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PREFAŢĂ 

Această lucrare reprezintă o investigaţie ştiinţifică de debut, în 
intenţia efectuării unei scrieri complexe cu privire la relaţiile econo-
mice bilaterale moldo-române, concordante cu ordinea cronologică 
în dezvoltarea acestora, cuprinzând un interval de timp determinat 
al evoluţiei – cu insistenţă pe perioada 1990-2010 (perioadă confor-
mă celei cercetate în cadrul tezei de doctorat elaborate şi susţinute 
de autor la 24 ianuarie 2011).  

Caracterul istoric complex  şi multilateralitatea tematicii deosebit 
de sensibile şi controversate m-au obligat de fapt la o radiografiere 
paralelă a întregului spectru economic, juridic, politic şi social al 
României şi al Republicii Moldova, dar şi la sistematizarea şi analiza 
datelor statistice şi empirice existente pe relaţiile economice, comer-
ciale, investiţionale, financiare, colaborarea transfrontalieră etc. între 
cele două ţări.  

În argumentarea actualităţii subiectului cercetat, am constatat că, 
prioritar, aceasta rămâne cu atât mai mare cu cât literatura de 
specialitate de pe ambele „maluri” ale Prutului a fost şi este săracă în 
abordări similare celei din prezenta lucrare. 

Cunoaşterea nivelului de dezvoltare al statelor vecine prezintă un 
interes deosebit, atât ştiinţific cât şi practic, pentru oricare ţară. 
România este unul dintre cei doi vecini ai Republicii Moldova, iar 
comparaţiile de orice natură privind dezvoltarea socioeconomică a 
Republicii Moldova cu România reflectă un fenomen necesar şi firesc 
şi conduc la înţelegerea evoluţiei situaţiei, precum şi la elaborarea 
pârghiilor şi metodelor de influenţare activă a acestora în poste-
ritate. Este normal ca, în cazul în care o ţară este mai avansată decât 
statul vecin, aceasta să depună eforturi pentru a menţine sau chiar, 
dacă este posibil, a spori decalajul. Şi invers, în cazul în care se 
constată o stagnare faţă de ţara vecină, să se identifice mărimea 
cantitativă a decalajelor, pentru a le depăşi sau, după caz, a nu admite 
majorarea lor. Desigur, o astfel de diferenţă care, în viziunea noastră, 
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este nesemnificativă, poate fi considerată naturală. Ea întotdeauna 
există. Însă, când decalajele sunt semnificative, atunci urmează a fi 
stabilite cauzele majore şi elaborate căi şi metode de diminuare sau 
înlăturare a acestora.  

Pentru Republica Moldova şi România, identificarea adecvată a 
nivelurilor de dezvoltare socioeconomică prezintă un interes 
aparte, pentru că, pe parcursul istoriei acestora, în cea mai mare 
parte, ele s-au dezvoltat în cadrul aceluiaşi stat, iar desprinderea lor 
s-a produs în mod artificial, pe un termen provizoriu şi cu aplicarea 
forţei din exterior. 

Cu toate acestea, astfel de lucrări de cercetare nu s-au efectuat. 
De fapt, până în anul 1990, ele nici nu puteau fi admise, din motive 
politice. După adoptarea Declaraţiilor de suveranitate (23 iunie 
1990) şi independenţă a Republicii Moldova (27 august 1991), pre-
cum şi după desfiinţarea legală (la 8 decembrie 1991) a ultimului im-
periu, cel ex-sovietic, care provizoriu a încorporat forţat Basarabia 
(prin ultimatumul de la 28 iunie 1940 adresat Guvernului României), 
atare studii au devenit posibile. Unele cercetări anterioare ţineau 
de relaţiile dintre ex-URSS şi România. Astfel de cercetări însă nu 
sunt deloc simple, din mai multe motive. 

În primul rând, tranziţia de la economia centralizată la cea 
orientată spre relaţiile libere, de piaţă, a decurs în mod diferit în 
aceste două spaţii. Imediat după Revoluţia din decembrie 1989, 
România s-a orientat clar, ferm şi univoc spre UE, orientare care, în 
25 aprilie 2005, s-a finalizat cu semnarea Tratatului respectiv de 
aderare, iar la 1 ianuarie 2007 cu aderarea de facto la UE. Republica 
Moldova a fost „atrasă” în aşa-numita Comunitate a Statelor 
Independente (CSI)1. Abia în aprilie 2005, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat în unanimitate Declaraţia comună care prevede 
orientarea Republicii Moldova spre aceeaşi UE. Întârzierea luării 

                                                             
1 Este paradoxal faptul că Anuarele statistice ale CSI nu conţin informaţii privind 

dezvoltarea unor zone (părţi ale statelor respective), de ex., datele privind cele 
patru raioane ale Republicii Moldova din partea stângă a Nistrului. Până în anii 
1970, în această parte erau amplasate unele unităţi economice importante 
pentru economia Republicii Moldova. Dacă ţinem cont de faptul că acestea nu au 
fost renovate şi că efectiv au o „vârstă înaintată” (de peste 30-40 de ani), atunci 
importanţa lor nu trebuie supraevaluată. 
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deciziei de către autorităţile Republicii Moldova a avut repercusiuni 
negative asupra dezvoltării economice a ţării. 

Într-al doilea rând, în ziua aderării Republicii Moldova la ONU (2 
martie 1992), forţele revanşarde din exterior au declanşat un război 
împotriva noului stat, pentru a influenţa orientarea sa politică. Drept 
urmare, până în prezent, o parte a teritoriului Republicii Moldova se 
află sub ocupaţie provizorie străină. Din punct de vedere economico-
statistic, aceasta înseamnă că informaţiile socioeconomice sistema-
tizate de organele publice, în primul rând de Departamentul 
Statistică şi Sociologie/Biroul Naţional de Statistică al Republicii 
Moldova, nu includ întreg teritoriul constituţional. Prin urmare, 
datele respective sunt, în majoritatea cazurilor, incomplete.  

Într-al treilea rând, tranziţia şi descentralizarea s-au soldat cu 
creşterea cotei economiei neînregistrate, însă cotele în cauză variază 
de la o ţară la alta. Reieşind din cele menţionate (aflarea unei părţi, 
cca 1/8, a teritoriului Republicii Moldova sub ocupaţie provizorie 
străină), pentru Republica Moldova este estimată o cotă mai semnifi-
cativă a economiei tenebre decât în România2. Avem în vedere faptul 
că zona respectivă este, provizoriu, necontrolată de autorităţile 
centrale ale Republicii Moldova. De aceea, comparaţiile directe nu 
reflectă în mod adecvat situaţia reală. De fiecare dată trebuie să 
ţinem cont că parametrii reali pentru Republica Moldova sunt cu 
mult mai semnificativi decât cei cuprinşi în statistica oficială.  

Într-al patrulea rând, tranziţia economică este acompaniată şi de o 
tranziţie statistică ce diferă de la o ţară la alta. Unii indicatori ai 
acestor state se deosebeau şi în situaţia de start (anul 1990) ş.a.m.d. 

În această ordine de idei şi ţinând cont de importanţa strategică a 
României, care, din punct de vedere geografic, istoric, cultural, econo-
mic şi sociouman, este pentru Republica Moldova cea mai apropiată 
ţară membră a Uniunii Europene şi un aliat natural pentru realizarea 
aspiraţiilor europene, devin absolut necesare: cercetarea evoluţiei 
colaborării între aceste două entităţi statale, identificarea factorilor 
care încurajează/descurajează intensificarea posibilităţilor de colabo-

                                                             
2 Conform estimărilor Băncii Mondiale, această cotă pentru Republica Moldova 

constituie cca 3/5-2/3 din total, aici fiind inclusă şi economia aflată sub control 
militar străin (regiunea transnistreană). 
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rare, precum şi determinarea direcţiilor de aprofundare şi eficien-
tizare a relaţiilor socioeconomice bilaterale în diverse domenii.  

Aşadar, în realizarea acestei lucrări, am punctat asupra următoa-
relor segmente de conţinut inovative: 
 Generalizarea premiselor obiective ale dezvoltării relaţiilor socio-

economice actuale moldo-române, inclusiv fundamentarea 
ipotezei că, prin nivelul dezvoltării socioeconomice înregistrat în 
perioada interbelică, Basarabia s-a integrat reuşit în cadrul 
economiei României. 

 Identificarea nivelurilor de dezvoltare socioeconomică a Repu-
blicii Moldova (de după adoptarea Declaraţiei de suveranitate din 
23 iunie 1990) şi României (de după Revoluţia din decembrie 
1989), precum şi elucidarea/clarificarea considerentelor şi cauze-
lor majore în cazul sporirii decalajului cantitativ şi calitativ de 
progres sau dezvoltare dintre entităţile respective, în baza anali-
zei comparative a economiilor acestor state. 

 Investigarea procesului de (pre)aderare a României la Uniunea 
Europeană, prin scoaterea în evidenţă a mecanismelor de derula-
re a principalelor prevederi ale Tratatului de aderare (unde se 
includ acquis-ul comunitar la cele 31 de capitole), inclusiv a proce-
durilor de derulare a negocierilor în cadrul fiecărui capitol, 
precum şi impactul aderării pentru domeniile negociate, reliefând, 
în acest fel, actualitatea procesului în general şi pentru Republica 
Moldova în special. 

 Sistematizarea şi evaluarea cadrului normativ-juridic bilateral 
reformat (care cuprinde peste 125 de tratate/acorduri bipartite 
semnate în perioada 1990-2010), consolidat ca bază a colaborării 
multilaterale între Republica Moldova şi România, precum şi 
relevarea/remarcarea cauzelor de influenţă stimulatoare scăzută 
a bazei normativ-juridice asupra dezvoltării colaborării econo-
mice pe multiple planuri. 

 Cercetarea principalelor forme de colaborare socioeconomică 
moldo-română din perioada 1990-2009/2010, având ca bază eco-
nomică priorităţile politicilor externe ale părţilor, precum şi iden-
tificarea oportunităţilor majore privind facilitarea şi eficientizarea 
colaborării dintre aceste state, ţinând seama că, în perioada 
analizată, se constată lipsa unor studii complexe în acest domeniu. 
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 Evidenţierea unor probleme de ordin legislativ, socioeconomic 
etc., apărute în procesul dezvoltării relaţiilor de cooperare trans-
frontalieră, a zonelor limitrofe eligibile din România şi Republica 
Moldova prin intermediul celor trei euroregiuni Siret-Prut-Nistru, 
Prutul de Sus şi Dunărea de Jos şi al programelor de cooperare cu 
finanţare europeană, precum şi argumentarea măsurilor privind 
activizarea şi sporirea eficacităţii colaborării transfrontaliere 
dintre aceste entităţi. 

 Elaborarea unor propuneri în vederea accelerării procesului de 
aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în contextul 
unui program de acţiuni comune de colaborare în diverse dome-
nii, şi estimarea consecinţelor posibile, începând chiar cu perioada 
de preaderare. 
 

Autorul 
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PARTEA I 
EVOLUŢIA RELAŢIILOR 

ECONOMICE MOLDO-ROMÂNE 
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CAPITOLUL 1 
PREMISELE OBIECTIVE ALE 
DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR 

ECONOMICE ACTUALE  
MOLDO-ROMÂNE 

1.1. Aspecte generale privind  
evoluţia economică a Basarabiei  

în cadrul economiei României 

Tradiţiile istorice, identitatea culturală a românilor de pe ambele 
„maluri” ale Prutului şi istoria statalităţii comune pe parcursul unei 
perioade îndelungate impun în permanenţă relaţii privilegiate între 
România şi statul basarabean. 

La 27 martie 2010 s-au împlinit 92 de ani de când Sfatul Ţării de 
la Chişinău a hotărât Unirea Basarabiei cu România [115]. Actul care 
consacra Unirea stipula: „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării 
declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în 
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile ei 
graniţe cu Austria, ruptă de Rusia, acum o sută şi mai bine de ani din 
trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de 
neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască 
soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa 
România”. Acest act istoric a constituit un moment principal în 
realizarea unităţii depline a economiei naţionale, în care s-a înre-
gistrat organic şi Basarabia. Harta României în perioada interbelică 
este prezentată în anexa 7. 

