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Abstract .  Using the  agr icul tural  ass is tance  programs 
wi l l  he lp  wi th  the  aderat ion  of  the  Republ ic  of  Moldova to  the  
Union European.  

 
Relansarea economică a Complexului Agroindustrial (CAI) al Republicii 

Moldova (RM) vizează promovarea reformei agrare, modernizarea, privatizarea şi 
restructurarea agriculturii şi serviciilor legate de el, dezvoltarea pieţelor interne şi 
externe pentru produsele moldoveneşti în condiţii, care ar asigura protecţia mediului 
înconjurător, ar duce la apropierea graduală a normelor moldoveneşti de regulamentele 
tehnice comunitare, referitoare la produsele agroindustriale, inclusiv a normelor sanitare 
zootehnice şi fitotehnice. 

Pentru a ajuta agricultorii să-şi adapteze sistemul lor de producţie la această 
situaţie nouă, au fost adoptate unele acţiuni, în cadrul intervenţiilor finanţate, din 
fondurile structurale. Aceste acţiuni, regrupate în Obiectivul 5A, privesc, în principal, 
ameliorarea condiţiilor de producţie, de prelucrare şi comercializare a produselor 
agricole şi silvice. Măsurile structurale orizontale, aplicate în cadrul obiectivului amintit 
cuprind ajutoare: 

• pentru susţinerea veniturilor agricole şi pentru menţinerea unei comunităţi 
agricole viabile, în zonele de munte sau în cele defavorizate; 

• care facilitează angajarea în muncă a tinerilor agricultori; 
• pentru investiţii în exploataţiile agricole; 
• pentru formarea profesională; 
• pentru îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole şi 

silvice; 
• pentru încurajarea constituirii unor grupuri de producători. 
Reforma Fondurilor structurale, din 1988, a introdus principiul programării, care 

se aplică tuturor obiectivelor Fondurilor. Totodată, în ceea ce priveşte Obiectivul 5A, 
programarea nu se referă decât la regiunile rămase în urmă, în privinţa dezvoltării şi 
măsurile referitoare la prelucrarea şi comercializarea produselor. 

În toate celelalte regiuni sau zone, acest aport este limitat la 25% din finanţarea 
totală. Totodată, FEOGA poate să finanţeze până la 50% din măsurile aplicate pentru 
ajutoarele de instalare în muncă a tinerilor agricultori. 

Prin intermediul programului FEOGA se evidenţiază avantajul colaborării UE cu RM 
ce constă în: 

•  asistenţă financiară - în special pentru susţinerea balanţei de plăţi. Pentru aceste 
scopuri Moldova a primit, începând cu 1994, 60 milioane Euro; 
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•  comerţ - cea mai mare mişcare a avut loc în anii 1995-1999, când exportul 
moldovenesc în ţările UE aproape s-a dublat (de la 12% la 21% în structura exportului 
moldovenesc) în timp ce ponderea exportului în ţările CSI s-a micşorat de la 63% la 54%. în 
afară de aceasta, a cincia parte a exportului moldovenesc revine ţărilor Europei Centrale şi 
de Est. Schimbări radicale s-au produs în perioada 2001-2004 (tabelul 1). 

•  investiţiile în economia Moldovei cu participarea străină a constituit 476,5 
milioane dolari SUA la sfârşitul anului 2001, inclusiv investiţiile ce vin din ţările UE - circa 
40%. Domenii pentru investiţii sunt: telecomunicaţiile (France Telecom), industria textilă 
(Steilmann, companiile italiene şi belgiene), industria pielăritului (Esastampa, Italia), 
producerea cimentului (Lafarge, Franţa), sfecla de zahăr (Sudzucker, Germania), produsele 
petroliere (Mabanaft, Germania), electricitate (Union Fenosa, Spania), utilaj pentru sectorul 
serviciilor (Spamol, Aquasant-Belgia) etc; 

Tabelul 1 
Comerţul exterior al R. Moldova în anul 2004: consideraţii şi totalizări 

Evoluţia comerţului exterior 
2004 (%) Structura ( %) Informativ: 

 mln. 
dol 

ari SUA 

în % 
faţă de 
2003 

în % 
faţă de 
1997 

2004 2003 1997 
2003 
în % 

faţă de 
2002 

2002 în 
% faţă 
de 2001 

Export – total 
din care: 986,3 124,8 112,8 100,0 100,0 100,0 122,7 113,3 

Ţările CSI 502,6 118,6 82,6 51,0 53,6 69,6 120,9 101,2 

Ţările Uniunii 
Europene 297,1 140,8 2,5 ori 30,1 26,7 13,3 123,2 121,6 

Ţările 
Europei 

Centrale şi 
de Est 

105,7 107,8 1,5 ori 10,7 12,4 8,0 1,5 ori 146,0 

Alte ţări 80,9 141,1 102,3 8,2 7,3 9,1 95,5 1,6 ori 

    Sursa: Calculele autorului 
 

• Programul de securitatea alimentară – în anul 2003 asistenţa de acest tip a 
constituit 5,5 milioane Euro; 

• Ajutorul umanitar – 4,8 milioane Euro (medicamente, produse alimentare), 
pentru păturile populaţiei cele mai nevoiaşe; 

• Asistenţa tehnică acordată atât în cadrul programelor TACIS, cât şi în baza 
colaborării bilaterale cu guvernele Olandei, Suediei, Franţei. Germaniei, Marii 
Britanii; Danemarcei ş.a. 

