
re în cadrul Parteneriatului Estic, 
pe parcursul celor 8 runde de ne-
gocieri pe care le-a avut RM pe 
marginea Acordului de Asociere, 
s-au închis negocierile pe subiec-
tele legate de Dialogul Politic şi 
Reforme, Cooperare în Domeniul 
Politicii Externe şi de Securitate. 
La fel, sînt aproape de sfîrşit ne-
gocierile din domeniile Justiţiei, 
Libertăţii şi Securităţii, iar în do-
meniul cooperării economice şi 
sectoriale s-au închis 21 din 25 de 
capitole [4].

În ceea ce priveşte dialogul UE 
– RM privind liberalizarea regi-
mului de vize, conform celui de-al 
II-lea Raport de Progres privind 
implementarea de către RM a Pla-

nului de Acţiuni RM – UE în libe-
ralizarea regimului de vize, statul 
moldovenesc a înregistrat un pro-
gres foarte bun. Raportul Comi-
siei Europeane a adoptat cadrul 
legislativ necesar pentru Blocul I 
privind securitatea documentelor 
şi Blocul II privind gestionarea 
frontierelor şi migraţiei, inclusiv 
readmisia [3].

La fel, în Blocul III privind or-
dinea publică şi securitatea se con-
stată un nivel avansat al cadrului 
legislativ şi de politici în vigoare 
în domeniul prevenirii şi comba-
terii traficului de fiinţe umane, 
prevenirii şi combaterii corupţiei, 
spălării banilor şi finanţării acţi-
unilor de terorism. Comisia eva-
luează drept foarte bun progresul 
în domeniul consolidării cadrului 
legislativ şi instituţional privind 
protecţia datelor cu caracter per-
sonal, dar şi ajustarea cadrului 
legislativ la standardele UE în do-
meniul drepturilor omului.

Nu putem trece cu vederea nici 
peste cele 70 de proiecte şi iniţi-
ative realizate în cadrul Partene-
riatului de Mobilitate RM – UE, 
în special în domeniul securităţii 
documentelor, a politicilor mi-
graţionale, combaterii migraţiei 
ilegale, sau negocierile pe margi-
nea Planului privind zona de liber 
schimb aprofundat şi cuprinzător, 
sau pe marginea Acordului privind 
spaţiul aerian comun RM – UE, 
care va condiţiona liberalizarea 
serviciilor aeriene cu Uniunea Eu-
ropeană.

Experienţa economică, politi-
că, socială. De cele mai multe ori, 
reformarea unui stat nu este posi-
bilă fără o susţinere din exterior, 
venită din partea unui stat sau uni-
uni de state care, datorită evoluţiei 
sale complexe, şi-ar putea împăr-
tăşi experienţa de implementare 
a unui program asemănător ce a 
atins progrese considerabile. UE 
poate fi catalogată ca mentor al 
RM. Deşi se află într-o situaţie nu 
tocmai uşoară, Europa este lider 
în consolidarea democraţiei unui 
stat, dar şi în creşterea prosperităţii 
acestuia. Dovadă sînt numeroasele 
tratate semnate pe parcursul evo-
luţiei sale, ultimul fiind Tratatul de 
la Lisabona (intrat în vigoare la 1 
decembrie 2009), care are scopul 
de a valorifica întregul pontenţial 
al UE, de a o moderniza şi refor-
ma în baza evoluţiei responsabili-
tăţilor acesteia, pentru a face faţă 
noilor provocări [1]. 

Republica Moldova, deşi are 
sprijinul financiar şi politic ne-
cesar din partea partenerilor ex-
terni, totuşi reformele propuse 
de guvern rămîn a fi întîrziate, 
cauza principală fiind criza poli-
tică cu care statul moldovenesc 
se confruntă încă din anul 2009. 
La moment se observă o uşoară 
tendinţă pozitivă în reformarea 
justiţiei, îmbunătăţirea mediului 
de afaceri, atragerea investiţiilor 
străine; a crescut interesul faţă de 
participarea la programele UE şi 
Agenţiile ei, sînt iniţiate diverse 
programe pentru dezvoltarea agri-
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culturii, precum şi a infrastructurii 
în general. O parte dintre aceste 
programe sînt finanţate şi dictate 
de către Uniunea Europeană, atît 
sub formă de granturi sau ajutoare 
materiale (programul TACIS), cît 
şi sub formă de credite pe termen 
lung la o rată simbolică a dobînzii 
de 5–7%.

Poziţia geografică. Este evi-
dent că un stat nu poate exista de 
sine stătător astăzi. Pentru a se pu-
tea menţine într-un echilibru con-
tinuu, statele trebuie să se afle în 
interrelaţii permanente, ceea ce le 
face să depindă unele de altele.

Aşezarea geografică a RM este 
una strategică. Aflîndu-se între 
două mari puteri – Uniunea Euro-
peană şi Federaţia Rusă –, R. Mol-
dova este nevoită să adere la par-
tea de la care are ce învăţa cel mai 
mult şi care inspiră cea mai mare 
încredere. Deoarece spaţiul euro-
pean cunoaşte un nivel de viaţă cu 
mult mai ridicat decît cel al RM, 
precum şi faţă de cel al Federaţiei 
Ruse, autorităţile moldoveneşti şi-
au exprimat poziţia fermă în sen-
sul aderării la UE.