Evenimentul în cauză a transformat România într-una dintre 
marile ţări ale Europei. Suprafaţa ei a crescut de la 137 mii km2 la 
circa 295 mii km2, fiind a noua ţară ca întindere în Europa. În 



22 | Lucia CASTRAVEŢ 

articolele 1, 2 şi 3 ale Constituţiei României din anul 19233 (MO nr. 
282/29 martie 1923) se menţiona: „Regatul României este un Stat 
naţional unitar şi indivizibil. Teritoriul României este nealienabil. 
Hotarele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în virtutea 
unei legi. Teritoriul României nu se poate coloniza cu populaţiuni de 
gintă străină”. Populaţia ţării a ajuns la sfârşitul anului 1930, con-
form Recensământului general al populaţiei4, la aproximativ 18 mil. 
de locuitori, din care circa 72% erau români (vezi tabelul 1.1). De aici 
încolo, timp de 22 de ani, Basarabia avea să trăiască conform legilor 
statului român. Revenirea Basarabiei la neamul românesc a asigurat, 
pe parcursul întregii perioade, o adevărată renaştere naţională şi 
spirituală a românilor basarabeni. 

 
Tabelul 1.1. Populaţia României pe provincii,  

la data de 29 decembrie 1930 

Indicatori/ 
Provincii ale 

României  

Populaţia, 
persoane 

Structura pe 
provincii, % 

Apartenenţa etnică,  
dintre care români, 

% 
România, total 18.057.028 100,0 71,9 
din care, pe provincii: 
Muntenia 4.029.008 22,3 93,4 
Transilvania 3.217.988 17,8 57,6 

                                                             
3 Dând expresie noilor realităţi (întregirii ţării după Marea Unire din 1918), în 

România a fost adoptată Constituţia din 29 martie 1923. Acest document a repre-
zentat un instrument juridic mult mai elaborat decât Constituţia din 1866 şi a 
fost orientat nemijlocit spre cerinţele dezvoltării societăţii într-un stat de drept. 
Titlul II al Constituţiei (1923) era consacrat reglementării constituţionale a 
drepturilor românilor. Articolul 5 al Titlului II prevedea că „Românii, fără deose-
bire de origine etnică, de limbă sau de religie, se bucură de libertatea conştiinţei, 
învăţământ, libertatea presei, a întrunirilor, de libera asociaţie şi de toate 
drepturile stabilite prin legi”. Constituţia din anul 1923 a fost considerată cea mai 
democratică Constituţie din perioada monarhiei constituţionale [127]. 

4 Recensământul general din 29 decembrie 1930, executat prin îngrijirea Departa-
mentului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, a fost primul recensământ al 
populaţiei României întregite, care includea şi judeţele din Basarabia şi Cadri-
later (partea de sud a Dobrogei, mărginită de Dunăre la nord-vest, râurile Beli 
Lom şi Kamchiya şi Marea Neagră la est. Numele înseamnă „patrulater” şi provi-
ne de la cele patru cetăţi turceşti care alcătuiau un sistem defensiv în nord-estul 
Bulgariei de azi: Silistra, Ruse, Shumen şi Varna). 
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Indicatori/ 
Provincii ale 

României  

Populaţia, 
persoane 

Structura pe 
provincii, % 

Apartenenţa etnică,  
dintre care români, 

% 
Basarabia 2.864.402 15,9 56,2 
Moldova 2.433.596 13,4 89,8 
Oltenia 1.513.175 8,4 97,5 
Crişana-Maramureş 1.390.417 7,7 60,7 
Banat 939.958 5,2 54,4 
Bucovina 853.009 4,7 44,5 
Dobrogea 815.475 4,5 44,2 

Sursa: Elaborat de autor după [48]. 

 
Astfel, după anul 1918, s-au produs schimbări colosale în sistemul 

învăţământului public din Basarabia. Şcolile au trecut la predarea în 
limba română, în baza alfabetului latin. Fiecărui elev i s-a oferit 
posibilitatea de a studia în limba sa maternă. Guvernul României a 
înţeles de la bun început necesitatea răspândirii ştiinţei de carte în 
mediul basarabenilor drept condiţie indiscutabilă a progresului 
general al statului românesc.  

Deja, către anul 1920, în Basarabia începuse un mare proces de 
construcţie a localurilor pentru şcolile săteşti. Aproape în fiecare sat 
s-a ridicat câte o clădire pentru şcoala primară, care la început avea 
trei-patru săli de clasă, o cancelarie pentru profesori, un cabinet 
pentru directorul şcolii, mai apoi ridicându-se şi pentru şcolile se-
cundare, licee, gimnazii; şcolile normale aveau clădiri mari, fru-
moase, luminoase. Între anii 1918 şi 1940, în Basarabia au fost 
deschise 189 de şcoli urbane şi 1.721 de şcoli rurale [52, p. 460]. Nu 
întâmplător, în Constituţia României din anul 1923 a fost introdus 
dreptul la învăţătură5. 

În acelaşi timp, la 26 iulie 1924 a fost promulgată Legea cu privire 
la învăţământul primar şi secundar al statului românesc. Acest act al 
statului prevedea măsuri concrete pentru dezvoltarea învăţămân-

                                                             
5 Articolul 24 al Titlului II din Constituţie, prevedea: „Învăţământul este liber în 

condiţiunile stabilite prin legile speciale şi întrucât nu va fi contrar bunelor 
moravuri şi ordinei publice. Învăţământul primar este obligator. În şcolile 
Statului, acest învăţământ se va da gratuit. Statul, județele şi comunele vor da 
ajutoare şi înlesniri elevilor lipsiţi de mijloace, în toate gradele învăţământului, în 
măsura şi modalităţile prevăzute de lege”. 
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tului în tot statul românesc, inclusiv în Basarabia. S-a aprobat dreptul 
la învăţătură pentru toţi copiii, indiferent de sex, naţionalitate şi rasă, 
se introduce învăţământul primar şi secundar obligatoriu, se trasează 
trecerea la învăţământul de șapte ani de la cel de cinci ani şi se lichi-
dează deosebirile dintre şcolile săteşti şi cele de la oraş [54, p. 93]. 

Un rol însemnat în pregătirea cadrelor de muncitori au avut şco-
lile de meserii din Bălţi, Floreşti, Soroca, Orhei, Cetatea Albă, Ismail. 
La sfârşitul anului 1939, în Chişinău funcţionau: gimnaziul industrial 
casnic, şcoala de contabilitate, liceul industrial de fete, patru şcoli 
comerciale de stat pentru cursul inferior, o şcoală pentru cursul 
superior comercial şi două şcoli pentru pregătire practică.  

De asemenea, s-a dezvoltat învăţământul mediu de specialitate 
pentru pregătirea cadrelor pedagogice. Şcolile primare, secundare, 
gimnaziile, liceele au fost asigurate cu cadre bine pregătite. În siste-
mul didactic, deja în anul 1926 erau încadraţi 4.917 învăţători, ceea 
ce era de 12 ori mai mult decât în anii 1919-1920. Fiecare liceu, 
gimnaziu desfăşura o vastă activitate de educaţie şi culturalizare 
[52, p. 464]. 

Un anumit rol în pregătirea agronomilor, viticultorilor, zootehni-
cienilor l-au jucat şcolile medii agricole de specialitate. În 1927, în 
Basarabia funcţionau: şcoala naţională de viticultură din Chişinău, 
şcolile inferioare de agricultură din Cucuruzeni, Grinăuţi, Purcari, 
Cricova, Manzîr, Brânzeni şi şcoala de viticultură din Saharna – cu 
trei şcoli mai mult decât în anul 1918. De asemenea, s-a majorat de 
aproape două ori numărul elevilor.  

Odată cu învăţământul primar şi secundar, în Basarabia a început 
să se dezvolte şi cel superior. Un număr considerabil de studenţi 
basarabeni îşi făceau studiile la universităţile din Cernăuţi, Iaşi, 
Bucureşti, Cluj, la instituţiile de învăţământ superior din Franţa, 
Germania, Cehoslovacia, Belgia. În aceste condiţii, se propunea să fie 
deschisă în Basarabia o universitate, dar această idee frumoasă nu s-a 
reuşit a fi realizată până în anul 1940. 

Astfel, România a creat o bază materială bună pentru şcolile 
Basarabiei. S-a dezvoltat o reţea întreagă de şcoli speciale la care nici 
nu se putea visa până în 1918: şcoli-internat de băieţi, şcoli pentru 
pregătirea conducătorilor şi educatorilor grădiniţelor de copii, şcoli 
primare pentru handicapaţi, precum şi grădiniţe de copii. Numai din 
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1918 până în 1924, în Basarabia au fost deschise 26 de grădiniţe cu 
un contingent de 1.180 de copii. Până în 1917, în Basarabia nici nu se 
ştia de grădiniţe de copii. În perioada 1918-1940 s-au construit 
clădiri pentru circa 50 de grădiniţe pentru copiii români, evrei, 
ucraineni, ruşi şi de alte naţionalităţi.  

De asemenea, s-a schimbat complet conţinutul teoretic şi ideo-
logic al învăţământului. Programele unice româneşti au contribuit la 
încadrarea reuşită a învăţământului din Basarabia în sistemul de 
învăţământ românesc, care-şi cucerise un mare prestigiu în Europa. 
Studierea obiectelor în limba maternă a avut doar consecinţe 
pozitive pentru basarabeni. Aceştia posedau aptitudini foarte bune 
pentru carte, erau talentaţi, stăruitori, disciplinaţi, aspirau spre o 
cultură naţională românească bogată [54, p. 106]. 

Drept urmare, la capitolul ştiutorilor de carte, în perioada 1920-
1930, România, cu 57,1%, se afla între primele state dezvoltate din 
lume (locul al 11-lea), Rusia deţinea în acest clasament 51,3% (vezi 
tabelul 1.2). 

 
Tabelul 1.2. Procentul locuitorilor cu ştiinţă de carte  

în diverse ţări în anii 1920-1930 

Nr. Ţările 
Anul la care se 
referă datele 

Rata ştiutorilor de 
carte, % 

1. Franţa 1926 94,1 
2. Cehoslovacia 1921 92,6 
3. Belgia 1920 92,5 
4. Estonia 1922 89,2 
5. Ungaria 1920 84,8 
6. Letonia 1930 81,2 
7. Italia 1921 73,2 
8. Lituania 1923 67,3 
9. Polonia 1921 67,3 

10. Bulgaria 1926 60,3 
11. România 1930 57,1 
12. Spania 1920 57,0 
13. Grecia 1928 56,7 
14. Rusia 1926 51,3 
15. Portugalia 1920 34,8 

Sursa: Elaborat de autor după [49]. 
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Totodată, recensământul general al populaţiei din anul 1930 a 
arătat că numărul ştiutorilor de carte din Basarabia s-a majorat cu 
18,8 p.p., adică de la 19,4% în 1897 la 38,2% în anul 1930 (vezi 
tabelul 1.3). 

 
Tabelul 1.3. Procentul ştiutorilor de carte  

în perioada 1897-1930, pe provincii 

Provincii 
Proporţia ştiutorilor de carte la 

recensământ, % 
Diferenţa, 

p.p.  
Din 1930 Precedent 

Vechiul Regat 56,1 39,3 (1912) 16,8 
Basarabia 38,2 19,4 (1897) 18,8 
Bucovina 65,7 45,2 (1910) 20,5 
Transilvania 67,3 51,1 (1910) 16,2 

Sursa: Elaborat de autor după [49]. 

 
Aşadar, în general, învăţământul primar, secundar, profesional şi 

superior a constituit un puternic instrument de implantare şi 
dezvoltare a culturii şi ştiinţei româneşti, de care au profitat toate 
clasele sociale basarabene. De la Hotin până la Reni şi Ismail, şcoala 
românească din Basarabia a făurit mulţi intelectuali, a format multe 
personalităţi. Ar fi fost imposibil să avem o cultură naţională fără 
acea şcoală românească din Basarabia interbelică. Basarabia anilor 
1918-1940 nu mai era aceea de până la 1917. 

Printre alte momente, în viziunea noastră nu mai puţin impor-
tante, menţionăm: la 18 aprilie 1918, prin decret regal, este 
introdusă în noile teritorii unitatea monetară românească – leul [11, 
p. 153]. În octombrie același an, este introdus drapelul de stat al 
României – tricolorul. Treptat se statornicesc instituţiile române. 
Prefectura, subprefectura, jandarmeria, poliţia, poşta, telefonul, 
telegraful, drumurile de fier, vămile, paza graniţei trec treptat în 
sistemul de dirijare central. Legea despre reforma agrară a fost 
promulgată la 2 decembrie 1918. Conform acesteia, are loc expro-
prierea deplină a moşiilor statului, ale mănăstirilor din străinătate, 
ale marilor latifundiari. Proprietarilor le sunt lăsate 100 ha, iar 
mănăstirilor locale, până la 50 ha de pământ [26, p. 245]. 

În anul 1938, Basarabia se situa între provinciile româneşti cu un 
potenţial agricol superior mediei naţionale. Ea deţinea 1/5 din 
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suprafaţa agricolă a României, în timp ce ponderea în suprafaţa 
totală a ţării era de 1/6. Totodată, această provincie avea o populaţie 
agricolă mai densă. Spre exemplu, la recensământul din anul 1930, 
populaţia în cauză reprezenta 82,5% din întreaga populaţie a 
provinciei, ceea ce era cu circa 10 p.p. mai mult faţă de media pe ţară 
(vezi tabelul 1.4). 