Despre posibilităţile Uniunii Europene în domeniul colaborării ne mărturiseşte 
faptul, că în 2001 UE şi ţărilor participante la ea le revenea 55% din volumul total al 
asistenţei tehnice, oferite în lume şi mai mult de două treimi din asistenţa tehnică ce vine 
sub formă de granturi. 

Reieşind din investigaţiile efectuate, pot fi prezentaţi doi factori, ce reţin 
înaintarea RM pe calea europeană:  
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-complexitatea etapei de pregătire (armonizarea bazei de drept şi apropierea  
reformelor structurale în economie etc.); 

-calitatea de membru al CSI şi dependenţa faţă de Rusia, partenerul nostru 
economic de bază (piaţa tradiţională de desfacere a mărfurilor moldoveneşti, furnizorul 
resurselor energetice). 

Merită de subliniat faptul că principala barieră pentru RM în calea spre integrarea 
europeană a fost creată de ea însăşi - cursul nedeterminat al orientării politice şi social-
economice pe termen lung. Deşi în programele tuturor guvernelor de după 1998 această 
problemă era pusă în discuţie, Moldova la moment nu dispunea de o Strategie naţională 
de integrarea europeană - un document cadru, aprobat de Parlament şi care să asigure 
consecutivitatea promovării acţiunilor în domeniul integrării europene. Astfel de 
strategii sunt realizate în toate statele candidate la UE, spre exemplu, Strategia naţională 
a integrării europene a Poloniei, în care se indica, că calitatea de membru al UE era 
obiectivul strategic al Poloniei. Integrarea în Uniune îi va uşura accelerarea creşterii 
economice, modernizarea economiei şi sistemului judiciar şi va elimina disproporţia 
tehnologică dintre ţara noastră şi alte ţări europene. Fermitatea Poloniei de a obţine 
calitatea de membru al Uniunii rezulta din interesele ei naţionale. Analiza raportului 
costuri - beneficii arată că efectul pozitiv este cu mult mai mare decât cel negativ. Acest 
fapt este confirmat şi de experienţa ţărilor care au aderat Ia Uniune în perioada 
extinderilor recente. în special, aceasta se referă Ia ţările nivelul dezvoltării economice 
al cărora era mai scăzut faţă de media pe Uniunea Europeană. In aceste cazuri, statutul 
de membru al Uniunii a dus Ia accelerarea creşterii economice şi ridicarea nivelului de 
trai al populaţiei. Polonia era decisă să meargă anume pe această cale. 

Astfel, urmează de depus eforturi considerabile pentru a accelera înaintarea 
Republicii Moldova pe calea integrării europene şi nu doar armonizarea legislaţiei noastre cu 
cea europeană. Nu mai puţin importante sunt şi asigurarea capacităţii de exerciţiu a 
instituţiilor de stat, ridicarea economiei şi calităţii vieţii, dezvoltarea potenţialului uman. Iar 
primordiale pentru atingerea acestor obiective, pentru a scurta calea spre Europa, sunt voinţa 
politică şi consecutivitatea acţiunilor. 

Unitatea Europei se sprijină astăzi nu numai pe valorile democratice, creştine, etice şi 
culturale de acum tradiţionale pentru ea, dar şi pe acţiuni coordonate ale ţărilor europene, 
având drept scop soluţionarea în comun a problemelor ce afectează întregul continent. Ca un 
nucleu specific al cristalizării unităţii europene se prezintă astăzi Uniunea Europeană, care a 
fost fondată de şase ţări, mai târziu lărgindu-se până la 15 ţări, iar începând cu 1 mai 2004 – 
25 ţări. După 1 ianuarie 2007 – „extinderea estică” a UE va alipi la ea un nou grup mare de 
ţări ale Europei Centrale şi de Est. Când aceasta va avea loc, Republica Moldova se va 
pomeni în vecinătate nemijlocită cu UE. Prevăzând acest fapt, ambele părţi - Uniunea 
Europeană şi Republica Moldova - încă din 1994 au semnat Acordul de Parteneriat şi 
Cooperare (APC) (a intrat în vigoare în 1998), îndeplinirea articolelor căruia trebuie să 
apropie pas cu pas baza legislativă, economia şi orânduirea socială ale RM la standardele 
europene. Doar îndeplinind cerinţele acestui Acord, RM cu timpul va putea deveni la 
început membru asociat, iar mai târziu şi membru cu drepturi depline al Uniunii, însă  
avansarea Moldovei pe calea integrării europene este destul de lentă. APC dintre UE şi RM 
nu este o declaraţie mediocră de intenţii, de tipul cărora are loc o mulţime, dar un document 
de lucru,  „o hartă de parcurs” specifică ce necesită nu numai identificarea geopolitică a ţării, 
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dar şi acţiuni permanente şi scrupuloase în fiecare din domeniile menţionate în Acord: 
dialogul politic; armonizarea şi apropierea legislaţiei; relaţiile comerciale; dezvoltarea în 
ramuri aparte ale economiei; politica socială; protecţia mediului înconjurător; dezvoltarea 
regională şi cooperarea transfrontalieră. 

Voinţa politică a părţii moldoveneşti în favoarea integrării europene este evidentă. În 
acelaşi timp, atât guvernul, cât şi opoziţia, presupun că rezultatele practice ale interacţiunii 
RM şi UE puteau fi mult mai fructuoase dacă conducerea RM, de exemplu, după rezultatele 
summit - ului ţărilor din Europa Centrală şi de Est din Liubliana (iunie 2002) conştientiza 
necesitatea „aducerii situaţiei din ţară în corespundere cu cerinţele Uniunii, necesitatea 
trecerii de la declaraţii la acţiuni concrete pe calea integrării europene”. 
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