Deschiderea de noi orizonturi. 
Piaţa Uniunii Europene este una 
competitivă şi atractivă pentru Re-
publica Moldova. Dacă am face o 
analiză asupra exporturilor efectu-
ate de RM, am observa cu uşurinţă 
că volumul majoritar al producţiei 
RM este orientat spre pieţile euro-
pene, iar începînd cu 1 iulie 2011, 
RM efectuează exporturi în UE 

cu scutiri de taxe şi fără limitări, 
cu excepţia a 12 produse agricole 
care pot fi exportate cu scutire de 
taxe doar într-o cantitate anume. 
Astfel, potrivit datelor prezentate 
de Ministerul Economiei, în ianu-
arie – noiembrie 2011 exporturile 
s-au majorat cu 47,1%, dintre care 
în UE au fost exportate 8,8 mii tone 
de orz moldovenesc din cota anulă 
de 35 mii tone, din cauza preţului 
redus la orz pe pieţile UE, grîu – 
29,9 mii tone din 40 mii tone, vin 
– circa 120,38 hectolitri din 150 
hectolitri, articole manufactura-
te, produse lactate, ouă, carne etc. 
Republica Moldova va înregistra 
un rezultat şi mai bun odată cu fi-
nalizarea negocierilor cu privire 
la crearea Zonei de Liber Schimb, 
a cărui scop constă în stimularea 
creşterii economice şi a investiţi-
ilor în ţările-partenere din Europa 
de Est. Practic, crearea unei ase-
menea zone va deschide Moldovei 
uşile spre o piaţă de circa 500 mili-
oane de consumatori [6].

Circulaţia liberă. Obţinerea 
statutului de ţară-membră a UE ar 
însemna redobîndirea de jure a ce-
tăţeniei europene. Pentru cei 350-
400 mii de cetăţeni ai RM deja 
aflaţi în Vest, aceasta ar însemna 
o întoarcere nestingherită acasă, 
dar şi plecarea înapoi la locul de 
muncă provizoriu în oricare ţară 
UE, fără consecinţe juridice şi 
morale nedorite, fără costuri ile-
gale şi excesive. Pentru cei din R. 
Moldova aceasta ar însemna libera 

circulaţie în cadrul marelui spaţiu 
european.

Securitatea naţională. Politi-
cile Uniunii Europene sînt îndrep-
tate spre reducerea ratei crimina-
lităţii, stimularea programelor de 
securitate interstatale în ceea ce 
priveşte combaterea terorismului, 
crimei organizate şi a corupţiei, 
totodată o atenţie sporită acordîn-
du-se gestionării frontierelor în 
scopul prevenirii trecerii ilegale 
de persoane şi mărfuri.

În acest sens, urmează să fie 
întreprinse un şir de acţiuni, din-
tre care o bună parte vor fi finan-
ţate de UE. Cu titlu de exemplu 
enumerăm: Reforma Ministeru-
lui Afacerilor Interne, Reforma 
Militară, Reforma Procuraturii, 
Reforma Centrului pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi a 
Corupţiei. Reforma Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, reluarea 
dezbaterilor pe marginea proble-
mei transnistrene sub acelaşi for-
mat, începerea cooperării vamale 
dintre RM și UE etc.

Odată cu procesul de adera-
re la UE, RM se va bucura şi de 
susţinerea primului pilon al Uni-
unii Europene – Politica Externă 
şi Securitate Comună (PESC), ale 
cărui obiective de bază sînt salv-
gardarea valorilor comune şi a 
intereselor fundamentale, a inde-
pendenţei şi integrităţii Uniunii; 
întărirea securităţii Uniunii şi a 
statelor-membre sub toate aspec-
tele; menţinerea păcii şi consoli-
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darea securităţii internaţionale în 
conformitate cu principiile ONU, 
ale Actului final de la Helsinki şi 
Obiectivele Cartei de la Paris pen-
tru o nouă Europă; promovarea 
cooperării internaţionale; dezvol-
tarea şi întărirea democraţiei şi a 
statului de drept, respectarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului [2].

Procesul de integrare implică 
şi anumite riscuri, cum ar fi, de 
exemplu, pierderea suveranită-
ţii, identiţăţii naţionale, costurile 
mari, migraţia masivă în Occident 
sau chiar „fuga” unor întreprinderi 
autohtone în Europa Centrală şi de 
Răsărit. Toate acestea nu sînt însă 
motive pentru a renunţa la proce-
sul de integrare. 

 Greutăţile pe care Republica 
Moldova le-a suportat în timpul 
existenţei şi după destrămarea 
Uniunii Sovietice au fost resimţi-
te prin creşterea nivelului crimi-
nalităţii, prezenţa şantajului poli-

tic, răspîndirea corupţiei, conflic-
tul transnistrean, care le-au creat 
o imagine negativă partenerilor 
externi. Anume aceste fenomene 
au determinat oficialităţile mol-
dovene să adopte o politică pro-
europeană, aspiraţiile statului fi-
ind orientate spre o transformare 
radicală prin modernizarea ţării 
sub aspectele politic, economic şi 
social.
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