 
Tabelul 1.4. Structura populaţiei în România  

pe clase de profesiuni, în anul 1930, % 

Clase de profesiuni/ 
 Provincii 
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Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Exploatarea solului 72,3 84,6 64,2 72,1 73,3 82,5 69,6 71,0 65,5 69,4 

Exploatarea subsolului 0,8 * 1,5 0,4 0,3 * 0,2 1,8 1,4 0,7 

Industria metalurgică 1,7 1,2 2,1 1,7 1,2 0,8 1,3 1,8 4,3 2,2 

Industria lemnului 1,4 0,9 1,4 1,0 1,2 0,6 2,2 2,1 1,6 1,7 

Construcţii 1,0 0,5 1,4 0,8 0,6 0,3 1,3 1,4 1,7 1,4 

Industria textilă şi 
manufacturieră 

2,6 1,2 3,0 2,0 2,5 1,7 2,8 3,1 3,4 3,3 

Industria alimentară, 
tutun 

1,2 0,7 1,4 1,1 1,2 0,9 1,5 1,4 1,7 1,4 

Industria chimică, 
hârtie, tipar 

0,6 0,1 1,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,7 0,6 0,5 

Alte întreprinderi 
industriale 

0,1 * 0,2 * 0,1 * 0,2 0,2 0,2 0,2 

Credit, reprezentanţe, 
agenţii de comerţ 

0,5 0,2 0,8 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 

Comerţ  3,7 1,8 4,7 4,0 4,2 3,5 4,7 2,9 3,0 3,7 

Transporturi şi 
comunicaţii 

2,8 1,5 4,4 3,6 3,2 1,4 2,6 2,4 2,7 2,7 

Instituţii publice 4,8 4,1 5,8 5,5 5,4 3,5 5,2 4,5 4,3 4,4 

Diverse  5,9 2,3 7,2 6,7 5,5 3,8 6,3 3,9 3,5 7,1 

Nedeclarate  0,6 0,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 

* Valori mai mici decât 0,1. 
Sursa: Elaborat de autor după [50]. 
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Pe baza valorificării terenului agricol, în general de calitate bună, 
şi a resurselor umane disponibile, Basarabia a deţinut un loc de frun-
te în agricultura românească. De exemplu, în anul 1938, în această 
provincie s-a cultivat 21% din suprafaţa agricolă cu grâu de toamnă, 
20% cu porumb, 72% cu orz de primăvară, 17% cu cartofi, 65% cu 
floarea-soarelui şi 17% cu sfecla de zahăr. La toate culturile, randa-
mentele obţinute erau apropiate de media pe ţară sau chiar superi-
oare. De asemenea, Basarabia deţinea un loc însemnat în patrimoniul 
viticol şi pomicol al ţării. În acelaşi an, ponderea sa în suprafaţa viilor 
altoite era de peste 13% [26, p. 251]. 

Drept urmare, agricultura era ramura economică de bază şi 
pentru această provincie, mai ales că ea dispunea de condiţii pedo-
climatice deosebit de favorabile. Valorificarea crescândă a condiţiilor 
naturale favorabile s-a realizat prin trecerea treptată de la agricul-
tura tradiţională, în mare măsură de tipul economiei naturale, spre o 
agricultură integrată în economia de piaţă. În acest sens, în perioada 
menţionată, statul român a adoptat o serie de măsuri legislative şi 
financiare care i-au impulsionat pe agricultori să sporească şi să 
diversifice producţia în concordanţă cu cerinţele pieţei interne şi 
chiar ale celei externe. Profitul agricultorilor basarabeni în perioada 
interbelică se defineşte prin preponderenţa culturilor cerealiere, 
asemănându-se cu profitul întregii agriculturi româneşti, având însă 
şi unele particularităţi. În anul 1938, în suprafaţa agricolă a Basara-
biei, grâul de toamnă, porumbul şi orzul de primăvară au ocupat 
63,5%, faţă de 56,2% cât a constituit ponderea celor trei culturi pe 
întreaga ţară. Paralel cu menţinerea preponderenţei cerealelor în 
profitul agriculturii româneşti, au căpătat o pondere sporită culturile 
tehnice. Şi această tendinţă s-a manifestat în agricultura Basarabiei 
cu unele particularităţi. Astfel, în 1938, cultura de floarea-soarelui a 
ocupat de peste trei ori mai mult decât ponderea pe întreaga ţară. În 
acelaşi timp, cultura sfeclei de zahăr deţinea în cadrul provinciei o 
pondere mai mică decât media pe ţară [52, p. 349]. 

La fel ca pe ansamblul culturilor agricole din România, şi în cadrul 
agriculturii basarabene,  în perioada interbelică, zootehnia a conti-
nuat să deţină o pondere scăzută. La unele specii de animale s-au 
înregistrat chiar reduceri efective, îndeosebi din cauza neasigurării 
bazei furajere corespunzătoare. Însă, în Basarabia, insuficienţa dez-
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voltării zootehniei era compensată de o puternică dezvoltare a 
pisciculturii. Comparativ cu anul 1921, în anii 1938-1939, producţia 
de peşte din apele statului în regiunea Ismail a fost cu 128% mai 
mare, în timp ce creşterea înregistrată pe întreaga ţară a reprezentat 
doar 23%. Pe lângă peştii de apă dulce, de calitate superioară (morun, 
nisetru, cegă), această regiune asigura 2/3 din întreaga producţie de 
pește de mare a ţării. În strânsă legătură cu agricultura şi piscicultura 
şi întregind activitatea populaţiei ocupate în aceste ramuri, în Basa-
rabia interbelică s-a dezvoltat îndeosebi şi silvicultura. Ca urmare, în 
anii 1938-1939, provincia cuprindea 27% din numărul pădurilor 
statului şi 11% din suprafaţa acestor păduri [63, p. 229]. 

De dezvoltarea susţinută a acestor ramuri ale Basarabiei a bene-
ficiat, în primul rând, populaţia acestei provincii. Preţurile produ-
selor agroalimentare erau relativ scăzute, fiind accesibile tuturor 
locuitorilor. Aici costul vieţii cunoştea niveluri dintre cele mai scă-
zute înregistrate în întreaga ţară.  

Drept urmare, agricultura, piscicultura şi silvicultura au asigurat o 
bază bogată de materii prime pentru dezvoltarea susţinută a 
industriei alimentare, precum şi pentru o ascensiune în industriile 
textilă şi de pielărie, de prelucrare a lemnului şi a materialelor de 
construcţie. Dezvoltarea ramurilor menţionate a fost impulsionată 
de creşterea cererii atât din partea populaţiei locale, cât şi din partea 
celorlalte provincii şi chiar din exteriorul ţării [88]. 

De asemenea, în aceeaşi perioadă, România a parcurs o etapă 
importantă a procesului de industrializare, în care a fost integrată şi 
Basarabia. La recensământul din 1930, aici au fost înregistrate 
aproape 36.400 de unităţi neagricole, din care 2/3 erau înfiinţate 
după Primul Război Mondial. În totalul întreprinderilor industriale 
din România, Basarabia deţinea o pondere de 10,8%, iar în efectivul 
unităţilor comerciale – circa 17% (vezi tabelul 1.5). 

Astfel, industria din Basarabia utiliza peste 47% din întregul 
personal ocupat în ramurile neagricole şi 99,5% din forţa motrice 
instalată în provincie. Dezvoltarea industriei şi a altor ramuri 
neagricole a contribuit la ridicarea treptată a gradului de civilizație a 
populaţiei în această provincie. S-au conturat primele elemente ale 
unei vieţi moderne. În anul 1938, aproape 15% din populaţia provin-
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ciei folosea energie electrică, iar numărul abonaţilor radio la 1.000 
de locuitori era de 4,2 [10, p. 317]. 

 
Tabelul 1.5. Repartiţia întreprinderilor pe ramuri în fiecare 

provincie a României, în anul 1930 

Provincii 
Întreprinderi, 

total 
faţă de 

total, % 

Întreprinderi, pe ramuri 

industrie 
faţă de 
total, 

% 
comerţ 

faţă de 
total, % 

România, 
total 

273.227 100,0 140.948 100,0 119.848 100,0 

din care: 
Oltenia 14.696 5,4 8.081 8,7 6.004 5,0 
Muntenia 59.147 21,7 27.912 19,8 28.444 23,7 
Dobrogea 12.602 4,6 5.638 4,0 6.323 5,3 
Moldova 37.730 13,8 17.261 12,3 18.952 15,8 
Basarabia 36.392 13,3 15.252 10,8 20.017 16,7 
Bucovina 16.049 5,9 7.764 5,5 7.496 6,3 
Transilvania 55.045 20,1 34.527 24,5 18.395 15,3 
Banat 18.854 6,9 11.426 8,1 5.864 4,9 
Crişana-
Maramureş 

22.712 8,3 13.087 9,3 8.353 7,0 

Sursa: Elaborat de autor după [51]. 

 
Creşterea producţiei agricole destinate pieţei, precum şi dema-

rarea procesului de industrializare au determinat dezvoltarea rapidă 
şi în Basarabia a comerţului şi creditului. La recensământul din 1930, 
în această provincie au fost înregistrate 20.440 de unităţi comerciale 
şi de credit, dintre care 68% au fost înfiinţate în perioada 1919-1930. 
Unităţile comerciale şi de credit reprezentau peste 56% din totalul 
unităţilor existente în ramurile neagricole din provincie şi foloseau 
1/2 din personalul concentrat în ramurile respective [11, p. 109].  

Majoritatea unităţilor comerciale şi de credit din Basarabia erau 
unităţi individuale, de talie mică, însă au mai funcţionat un număr 
însemnat de unităţi mijlocii şi mari, organizate atât sub formă de 
cooperative, cât şi sub formă de societăţi anonime. În reţeaua coopera-
tivelor româneşti din 1938, unităţile de credit şi cele de aprovizionare-
consum reprezentau aproape 93% din numărul cooperativelor, 
respectiv peste 96% din totalul membrilor şi din totalul capitalului.  
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În acelaşi timp, situaţia politică din acea perioadă (care făcea 
Nistrul neutilizabil pentru navigaţie), precum şi lipsa unei artere 
terestre de comunicaţie (cale ferată sau şosea) în lungul văii care 
despărţea Moldova de Basarabia au transformat râul Prut în cea 
mai importantă cale interioară de transporturi pe apă a României 
[62, p. 122]. 

Majoritatea transporturilor se făceau pe vale şi constau aproape 
exclusiv din produse agricole. Pe porţiunea navigabilă a Prutului, de 
la gura lui de vărsare şi până la Nemţeni6 (km 318), se găseau cele 
mai importante puncte de încărcare (vezi tabelul 1.6). 

 
Tabelul 1.6. Principalele puncte de încărcare amplasate pe 

porţiunea navigabilă a râului Prut în anul 1938 

Basarabia Moldova 
Nemţeni (km 318) Drânceni (km 296) 

Pogăneşti (km 262) Fălciu (km 167) 
Leova (km 222) Cârja (km 130) 
Goteşti (km 127) Rogojeni (km 98) 

Vadul lui Isac (km 90) Oancea (km 89) 
Sursa: Elaborat de autor după [62]. 

 

Din cauza variaţiei producţiei agricole (regiunile din sudul 
Basarabiei şi Moldovei erau adesea bântuite de secetă), cantităţile 
transportate fluctuau în limite însemnate. Înainte de război însă 
cantităţile transportate la vale erau în general mai mari, atingând în 
anul 1911 cifra maximă de 212.860 tone (vezi tabelul 1.7). 

 

Tabelul 1.7. Traficul râului Prut  
în perioada 1900-1938, tone 

Specificare 1900 1910 1911 1925 1930 1938 
În amonte ... ... ... 13.732 24.016 

 44.116 
În aval 42.020 144.540 212.860 12.099 122.980 

Sursa: Elaborat după [62]. 
 

Trafic de pasageri şi coletărie, în anul 1938, nu se făcea pe Prut. 
Însă, până la război, când Prutul era frontieră, exista un mic trafic de 

                                                             
6 Prin lucrările care se executau în perioada menţionată, navigaţia urma să se 

extindă până la Sculeni (km 445). 
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coletărie făcut de navigaţia rusă între Odessa şi porturile de pe Prut, 
prin transbordare la Reni. 

Paralel cu lucrările de refacere şi modernizare a drumurilor 
existente în perioada analizată, se urmărea realizarea unui 
program de construcţii de poduri noi peste cursurile de apă mai 
importante, precum şi refacerea sau definitivarea celor provizorii 
existente [62, p. 47]. 

Aşadar, aspectele prezentate demonstrează elocvent că, prin nive-
lurile de dezvoltare socioeconomică înregistrate în perioada interbe-
lică, Basarabia s-a integrat reuşit în cadrul economiei României, iar 
perioada dată va rămâne în istoria noastră drept una dintre cele mai 
luminoase. Desigur, aceste niveluri erau încă scăzute, dar ele sinteti-
zau un progres însemnat realizat de Basarabia numai în cursul a două 
decenii după înapoierea impusă acestei provincii de peste trei secole 
de dominaţie turcească şi de peste un secol de dominaţie rusească. 

Acest proces firesc de dezvoltare a fost întrerupt brutal prin 
extirparea hotarelor ţării de către imperiul sovietic, în urma Pactului 
Molotov-Ribbentrop. La 2 august 1940, Sesiunea a VII-a a Sovietului 
Suprem al URSS a abordat problema „Cu privire la formarea 
Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti Unionale şi includerea 
Bucovinei de Nord, a judeţelor Hotin, Akerman şi Ismail ale Basara-
biei în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene”. 

În consecinţă, în urma demarcării noilor frontiere între R.S.S. 
Moldovenească şi R.S.S. Ucraineană, Basarabia a pierdut: porturile de 
la Dunăre şi Marea Neagră (Bugaz, Cetatea Albă, Chilia, Ismail, Reni); 
30% din vii; 40% din producţia globală de grâne; 18% din extrage-
rea materialelor de construcţie; întreaga industrie piscicolă ş.a. [54, 
p. 203]. Pe lângă faptul că a fost fărâmiţată ca teritoriu şi popor, a 
avut de suferit şi de pe urma ruperii legăturilor economice şi cultu-
rale dintre judeţele de sud, de nord şi cele centrale ale Basarabiei, iar 
dereglarea structurii economice basarabene formate de-a lungul 
anilor a condus la încetinirea bruscă a dezvoltării întregului ei 
teritoriu în calitate de complex economic integru. Perioada care a 
urmat, de dominare a imperiului sovietic, a fost o „epocă de 
degradare şi deznaţionalizare” a ţării. 
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După declararea suveranităţii, Republica Moldova s-a orientat din 
start la o construcţie politico-geografică şi economică lipsită de 
perspectivă. Până în prezent, o parte a teritoriului Republicii Moldo-
va se află sub ocupaţie provizorie străină. Abia la începutul anului 
2005, ţara noastră a ales drumul european: lung şi plin de riscuri, 
unele chiar fără să le poată prevedea şi evalua. Cu toate acestea, o 
bună parte a perioadei de independenţă a avut, de fapt, relaţii previ-
zibile cu diverse state, pe când, în raport cu România vecină, politica 
a fost mereu schimbătoare. Acest lucru, în viziunea noastră, a deza-
vantajat procesul de dezvoltare a ţării pentru integrarea europeană.  

Aşadar, realizarea şansei Republicii Moldova de a se integra 
economic în Uniunea Europeană, utilizând experienţa de aderare a 
României, în scopul recuperării timpului pierdut, rămâne o soluţie 
firească de realizat. Integrarea în UE ar putea contribui semnificativ 
la soluţionarea diverselor probleme economice ale ţării, inclusiv la 
reintegrarea populaţiei şi la păstrarea statalităţii. Tergiversarea 
aderării ar putea duce la destrămarea Republicii Moldova ca stat. 
Drept urmare, calea de restabilire, în volum rezonabil din punct de 
vedere economic, a relaţiilor socioeconomice de altădată şi extin-
derea formelor de colaborare pe baza unor principii reciproc 
avantajoase devin o condiţie sine qua non în tendinţa Republicii 
Moldova de dezvoltare pentru integrare7. 

                                                             
7 Dezvoltarea pentru integrare are la bază doar valorile democraţiei şi economiei de 

piaţă. Pentru a le pune în practică, pentru a le transforma din spirit în procese, 
avem nevoie de o construcţie instituţională proprie acestor valori, şi nu de suro-
gate. Practica demonstrează că simpla construcţie instituţională nu este suficientă, 
întrucât ea nu face un transfer direct de esenţă a valorilor în realitatea cotidiană. 
Acest lucru nu se poate întâmpla decât printr-o educaţie civică orientată spre 
astfel de valori, impunând o educaţie ca atare. Reforma educaţională în sensul 
asigurării pregătirii profesionale adecvate pentru administrarea instituţiilor 
democratice şi ale economiei de piaţă se impune cu necesitate, pentru a se evita 
transformarea criteriilor de performanţă în acte pur birocratice sau circumscrie-
rea lor spiritului clientelar. Cele mai bune zone ale dezvoltării pentru integrare au 
demonstrat, de regulă, calitatea şi dedicaţia profesională a celor implicaţi, după 
cum în celelalte zone de insuccese se remarcă prevalenţa interesului individual 
sau de grup, chiar partinic, asupra celui național, dacă nu lipsa de profesionalism. 
Deci dezvoltarea pentru integrare înseamnă pentru o ţară în tranziţie reforme 
dinamice sistematice, complete şi integrate. 



34 | Lucia CASTRAVEŢ 

1.2. Actualitatea amplificării şi eficientizării colaborării 
economice dintre Republica Moldova şi România 

 „O ţară nu este a locului unde stă,  
ci a ţintei la care se uită” 

(Nicolae Iorga) 
 

Din considerentele prezentate în secţiunea precedentă, dar şi 
luând în calcul conjunctura economică şi politică din arealul geografic 
imediat, Republica Moldova este obligată de realităţile vieţii să între-
prindă măsuri necesare pentru relansarea, intensificarea şi eficien-
tizarea colaborării pe multiple planuri cu România. Fără îndoială, 
numai aşa ţara noastră va putea învăţa mai repede lecţia euro-
penizării, numai aşa drumul spre UE va fi mai scurt şi mai rezultativ. 

Afirmăm cu certitudine că în toate domeniile de activitate  
agricultură, industrie, transporturi, financiar-bancar şi de asigurări, 
inclusiv în cel ce ţine de cercetarea-proiectarea de produse noi – pot 
fi identificate şi definite activităţi în care specialiştii, producătorii şi 
comercianţii din cele două ţări pot colabora pe scară largă, în 
beneficiul reciproc. De menţionat în context că cel mai mare 
potenţial al colaborării moldo-române îl constituie resursele umane, 
experienţele pozitive şi negative ale acestora de-a lungul mai multor 
ani de schimburi comerciale şi colaborare economică. 

Totodată, Republica Moldova nu-şi poate permite luxul de a 
aştepta „pe margine” dezlegarea problemelor existente. Dincolo de 
orice declaraţii optimiste de la Bruxelles, nu credem că UE s-ar 
bucura să aibă la „sânul său” o ţară dezarticulată economic şi social, 
cu o populaţie care trăieşte, în cea mai mare parte, sub limitele 
decenţei europene. 

Ne-am propus ca în cele ce urmează să efectuăm o prezentare 
detaliată a procedurilor, urmate de negocierile de aderare8 la UE cu 

                                                             
8 Negocierile determină condiţiile de integrare în Uniunea Europeană a fiecărui 

stat candidat. La data aderării la Uniune, statele trebuie să adopte acquis-ul, 
respectiv legislaţia construită pe baza tratatelor fondatoare ale Uniunii. Ritmul 
negocierilor este dictat de gradul de pregătire a statului candidat şi de 
complexitatea subiectului. Din aceste considerente, este imposibil a se aprecia 
durata procesului de negociere pentru fiecare stat candidat în parte. 
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statele din ECE incluse în al cincilea val de extindere9, a prevede-
rilor celor 31 de capitole care includ acquis-ul comunitar10, precum 
şi să analizăm impactul aderării pentru capitolele negociate, relie-
fând astfel actualitatea procesului în general şi în special pentru 
Republica Moldova. 

Ţinând cont de însemnătatea primordială a unor domenii, am 
considerat necesar să le punctăm mai pe larg, în acest paragraf, pe 
cele mai importante: libera circulaţie a persoanelor, libera circulaţie 
a mărfurilor, libera circulaţie a serviciilor şi libera circulaţie a 
capitalurilor [86]. 

România a început pregătirea pentru aderarea la UE în anul 1993, 
odată cu semnarea Acordului de asociere (ratificat prin Legea nr. 
20/1993) [3]. În anul 1995 a depus cererea de aderare, iar în anul 
2000 au demarat negocierile de aderare, deschizând şi închizând 
treptat, până în decembrie 2004, toate cele 31 de capitole (vezi anexa 
9), astfel încât a devenit posibilă semnarea, la 25 aprilie 2005, a 
Tratatului de aderare şi, la 1 ianuarie 2007, aderarea efectivă (vezi 
                                                             

9 În al cincilea val au fost incluse 12 state: Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia, Litu-
ania, Malta, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Zece 
dintre acestea au devenit state membre ale UE la 1 mai 2004, iar Bulgaria şi 
România la 1 ianuarie 2007. 

10 Acquis-ul comunitar/legislaţia UE cuprinde legislaţia primară şi legislaţia secun-
dară. Legislaţia primară constă în convenţii şi alte acorduri cu statut similar, iar 
legislaţia secundară  în regulamente, directive, decizii şi recomandări. În alţi 
termeni, acquis-ul comunitar reprezintă ansamblul de drepturi şi obligaţii comune 
statuate de tratatele constitutive ale Uniunii Europene, respectiv: Tratatul de la 
Roma (semnat la 25 martie 1957 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958); Tratatul 
de la Maastricht (semnat la 7 februarie 1992 şi intrat în vigoare la 1 noiembrie 
1993); Tratatul de la Amsterdam (semnat la 2 octombrie 1997 şi intrat în vigoare 
la 1 mai 1999), Tratatul de la Nisa (semnat la 26 februarie 2001 şi intrat în vigoare 
la 1 februarie 2003), Tratatul care instituie Constituţia Europeană (TCE), în mod 
obişnuit denumit Constituţia Europeană (semnat la 29 octombrie 2004 şi respins 
la 29 mai 2005, la referendumul din Franţa, şi la 1 iunie același an, la referendu-
mul din Olanda). Ulterior, TCE a fost înlocuit cu Tratatul de la Lisabona (semnat la 
13 decembrie 2007 şi intrat în vigoare la 1 decembrie 2009) [120]. De asemenea, 
acquis-ul cuprinde (conform denumirilor din Constituţia Comunităţii): legile şi 
deciziile europene, obligatorii în toate elementele lor, care se aplică direct în 
statele membre; legile-cadru europene; regulamentele europene de punere în 
aplicare a primelor trei prezentate; recomandările şi avizele pe care le adoptă 
instituţiile comunitare, însă care nu au caracter obligatoriu. 
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anexa 8) [5; 119]. În acest context, Guvernul României a elaborat o 
serie de documente programatice care trebuiau puse în aplicare cu 
eforturile întregii societăţi, dintre care cele mai importante erau: 
Planul naţional de aderare la Uniunea Europeană, instrument pentru 
aplicarea strategiei de integrare în plan intern, care avea ca obiectiv 
general îndeplinirea criteriilor de aderare stabilite de Consiliul 
European de la Copenhaga, iar ca obiectiv intermediar  îndeplinirea 
priorităţilor Parteneriatului pentru aderare UE-România. Acest plan 
era actualizat anual şi supus atenţiei instituţiilor UE; Programul 
economic de preaderare, document de referinţă privind politica eco-
nomică a României pe termen mediu, a fost elaborat pe baza preve-
derilor Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, a fost 
aprobat de Parlament şi, ulterior, a fost detaliat într-un program de 
acţiune cu termene şi responsabilităţi precise, fiind analizat trimes-
trial. Totodată, acest program era corelat cu Programul naţional de 
aderare la UE, iar măsurile de politică economică erau în acord cu 
Programul de adoptare a acquis-ului comunitar; Planul de implemen-
tare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar  
document prin care se realiza monitorizarea modului de implemen-
tare a compendiumului de legi comunitare în România; Planul 
prioritar de acţiune pentru integrare în UE  document programatic 
prin care au fost prevăzute măsuri şi acţiuni de urmat pentru 
integrarea în UE [121]. 

Negocierile au stabilit condiţiile de integrare, respectiv legislaţia 
comunitară la care trebuia racordată cea naţională, şi eventualele 
perioade de tranziţie (48 la număr) delimitate în timp şi condiţiile de 
aplicare/etapele de parcurs până la respectarea în întregime şi 
întocmai a prevederilor [99, p. 57]. Procedura de derulare a nego-
cierilor a cuprins elaborarea şi prezentarea de către Ministrul Inte-
grării Europene (prin negociatorul şef) a documentelor de poziţie 
pentru fiecare din cele 31 de capitole, iar din partea Uniunii Euro-
pene, mandatul a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Miniştri 
al UE. Negocierile s-au purtat la Bruxelles de reprezentanţii ţărilor 
membre împreună cu cei ai Comisiei Europene şi, respectiv, cu cei ai 
României. Acestea au avut ca bază două principii fundamentale: 
acquis-ul comunitar nu este negociabil, ci numai perioada de 
aplicare, şi nimic nu este stabilit până nu se convine totul, ceea ce şi 
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explică caracterul provizoriu, pe durata negocierilor, al închiderii 
capitolelor [38, p. 6].  

Unul dintre principalele capitole negociate de România a fost 
libera circulaţie a persoanelor. Principalele etape parcurse în 
evoluția acestuia au fost [149]: în 1985 s-a semnat Acordul de la 
Schengen11, la care, din 2004, sunt membre 25 de ţări şi care permite 
cetăţenilor ţărilor semnatare să circule fără viză şi control la fronti-
eră pe teritoriul acestora, iar celor din ţările terţe, în oricare dintre 
ele dacă au „viza Schengen”; în 1989 s-a adoptat „Carta socială” a 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor (semnată de toate ţările 
membre, cu excepţia Marii Britanii), care consfinţeşte o serie de 
libertăţi şi drepturi pentru cetăţenii Uniunii Europene; în 1993, prin 
Tratatul de la Maastricht, s-au acordat drepturi electorale cetăţenilor 
care au rezidenţă într-o altă țară decât cea de origine, iar printr-o 
serie de directive s-au reglementat durata săptămânii de lucru, 
sănătatea şi siguranţa locurilor de muncă, folosirea echipamentelor 
de protecţie, acordarea permiselor de conducător auto, alocaţiile 
sociale etc.; în 1997, prin Tratatul de la Amsterdam, drepturile 
cetăţenilor comunitari au fost lărgite şi consolidate, iar problema 
locurilor de muncă a devenit prioritară pentru Uniunea Europeană. 
Acordul de la Schengen a fost încorporat în sistemul de tratate al 
Uniunii Europene; în 2004 s-au adoptat reglementări comune 
privind controlul frontierelor externe, dreptul la azil şi imigrare, 
acordarea vizelor şi a statutului de refugiat, cooperarea judiciară şi 
poliţienească în Uniunea Europeană, construindu-se treptat un 
„spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei”. 

Acquis-ul acoperă următoarele patru domenii ce ţin de dreptul 
cetăţenilor: recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale, care 
urmăreşte lichidarea obstacolelor în profesarea unei meserii şi în 
alte ţări ale Uniunii Europene, cu excepţia personalului medical şi a 

                                                             
11 Acordul a fost semnat la 14 iunie 1985, la Schengen, un sat luxemburghez aflat la 

graniţa comună cu Franţa şi Germania. Teritoriul acoperit de Schengen are 42.673 
de kilometri de graniţă maritimă şi 7.721 de kilometri de graniţe terestre. Dintre 
statele comunitare, doar Marea Britanie şi Irlanda au ales să nu adere la spaţiul 
Schengen. Pe de altă parte, au intrat în acest spaţiu trei ţări care nu sunt membre 
ale UE: Elveţia, Norvegia şi Islanda. România şi Bulgaria şi-au stabilit ca obiectiv 
aderarea la Schengen în martie 2011, eliminând astfel controalele la frontiere. 
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arhitecţilor; drepturile cetăţenilor sunt: dreptul la vot (pentru 
eurodeputaţi şi organele locale unde îşi au reşedinţa), dreptul la 
rezidenţă (inclusiv pentru membrii de familie), drepturile din „Carta 
socială” şi în special cel la protecţie socială, întrucât „cei care-şi 
exercită dreptul la libera circulaţie nu trebuie penalizaţi”; libera 
circulaţie a lucrătorilor este pe deplin asigurată pentru actualele ţări 
membre, fiind interzise orice discriminări pe motiv de naţionalitate 
la angajare12, excepţii făcând unele domenii ce ţin de ordinea, se-
curitatea şi sănătatea publică. De asemenea, au fost eliminate 
controalele la graniţele interioare ale UE; cetăţenii pot circula şi cu 
un alt document de identitate decât paşaportul [28, p. 26]. Coordo-
narea sistemelor de protecţie socială dintre ţările UE presupune 
nemijlocit asumarea de obligaţii legate de transferurile financiare 
interstatale, respectiv rambursarea costurilor asistenţei medicale, 
asigurarea dreptului la pensie şi a altor drepturi pentru cei care îşi 
schimbă locul de muncă dintr-o ţară în alta [34, p. 71]. România a 
acceptat în întregime acquis-ul comunitar, nesolicitând derogări sau 
o perioadă de tranziţie, aplicându-l în întregime de la data aderării. 
Drept urmare, capitolul „libera circulaţie a persoanelor” a fost 
deschis în martie 2002 şi finalizat în decembrie 2003 [28, p. 39]. 

Până la data aderării, România a identificat şi a eliminat toate 
restricţiile pe temei de naţionalitate, rezidenţă sau limbă impuse la 
dreptul de practicare a unor profesii (recunoaşterea reciprocă a 
actelor de studii ale ţărilor comunitare se face prin Centrul Naţional 
de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor); pentru consolidarea ca-
pacităţii instituţionale în domeniu, a beneficiat de asistenţă, printr-
un proiect de înfrăţire cu Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa; 
până la momentul aderării, a fost posibilă recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, precum şi libera practică pentru arhitecţi, medici, 
asistenţi medicali şi avocaţi, profesii pentru care există reglementări 

                                                             
12 Cu toate că în legislaţie aceste prevederi există, viaţa arată că mai pot fi şi abateri, 

spre exemplu: decizia Franţei de a expulza câteva sute de rromi către România şi 
Bulgaria (o parte dintre aceştia au acceptat repatrierea voluntară în schimbul a 
300 euro pentru adult şi a 100 euro pentru copil minor) atrage atenţia, în 
viziunea noastră, asupra ineficienţei măsurilor în cauză. 
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speciale. Libera circulaţie a lucrătorilor13  Anexa VII a Tratatului de 
aderare  este domeniul la care Uniunea Europeană a cerut o 
perioadă de tranziţie de cinci-șapte ani pentru România, cu scopul de 
a nu fi perturbată piaţa muncii comunitare, care suferă de un şomaj 
cronic de circa 9%. Ca şi în cazul celorlalte ţări foste socialiste care au 
aderat în 2004, tranziţia se va efectua în trei etape: doi ani în care 
statele membre vor lua măsurile pe care le consideră necesare, după 
care, în comun cu reprezentanţii Comisiei Europene, se va face o 
analiză şi fiecare stat în parte va decide prelungirea tranziţiei la cinci 
ani, cu posibilitatea de a o prelungi cu încă doi ani dacă piaţa muncii 
dintr-un stat va fi grav perturbată. Întrucât România are un potenţial 
migraţionist important, are şi cea mai lungă perioadă de tranziţie. 
Ţara vecină şi-a stabilit ca termen pentru aderarea la spaţiul 
Schengen data de 27 martie 2011 [141]. Pentru aceasta, trebuia să 
parcurgă un proces de evaluare care consta în mai multe etape. Până 
în octombrie 2010, România a realizat două dintre aceste etape 
(transmiterea declaraţiilor de pregătire (Declaration of readiness) 
privind aderarea la spaţiul Schengen şi completarea şi transmiterea 
chestionarului Schengen), şi se afla la finalul celei de-a treia, cea mai 
importante etapă, care include desfăşurarea vizitelor de evaluare 
Schengen, pentru verificarea în teren a stadiului implementării 
acquis-ului Schengen. Pe parcursul anilor 2009 şi 2010 au fost 
organizate vizite de evaluare Schengen care au vizat: cooperarea 
poliţienească (23-29 martie 2009); protecţia datelor personale (29 
aprilie-mai 2009); vizele (2-11 iunie 2009); frontierele maritime (3-
7 septembrie 2009); frontierele aeriene (15-18 noiembrie 2009); 
frontierele terestre (26 martie-01 aprilie 2010). Ultima vizită de 
evaluare preconizată pentru noiembrie-decembrie 2010 a avut ca 
obiectiv Sistemul de informaţii Schengen/SIRENE14. Rapoartele de 

                                                             
13 Conceptul de „liberă circulaţie a lucrătorilor” a existat încă de la înfiinţarea Comu-

nităţii Europene (CE) în 1957, face parte din dreptul mai general la libera circu-
laţie a persoanelor și reprezintă una dintre libertăţile fundamentale garantate de 
dreptul comunitar. 

14 Birourile SIRENE oferă informaţii suplimentare privind alertele, coordonează 
măsurile referitoare la acestea din cadrul Sistemului de informaţii Schengen (SIS) 
şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care: o persoană căutată 
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evaluare Schengen aferente misiunilor desfăşurate au fost aprobate 
în cadrul Grupului de Lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles. 
Rapoartele de evaluare conţin recomandări de ordin legislativ, 
procedural, de infrastructură, pe care România trebuie să le imple-
menteze până la data aderării la spaţiul Schengen. Din momentul 
aprobării fiecăruia dintre rapoartele de evaluare, Departamentul 
Schengen din cadrul Ministerului Afacerilor Interne monitorizează 
implementarea acestor recomandări şi raportează lunar Grupului de 
Evaluare Schengen de la Bruxelles stadiul implementării acestora. 
Germania aplică măsurile respective de drept intern numai lucrăto-
rilor români din domeniile: construcţii, curăţarea şi zugrăvirea 
clădirilor şi amenajări interioare, iar Austria, celor din horticultură, 
construcţii, asistenţă, construcţii metalice şi prelucrarea pietrei. 

În ceea ce priveşte accesul lucrătorilor comunitari pe piaţa 
muncii din România nu există restricţii, iar legislaţia românească în 
materie a fost deja armonizată cu cea a Uniunii Europene. Precizăm 
şi faptul că, potrivit art. 4 al Tratatului de aderare, acquis-ul 
Schengen şi actele ce se întemeiază pe acesta sunt obligatorii şi se 
aplică deja de la data aderării. Coordonarea sistemelor de protecţie 
socială revine Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
iar pentru armonizarea legislativă şi instituţională cu acquis-ul 
comunitar s-au luat măsuri privind: crearea unui grup de lucru care 
reuneşte reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate în protecţia 
socială (în număr de zece); pentru consolidarea capacităţii admi-
nistrative s-a realizat o colaborare cu partea germană; s-au încheiat 
acorduri de securitate socială cu ţările membre ale Uniunii Euro-
pene; s-a reglementat accesul la învăţământul obligatoriu pentru 
copiii lucrătorilor europeni stabiliţi în România; decontarea cheltu-
ielilor cu asistenţa medicală reciprocă etc. Libera circulaţie a 
persoanelor a avut desigur şi are un impact puternic asupra 
viitorului economico-social al României, asupra raportului dintre 
beneficii şi costuri, respectiv dintre transferurile băneşti ale emi-

                                                                                                                                               
este arestată, o persoană căreia i-a fost refuzată intrarea în spaţiul Schengen 
încearcă să intre din nou pe teritoriul acestuia, o persoană declarată dispărută 
este descoperită, o maşină sau un document de identitate furat este confiscat etc. 
Spaţiul Schengen este spaţiul fără controale la frontierele interne. 



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 41 

granţilor către cei din ţară, iar exodul creierelor îşi va lăsa ampren-
ta asupra acestui viitor. Ţările UE în care au emigrat cei mai mulți 
români sunt plasate în următoarea ordine: Italia (20%), Germania 
(18%), Spania, Franţa, Austria, Portugalia şi Grecia [38, p. 15]. 

Deşi avantajele şi constrângerile emigraţiei sunt greu de cuan-
tificat, în viziunea noastră acestea, ,  se rezumă, în linii mari, la urmă-
toarele: în ceea ce priveşte avantajele, remitenţele (transferurile 
băneşti ale emigranţilor) au efecte pozitive importante pentru 
economia naţională, deoarece: măresc cererea internă de bunuri şi 
servicii, devenind astfel factor de creştere economică; sporesc fluxul 
monetar şi contribuie la îmbunătăţirea soldului balanţei de plăti şi a 
rezervelor valutare ale ţării; conduc la creşterea standardului de 
viaţă al celor în cauză şi al familiilor acestora, iar pe termen lung şi în 
mod indirect al întregii populaţii. La transferurile băneşti efectuate 
prin sistemul bancar trebuie adăugate cele ilegale sau aduse per-
sonal de emigranţi, motiv din care acestea pot fi sensibil mai ridicate. 
Calea oficială şi sigură  cea a transferului bancar  este ocolită, din 
cauza organizării necorespunzătoare a acestuia (lipsa de filiale în 
străinătate ale băncilor comerciale ale Republicii Moldova şi de 
dobânzi şi de plasamente stimulative), precum şi a fiscalităţii ridicate 
a veniturilor din muncă, fapt care descurajează declararea integrală a 
acestora [100, p. 74]. 

Fenomenul emigraţiei nu este specific doar României şi Repu-
blicii Moldova, acesta întâlnindu-se şi în alte ţări, chiar membre ale 
Uniunii Europene. Este cazul Greciei, care a beneficiat în anul 2000 
de remisii legale de la emigranţi în valoare de 7,5 mld. dolari SUA, al 
Portugaliei, de 4,0 mld., şi al Spaniei, de 3,2 mld. Dintre ţările care 
au aderat în 2004 la Uniunea Europeană: Polonia a beneficiat de 2,9 
mld. dolari SUA şi Ungaria de 1,0 mld. dolari SUA. Dintre alte ţări, 
India de exemplu, primeşte anual de la emigranţi circa 10,3 mld. 
dolari SUA [27, p. 98].  

Cu referire la inconvenientele emigraţiei, am putea menţiona: 
diminuarea semnificativă, sub aspect cantitativ şi calitativ, a ofertei 
naţionale de forţă de muncă, care limitează posibilităţile de reducere 
mai rapidă a diferenţelor de venit faţă de ţările Uniunii Europene. 
Aspectul negativ este componenţa tot mai calificată a acestei migraţii 
(„exodul creierelor”). Şi în cazul Republicii Moldova, creşterea 
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deficitului de forţă de muncă calificată generează o serie de 
repercusiuni: pierderea capitalului investit în pregătirea profesio-
nală a celor care emigrează; accentuarea procesului de îmbătrânire 
demografică, din cauza ponderii mari a tinerilor care se expatriază, 
ceea ce va crea dificultăţi programelor de dezvoltare viitoare şi va 
mări povara socială (pensii, ajutoare sociale, asigurare de sănătate); 
orientarea prioritară a remisiunilor către consum, şi nu către afaceri, 
va reduce substanţial efectul pozitiv pe care l-ar putea avea pe 
termen mediu şi lung atât pentru emigrant, cât şi pe plan naţional. 

Un alt capitol negociat de România a fost libera circulaţie a 
mărfurilor. Şi la acest capitol, integrarea s-a făcut treptat, acquis-ul 
fiind dezvoltat şi completat gradual în timp. Libera circulaţie a 
mărfurilor reprezintă elementul central al Pieţei interne (unice) 
europene, care, la rândul său, s-a desfăşurat în câteva etape, după cum 
urmează: în anul 1968  eliminarea restricţiilor tarifare şi netarifare în 
comerţul reciproc; în anul 1988 – introducerea/aplicarea de către 
ţările ECE a unui document de export/import unic  DAU15; în anul 
1993  desfiinţarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii 
Europene; în anii 1993-1996  liberalizarea pieţei achiziţiilor publice; 
după 2004  liberalizarea pieţei utilităţilor publice [28, p. 53]. Obiec-
tivele urmărite în cadrul acestui capitol sunt: creşterea economică 
durabilă şi neinflaţionistă, stimularea concurenţei şi a competitivităţii, 
coeziunea economică şi socială, o calitate a vieţii mai bună etc. Libera 
circulaţie a mărfurilor presupune un cadru de reglementare comun, 
care asigură circulaţia fără restricţii a mărfurilor dintr-o ţară în alta a 
UE, precum şi în interiorul unui stat membru. Aceasta înseamnă că 
standardele tehnice de bază, certificarea produselor şi definiţiile 
metrologice trebuie să respecte regulile stabilite la nivel european, iar 
acolo unde acestea lipseau, ţările membre urmau să accepte recu-
noaşterea reciprocă a standardelor naţionale. Din punctul de vedere al 
normelor comunitare, mărfurile se împart în două categorii: produse 

                                                             
15 În România, sistemul de procesare automată a DAU, care a fost pus la dispoziţia 

utilizatorilor de Autoritatea Naţională a Vămilor începând cu data de 1 ianuarie 
2007, este Tariful integrat al comunităţilor europene (TARIC), instituit în baza 
art. 2 din Regulamentul CEE nr. 2658/1987, cu modificările ulterioare. TARIC_RO 
oferă informaţii complete privind măsurile tarifare şi netarifare aplicabile în 
România la importul şi la exportul mărfurilor. 
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pentru care au fost adoptate standarde comune armonizate (produse-
le agroalimentare şi cele chimice, medicamentele, automobilele, 
aparatele electrocasnice ș.a.) şi produse pentru care nu există standar-
de armonizate16, iar libera circulaţie a acestora este asigurată de 
recunoaşterea reciprocă a standardelor de calitate din ţările membre, 
care, în principiu, trebuie să fie identice (uneori există şi unele mici 
excepţii). Legislaţia europeană armonizată include şi reguli pentru 
organismele de evaluare a conformităţii, instituţiile şi laboratoarele de 
acreditare, standardizare şi supraveghere a pieţei. Se aplică principiul 
autocertificării  presupunerea de conformitate cu standardele armo-
nizate  bazat pe un grad ridicat de încredere reciprocă [27, p. 114]. 

Negocierile României la acest capitol au început în martie 2002 şi 
s-au sistat provizoriu în iunie 2003. Cea mai mare parte a negocie-
rilor s-au purtat pe marginea transpunerii în legislaţia românească a 
normelor comunitare şi a creării instituţiilor aferente legislaţiei 
europene armonizate. România nu a solicitat o perioadă de tranziţie 
sau derogări, deci a aplicat acquis-ul comunitar începând cu 1 ia-
nuarie 2007, adoptând şi aplicând volumul de standarde armonizate 
în proporţie de 80% până în 2003 şi integral până în 2007 [38, p. 10]. 
În vederea realizării angajamentelor asumate până în 2004, au fost 
luate o serie de măsuri de aliniere la acquis-ul comunitar; dintre 
acestea, menţionăm [28, p. 57]: 
 În baza Acordului european (de asociere a României la UE), până 

în 2002 au fost eliminate taxele vamale şi alte obstacole din calea 
comerţului cu produse industriale şi s-au luat măsuri de libera-
lizare pentru cele agroalimentare. În 2004 au fost eliminate 
licenţele de import şi alte bariere. 

                                                             
16 În cazul produselor pentru care nu există armonizare, principiul director este 

acela conform căruia, dacă un produs poate fi vândut legal pe piaţa unei ţări a 
Uniunii, atunci el poate fi vândut în toate ţările Uniunii. Există o serie de excepţii 
specifice de la această regulă de bază, dar sunt limitate ca domeniu de aplicare şi 
sunt precizate în articolele 28-30 ale Tratatului CE. Aceste articole ale Tratatului 
interzic statelor membre să aplice restricţii cantitative asupra importurilor şi 
exporturilor de bunuri, cu cele câteva excepţii deja menţionate. În interpretarea 
termenului „restricţii cantitative”, principiul se aplică tuturor măsurilor care au un 
efect echivalent. Astfel de măsuri sunt cele destinate să promoveze producţia 
naţională prin sisteme de preferinţe sau prin impunerea de cerinţe tehnice 
suplimentare celor adoptate pentru produsele cărora li se aplică legislaţia 
europeană armonizată. Aici se încadrează şi regulile privind achiziţiile publice. 
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 Au fost create structurile necesare pentru aplicarea legislaţiei 
comunitare; pe lângă instituţiile deja existente (Institutul de 
Standardizare şi cel de Metrologie sau Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci), au fost înfiinţate: Asociaţia Română de 
Standardizare, Reţeaua Naţională de Acreditare din România 
şi Biroul Român de Metrologie Legală. Funcţia de standar-
dizare a fost separată de cea de acreditare şi au fost acreditate 
laboratoarele de testare, organismele de certificare şi de ma-
nagement al calităţii. România s-a aliniat standardelor comu-
nitare, întărind controlul în domeniul siguranţei alimentelor. 

 Până în 2007 au fost eliminate dificultăţile în ceea ce priveşte 
coordonarea instituţiilor aferente, controlul în acest domeniu, 
implementarea acquis-ului comunitar la produsele agroali-
mentare, supravegherea pieţei etc. 

În procesul de pregătire pentru armonizarea legislaţiei româ-
neşti cu cea comunitară şi de creare a instituţiilor de resort, Româ-
nia a beneficiat de asistenţă tehnică şi financiară din partea UE, 
respectiv de 6,9 mil. euro (Programul PHARE) pentru infrastruc-
tura calităţii, supravegherea pieţei, informarea consumatorilor şi 
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. De asemenea, prin 
Programele PHARE, mulţi beneficiari au primit asistenţă pentru 
armonizarea reglementărilor tehnice şi alinierea infrastructurii 
calităţii la standardele Uniunii Europene (acreditare, standardizare, 
metrologie şi evaluarea conformităţii). În strânsă legătură cu libera 
circulaţie a produselor, Anexa III a Tratatului de aderare stabileşte 
unele obligaţii privind marca de comerţ, certificatul de protecţie şi 
brevetul pentru medicamente sau desenele şi modelele industriale 
[16, p. 124]. Menţionăm că, pentru unele ţări care au aderat în 
2004, autorizarea comercializării produselor farmaceutice în cele-
lalte ţări membre a fost făcută treptat (Cipru în 2005, Lituania şi 
Malta în 2006, Slovenia în 2007 şi Polonia în 2008) [22, p. 86]. 

În viziunea noastră, principalele avantaje ale acestui capitol ar fi: 
libera circulaţie a mărfurilor, fiind însoţită şi de cea a factorilor de 
producţie (materii prime şi semifabricate, tehnologie, capital, forţă 
de muncă şi servicii), conduce la creşterea concurenţei şi a compe-
tiţiei, cu efect benefic asupra calităţii şi preţurilor produselor; consu-
matorii finali rămân principalii beneficiari, deoarece gama de produ-
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se oferite este mai mare, preţurile mai ușor de comparat, iar 
concurenţa sporită le menţine la un nivel rezonabil; standardele 
comune asigură o calitate corespunzătoare tuturor produselor 
comercializate; agenţii economici, adresându-se unei pieţe mai mari, 
pot reduce costurile pe unitate de produs („economia de scară”) şi 
pot spori în felul acesta profiturile; reindustrializarea ţării şi specia-
lizarea internaţională a economiei româneşti este mai uşor de 
realizat datorită liberei circulaţii a mărfurilor, serviciilor, tehnolo-
giilor şi capitalurilor şi, în special, investiţiilor străine directe şi avan-
tajelor competitive pe care le poate oferi piaţa românească (dimen-
siunea şi poziţia geografică a acesteia); schimburile comerciale, 
desfăşurându-se prioritar cu ţările membre ale Uniunii Europene, 
devin mai competitive şi mai avantajoase datorită apropierii geo-
grafice şi costurilor. De asemenea, faptul că produsele trebuie să facă 
faţă unor exigenţe europene şi mondiale permite desfacerea lor în 
cantităţi mari, inclusiv pe alte pieţe decât cele ale ţărilor membre ale 
Uniunii Europene (în special cele care au acorduri de liber schimb cu 
Uniunea Europeană). În acelaşi timp, am putea constata şi unele 
constrângeri, ca de exemplu: exigenţele de adaptare la cerinţele 
pieţei interne europene necesită eforturi investiţionale pe care nu 
toţi agenţii economici le pot face, astfel fiind nevoiţi să-şi încheie 
activitatea sau să abordeze domenii noi; eforturile de restructurare 
şi modernizare a economiei înseamnă şi resurse financiare sub-
stanţiale din partea statului, ceea ce duce la diminuarea posi-
bilităţilor de a satisface corespunzător nevoile sociale (sănătate, 
educaţie şi pensii) ş.a.m.d. 

Un alt capitol negociat de România a fost libera circulaţie a 
serviciilor. Serviciile ocupă un loc important în UE, aceasta expli-
cându-se prin faptul că circa 60% din populaţia ocupată lucrează în 
acest sector, iar acquis-ul comunitar vizează în special serviciile 
bancare, valorile mobiliare şi asigurările [28, p. 84].  

În cadrul tranzacţiilor externe, serviciile deţin 20% din totalul 
comerţului exterior al Uniunii Europene şi majoritatea lor se 
desfăşoară pe plan comunitar. Valoarea exporturilor şi a impor-
turilor cu servicii se ridică la peste 2.000 mld. dolari SUA anual (vezi 
tabelul 1.8). 
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Tabelul 1.8. Comerţul internaţional cu servicii al UE,  
în anii 2007-2009 

Export de servicii Import de servicii 
valoarea, 

mld. 
dolari 

SUA 

schimbarea 
procentuală anuală, % 

valoarea, 
mld. 

dolari 
SUA 

schimbarea 
procentuală anuală, 

% 

an 2009 an 2007 an 2008 an 2009 an 2009 an 2007 an 2008 an 2009 
1.513 21,0 11,0 -14,0 1.329 19,0 11,0 -13,0 

Sursa: Elaborat de autor după [74]. 

 
Libera circulaţie a serviciilor se interferează şi cu alte domenii, dar 

mai ales cu libera circulaţie a persoanelor şi cu cea a capitalurilor. De 
aceea, există o relaţie importantă între mobilitatea intraeuropeană a 
forţei de muncă şi fluxurile transfrontaliere de capital şi între migraţie 
şi activitatea în sfera serviciilor. Libera circulaţie a serviciilor în 
cadrul Uniunii Europene s-a realizat treptat, principalele etape fiind: 
liberalizarea deplină a serviciilor bancare în 1993, a celor de asigurări 
în 1994 şi a celor privind investiţiile în 1996; liberalizarea serviciilor 
financiare şi a celor poştale până în 2005; liberalizarea deplină până 
în 2010 a pieţei serviciilor de transport, a telecomunicaţiilor, a ener-
giei şi a celorlalte utilităţi, a audiovizualului ş.a [28, p. 87]. 

Acquis-ul comunitar are la bază prevederile tratatelor 
constitutive, care garantează libertatea de circulaţie a persoanelor, 
libertatea de stabilire a reşedinţei şi de prestare a serviciilor. Se 
referă în principal la: stabilirea cerinţelor minimale (standarde) 
pentru instituţiile de resort (bănci şi societăţi de credit, societăţi de 
asigurări, burse de valori mobiliare etc.), respectiv: condiţiile de 
autorizare, regulile prudenţiale, licenţa (autorizarea) unică, 
recunoaşterea reciprocă a standardelor naţionale de supraveghere 
etc.; protecţia datelor personale; libertatea de stabilire a reşedinţei în 
ţările Uniunii şi de furnizare a serviciilor de către meşteşugari, 
comercianţi, fermieri, agenţi şi brokeri de asigurări; armonizarea 
legislativă pentru asigurările de viaţă şi cele generate pentru 
răspunderea civilă în cazul pagubelor produse terţilor la accidentele 
auto etc. [149]. 

România a acceptat acquis-ul comunitar în domeniul serviciilor, 
implementându-l până la data aderării, cu excepţia a două directive 
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(84/5/CE şi 97/9/CE) care se referă la asigurarea de răspundere 
civilă a autovehiculelor şi la schemele de compensare a investitorilor, 
pentru care a solicitat o perioadă de tranziţie de cinci ani (până la 1 
ianuarie 2012). Până la data aderării, a eliminat treptat barierele din 
calea dreptului de stabilire şi a liberei practici a serviciilor, inclusiv a 
celei de avocat, în domeniul bancar, astfel: obligativitatea autorizării 
şi supravegherii de către Banca Naţională a României, tratament 
nediscriminatoriu pentru filialele băncilor străine, autorizarea unică, 
supravegherea consolidată a instituţiilor de credit, a nivelului minim 
al capitalului social şi al fondurilor proprii pentru a le asigura 
solvabilitatea, formatul şi structura bilanţului şi a contului de profit şi 
pierderi, aplicarea principiului de bancă universală, transparenţa 
tranzacţiilor financiare transfrontaliere, privatizarea băncilor de stat, 
inclusiv a Casei de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) din România, 
restructurarea EXIMBANK etc. [18, p. 135]. 

În domeniul pieţei de capital, Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare (CNVM) a fost împuternicită să stabilească reglementările 
necesare pentru alinierea la cadrul legislativ al Uniunii Europene 
(condiţiile de autorizare, înfiinţarea fondului de compensare a 
investitorilor în volum de 20 mii euro, nivelul minim de capital 
pentru societăţile de brokeraj, acceptarea băncilor comerciale ca 
operatori pe piaţa de capital (din 2005), listarea la Bursa de Valori a 
ofertelor publice şi informarea continuă, verificarea şi distribuirea 
prospectelor când se oferă publicului valori mobiliare transferabile, 
schemele de compensare a investitorilor, fondurile de investiţii şi 
intermediarii de valori mobilare etc.) [42, p. 71]. Alte ţări, precum 
Cipru, Ungaria și Polonia, au obţinut şi suspendarea, până în 2007, a 
obligaţiilor privind cooperativele de credit (accesul, exercitarea 
activităţii, capitalul minim) [7, p. 83]. O problemă importantă este 
capacitatea administrativă de implementare a acquis-ului şi, în acest 
context, necesitatea consolidării atribuţiilor de reglementare şi 
supraveghere ale CNVM. 

În domeniul asigurărilor, obiectivul privind asigurarea libertăţii 
de stabilire şi a celei de prestare a serviciilor pe baza principiului 
autorizării şi supravegherii unice nu poate fi atins decât treptat, pe 
baza dezvoltării societăţilor de asigurări autohtone şi a întăririi 
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supravegherii activităţii de asigurare. S-a introdus deja egalitatea de 
tratament17, a fost înfiinţată Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, 
a fost introdusă procedura standard de autorizare a societăţilor de 
asigurări, au fost adoptate două legi importante: cea privind asigu-
rările şi reasigurările în România şi, respectiv, cea privind societăţile 
de asigurare şi supravegherea asigurărilor [38, p. 25]. 

Drept avantaje ale liberei circulaţii a serviciilor, constatăm: toate 
beneficiile pe care le asigură libera circulaţie a lucrătorilor (remi-
tenţele de la emigranţi, reducerea presiunii asupra pieţei forţei de 
muncă autohtone etc.); accentuarea competiţiei pe piaţa serviciilor, 
care conduce la prestaţii de mai bună calitate şi mai ieftine pentru 
consumatorii români. De exemplu, preţurile pentru serviciile de 
telecomunicaţii pe ansamblul Uniunii Europene au scăzut cu 
aproximativ 7,5% pe an de când piaţa a fost complet liberalizată în 
anul 1998, iar la energia electrică furnizată consumatorilor casnici în 
anii 1996-2001 cu 6,5% sau chiar cu peste 20%, cum a fost cazul 
Spaniei; protejarea economiilor micilor investitori prin rigorile 
introduse în sistemul bancar şi pe piaţa de capital, despăgubirea 
acestora în caz de faliment cu o sumă mai consistentă din 2007  cu 
20 mii euro. Conducându-se după regulile comunitare şi fiind încă 
insuficient dezvoltată în România, sfera serviciilor va mai atrage 
mulţi investitori occidentali, inclusiv cu prilejul privatizării utili-
tăţilor. Totodată, pe măsura îmbunătăţirii infrastructurii, România 
deja beneficiază de poziţia sa geografică în tranzitul către Est şi 

                                                             
17 Articolul 5 din Capitolul 2, Titlul I al Codului muncii (România) stabileşte: (1) În 

cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de 
toţi salariaţii şi angajatorii. (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un 
salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine so-
cială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 
sindicală, este interzisă. (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de 
excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe 
dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, 
restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 
prevăzute în legislaţia muncii. (4) Constituie discriminare indirectă actele şi 
faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), 
dar care produc efectele unei discriminări directe. 
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Orientul Mijlociu şi de atracţiile turistice pe care le oferă Delta 
Dunării, Marea Neagră, munţii şi mănăstirile. 

Printre inconveniente am putea menţiona: toate dezavantajele la 
care conduce migraţia forţei de muncă; pierderile prin emigraţie 
devin importante şi prin faptul că cuprind liber-profesioniştii (arhi-
tecţi, doctori, farmacişti, veterinari, avocaţi, asistenţi medicali ş.a.); 
costurile mari pe care le implică procesul de adaptare legislativă şi 
instituţională, în special în perioada de preaderare ş.a. 

Cel de-al patrulea capitol important tratat de România este libera 
circulație a capitalurilor. Cu câteva decenii în urmă, circulaţia 
internaţională a capitalurilor era mai puţin importantă decât schim-
burile de mărfuri sau servicii (servind în special finanţării dezechi-
librelor balanţelor de cont curent). În prezent, „libera circulație a 
capitalurilor” reprezintă tipul de tranzacţie transfrontalieră care, în 
mare măsură, determină cursurile de schimb şi rata dobânzilor  doi 
vectori ai evoluţiei şi structurii comerţului internaţional şi ai econo-
miei în general. În acest context de creştere a rolului capitalurilor, s-a 
impus şi necesitatea liberalizării circulaţiei acestora. 

Liberalizarea circulaţiei capitalurilor în cadrul UE s-a realizat 
gradual, şi anume [12, p. 167]: în 1960 a avut loc liberalizarea circu-
laţiei celei mai mari părţi a capitalurilor pe termen lung; în 1962  a 
operaţiunilor cu titluri de valoare; în cursul anilor 1970 şi începutul 
anilor 1980, din cauza şocurilor petroliere, s-a înregistrat un recul în 
libera circulaţie a capitalurilor, ţările membre ale Uniunii Europene 
încercând să controleze fluxurile transfrontaliere de capital, tentative 
care s-au dovedit ineficiente şi contraproductive; în 1986 au fost 
liberalizate mişcările de capital (creditele legate de operaţiunile cu 
titluri care nu erau negociate la bursă); în 1988 a fost liberalizată 
circulaţia capitalurilor pe termen scurt; în 1990 s-a realizat libera-
lizarea completă a circulaţiei capitalurilor  atât în ceea ce priveşte 
ţările Uniunii Europene, cât şi ţările terţe (de un regim tranzitoriu s-au 
bucurat, până la 31.12.1992, Grecia, Irlanda, Portugalia şi Spania); în 
1993, prin Tratatul de la Maastricht, s-a accentuat liberalizarea 
mişcărilor de capital, iar decizia introducerii unei politici monetare şi 
a monedei unice a însemnat pasul hotărâtor în direcţia integrării 
monetare; în perioada 1 ianuarie-1 martie 2002 au fost scoase din 
circulaţie monedele naţionale a 12 ţări membre ale Uniunii Europene 
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şi a fost introdusă moneda unică euro; în 2003 a fost liberalizată 
piaţa de valori mobiliare [58, p. 128]. Principiile care guvernează 
acquis-ul comunitar în domeniu sunt: eliminarea efectivă a contro-
lului circulaţiei capitalurilor şi a plăţilor; dreptul de a efectua în mod 
liber tranzacţii de capital este conferit mai degrabă rezidenţilor, şi nu 
cetăţenilor18; această libertate exclude nu doar orice interdicţie 
generală, ci şi orice procedură explicită sau implicită de autorizare; 
excepţiile se referă la politicile naţionale de securitate şi ordine 
publică, însă nu şi la politica monetară naţională sau la cea privind 
rata dobânzii [28, p. 137]. Acquis-ul comunitar cuprinde măsuri 
privind: liberalizarea plăţilor curente şi de capital; măsuri de 
armonizare în materie de impozitare pentru a nu afecta libera 
circulaţie a capitalurilor; stimularea investiţiilor străine şi a pieţei de 
capital; prevenirea spălării banilor etc. 

România a deschis negocierile la acest capitol în iunie 2001 şi le-a 
finalizat în aprilie 2003. Aceasta a acceptat în întregime acquis-ul 
comunitar, implementându-l până la data aderării, cu două excepţii: 
privind liberalizarea regimului de dobândire de către persoanele 
fizice străine a terenurilor cu destinaţie agricolă şi forestieră sau 
aflate permanent sub luciu de apă, precum şi a terenurilor aflate în 
extravilan, pentru care a cerut o tranziţie de 15 ani, şi privind 
liberalizarea regimului dobândirii terenurilor situate în intravilan, 
pentru care a cerut o tranziţie de cinci ani. Conform Anexei VII a 
Tratatului de aderare, s-au obţinut șapte ani pentru terenurile 
agricole, păduri şi terenurile forestiere şi, respectiv, cinci ani pentru 
cele destinate unei reşedinţe secundare. Asemenea derogări s-au 
acordat şi altor ţări: tot șapte ani – Estoniei, Ungariei, Letoniei, 
Lituaniei, Cehiei şi Slovaciei, însă 12 ani – Poloniei. Pentru reşedinţă 
secundară, Malta a obţinut derogare permanentă, iar Slovenia a obți-
nut posibilitatea de a recurge până în 2011 la clauza de salvgardare 

                                                             
18 Articolul 2 (Capitolul I) al Ordonanţei de urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 

privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 
UE şi SEE (MO, nr. 646/2005) stabileşte: (1) În aplicarea prevederilor prezentei 
Ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:  
1. cetăţean al UE  orice persoană care are cetăţenia unuia dintre statele membre 
ale UE; 4. rezident  cetăţean al UE, posesor al unui certificat de înregistrare sau 
membru de familie al acestuia, posesor al unui permis de şedere. 
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pentru piaţa imobiliară [59, p. 97]. Au fost liberalizate operaţiunile de 
capital precum: investiţiile nerezidenţilor, inclusiv mobiliare şi imobi-
liare, operaţiunile de cont curent şi de depozit etc. Persoanele fizice şi 
juridice române au căpătat dreptul de a achiziţiona în străinătate 
imobile, fabrici şi de a cumpăra acţiuni, de a-şi deschide conturi la 
băncile din străinătate, de a trimite bani în afara ţării şi de a face 
împrumuturi externe. Au rămas neliberalizate până la data aderării 
operaţiunile cu instrumente pe piaţa monetară, respectiv cumpărarea 
de către nerezidenţi a titlurilor de stat sau a certificatelor de depozit 
emise de Banca Naţională a României (astfel de investiţii de porto-
foliu au în general caracter speculativ şi determină intrări şi ieşiri 
bruşte ale unor sume mari de bani) [104, p. 78]. Restricţiile impuse 
plăţilor dintre România şi statele membre sunt interzise şi se efectu-
ează prin Societatea Naţională de Transfer şi Decontare a Fondurilor, 
în calitate de agent al Băncii Naţionale a României, constituind o fază 
premergătoare introducerii sistemului electronic de plăţi. De aseme-
nea, a avut loc armonizarea legislativă în domeniul mișcărilor de 
capital (valori mobiliare, credite comerciale, garanţii, transferuri etc.), 
al stimulării investiţiilor străine, pieţei de capital, acţiunilor nomina-
tive de control ale statului (numai în societăţile de interes strategic), 
prevenirii şi combaterii spălării banilor etc. 

Libera circulaţie a capitalurilor, mai ales pe termen mediu şi lung, 
este benefică pentru România, principalele avantaje, în viziunea 
noastră, fiind următoarele: economia naţională profită de un acces 
sporit şi în condiţii avantajoase (dobânzi accesibile) pe piaţa de 
capital comunitară, într-o perioadă când fondurile proprii pentru 
modernizare şi adaptare la exigenţele integrării în Uniunea Europea-
nă sunt insuficiente (din cauza nivelului scăzut al veniturilor, a ratei 
mici a acumulării); agenţii economici şi persoanele fizice au acces la 
o piaţă de capital mai ieftină, respectiv pentru constituirea de firme, 
efectuarea de investiţii, construirea şi cumpărarea de locuinţe prin 
ipotecile transfrontaliere (mult mai convenabile decât cele naţiona-
le) etc.; adoptarea monedei unice va aduce binefacerile stabilităţii 
monetare: curs de schimb stabil, inflaţie mică şi rată rezonabilă a 
dobânzilor, comisioane bancare identice în zona euro etc.; creşterea 
investiţiilor directe comunitare înseamnă restructurarea şi moderni-
zarea mai rapidă a ţării şi, astfel, reducerea decalajului economic şi 
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social ce separă România de celelalte ţări ale Uniunii Europene; ar-
monizarea legislativă şi aplicarea acquis-ului comunitar conduce la 
alinierea ţării la exigenţele unei economii de piaţă funcţionale şi din 
punctul de vedere al pieţei de capital; posibilitatea efectuării de pla-
samente în străinătate cu profituri mai substanţiale decât în ţară etc. 

În acelaşi timp, identificăm şi o serie de dezavantaje: date fiind 
preţurile mici ale terenurilor şi pădurilor din România, este posibilă 
achiziţionarea lor de către străini în perioada imediat următoare 
expirării interdicţiei (2014), cu efectele negative ce pot decurge din 
aceasta; pătrunderea de capital speculativ prin investiţii de porto-
foliu care prezintă riscuri importante pentru o economie fragilă 
(scurgerea de venit naţional prin retragerea de pe piaţă şi transferul 
în străinătate); tendinţa de aliniere a preţurilor la terenuri, păduri şi 
locuinţe la cele occidentale (concurenţa externă pe această piaţă 
fiind hotărâtoare) etc. 

Liberalizarea fluxului de capital în România a dus la o creştere 
semnificativă a fluxurilor financiare. De aceea, şi în Republica Moldo-
va, aderarea la UE va duce la o sporire substanţială a acestor fluxuri. 

În România, concomitent cu negocierile la capitolele nominalizate 
(libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi capitaluri-
lor), s-au derulat negocierile de aderare şi la celelalte 27 de capitole 
(vezi anexa 9). Acestea au avut ca bază acelaşi principiu fundamen-
tal, şi anume că acquis-ul comunitar nu este negociabil, ci numai 
perioada de aplicare a acestuia. 

Rezultatele negocierilor au fost încorporate în proiectul Tratatului 
de aderare, care, după aprobarea acestuia de către Consiliul de 
Miniştri al UE şi obţinerea avizului de conformitate din partea 
Parlamentului European, a fost semnat de ţările membre şi de 
România şi ratificat de parlamentele naţionale ale celor 25 de ţări 
membre, intrând în vigoare la 1 ianuarie 2007. 

Astfel, pentru România, anul 2004 a fost un an de vârf în asimi-
larea acquis-ului comunitar, dovadă că în luna decembrie negocierile 
s-au închis la toate capitolele, Parlamentul României adoptând peste 
2.000 de acte comunitare. Capitolele cu cel mai înalt grad de concor-
danţă (100%) a legislaţiei române cu acquis-ul comunitar la data 
respectivă erau: libera circulaţie a capitalurilor, politicile industriale, 
ştiinţa şi cercetarea, cultura şi audiovizualul, controlul financiar. Do-
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meniile cu cel mai redus grad de concordanţă (70-90%) erau: concu-
renţa şi ajutorul de stat, agricultura, pescuitul, energia, protecţia 
mediului, protecţia consumatorului şi a sănătăţii, justiţia şi afacerile 
interne, precum şi politica externă şi de securitate comună. Libera 
circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor a ocupat o poziţie de 
mijloc, având un grad de transpunere de la 90 la 96% (adică au avut 
o complexitate medie de concordanţă), însumând împreună în 
legislaţia UE 853 de acte comunitare. Ulterior, indicatorul menționat 
va fi influenţat de perioadele de tranziţie şi de derogările obţinute, 
majoritatea dintre ele depăşind cu mult anul aderării (vezi anexa 9). 

În contextul celor relatate, în vederea preluării experienţei de 
aderare a României la UE, inclusiv pentru a evita perturbările 
ulterioare în procesul de negociere, propunem autorităţilor centrale 
şi locale ale Republicii Moldova să nu se încadreze în mod automat 
în prevederile tratatelor UE, ci într-o manieră graduală, cu perioade 
de tranziţie şi derogări pentru diverse poziţii. Iar convergenţa cu 
acquis-ul comunitar nu trebuie privită ca un „panaceu” pentru 
deficienţele economice şi comerciale actuale ale ţării, aceasta, în cele 
din urmă, rămânând a fi cheia unui climat îmbunătăţit economic, 
investiţional, comercial, social, de afaceri etc. 

De aproape două decenii, ţările din Europa Centrală şi Orientală 
evaluează costurile şi beneficiile aderării la UE. Totodată, este 
important de precizat că, atunci când vorbim de „costuri” sau 
„dezavantaje” pentru Republica Moldova, acestea nu trebuie puse 
numai pe seama aderării la Uniunea Europeană, întrucât ele oricum 
persistă în tranziţia spre o economie funcţională. Deosebirea 
(avantajul) este că, datorită UE, aceste costuri sunt mai mici şi 
tranziţia este mult mai scurtă.  

Concluzii  

În scopul identificării premiselor obiective ale colaborării econo-
mice actuale moldo-române, capitolul 1 debutează cu o analiză de 
sinteză a situaţiei socioeconomice a Basarabiei în perioada inter-
belică, fiind reliefate aspectele esenţiale în complementaritatea 
economiei acesteia în cadrul economiei României. În acest sens, sunt 
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puse în evidenţă succesele palpabile ale Basarabiei din perioada 
menţionată în toate domeniile, inclusiv: agricultură, industrie, 
învăţământ, sfera socială ş.a., remarcând că, pentru prima dată în 
istoria acestui ţinut, forţele spiritualităţii româneşti, vastele acu-
mulări culturale naţionale, economice şi sociale s-au materializat 
într-un impozant salt calitativ. Revenirea Basarabiei în anul 1918 la 
neamul românesc a asigurat pe parcursul întregii perioade (1918-
1940) o adevărată renaştere naţională şi spirituală a românilor basa-
rabeni. Anume în aceşti ani s-a constituit o adevărată intelectualitate 
naţională. Fărâmiţată ulterior ca teritoriu şi popor, Basarabia a avut 
de suferit de pe urma ruperii legăturilor economice şi culturale 
dintre judeţele de sud, de nord şi cele centrale, iar dereglarea struc-
turii economice basarabene formate de-a lungul anilor a condus la 
încetinirea bruscă în dezvoltarea întregului ei teritoriu în calitate de 
complex economic integru. 

Astfel, în completarea acestui capitol, a fost efectuată o investigare 
a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, inclusiv a 
procedurilor de derulare a negocierilor în cadrul capitolelor care 
includ acquis-ul comunitar, precum şi a impactului aderării pentru 
fiecare capitol negociat, astfel fiind reliefată actualitatea procesului în 
general şi pentru Republica Moldova în special. 

Ca urmare, considerăm că aspectele prezentate pot fi interpretate 
drept argument al necesităţii intensificării şi eficientizării colaborării 
socioeconomice între Republica Moldova şi România, în contextul po-
sibilei elaborări a unui mecanism eficient de transfer al experienţei de 
aderare (şi integrare) a României la UE către Republica Moldova. 

Aşadar, având în vedere importanţa strategică a României, care, 
din punct de vedere geografic, istoric, cultural, economic şi socio-
uman, este pentru Republica Moldova cea mai apropiată ţară mem-
bră a Uniunii Europene, precum şi un aliat firesc pentru realizarea 
aspiraţiilor europene, devin actuale: cercetarea evoluţiei colaborării 
socioeconomice între aceste două state, identificarea factorilor şi 
cauzelor care descurajează fructificarea posibilităţilor de colaborare 
şi determinarea direcţiilor de aprofundare a relaţiilor socioeco-
nomice între aceste ţări, în diverse domenii. Aceste aspecte au 
urmărit să deducă scopul prezentei investigaţii, care, la rândul său, a 
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condiţionat generarea următoarelor obiective ale cercetării: identi-
ficarea premiselor reale ale colaborării socioeconomice actuale 
moldo-române; studierea procesului de preaderare şi postaderare a 
României la UE; analiza comparativă a dezvoltării economiilor 
Republicii Moldova şi României în ultimele două decenii; cercetarea 
cadrului normativ-juridic de colaborare (pe multiple planuri) moldo-
română în perioada 1990-2010; investigarea şi evaluarea dezvoltării 
în dinamică a relaţiilor comercial-economice, sociale, financiare etc. 
dintre cele două ţări. 

Sub aspect teoretico-ştiinţific, metodologia cercetării în cauză are 
menirea să prevadă analiza formelor tradiţionale de colaborare 
socioeconomică între aceste două state şi cercetarea experienţei de 
aderare a României, în scopul promovării şi utilizării eficiente a 
acesteia în dezvoltarea Republicii Moldova în procesul de aderare la 
Uniunea Europeană.  
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CAPITOLUL 2  
RELAŢIILE ECONOMICE DINTRE 

REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA 
ÎN PERIOADA DE DUPĂ 1989 

2.1. Reformarea cadrului normativ-juridic  
de colaborare multilaterală  

între cele două entităţi statale 

În zilele noastre, orice strategie de creştere economică este 
neviabilă dacă structurile sale de pornire nu cuprind următoarele 
două entităţi statale [78]: 
 Nicio economie naţională nu se poate dezvolta durabil decât ca o 

economie deschisă tot mai larg spre exterior. 
 Organizarea acestei deschideri are loc pretutindeni sub anumite 

forme de integrare, concepute pe plan regional, continental sau 
chiar mondial. 
Republica Moldova, ca stat independent, a apărut pe harta lumii în 

anul 1991, în urma prăbuşirii comunismului şi dezintegrării URSS. 
Ceea ce numim astăzi Republica Moldova nu este decât o părticică 
din acea Moldovă istorică formată ca stat centralizat în secolul a XIV-
lea. La începutul anilor 1990, Republica Moldova s-a afirmat printre 
liderii reformelor în ţările CSI. A fost introdusă moneda naţională, 
preţurile şi comerţul au fost gradual liberalizate, au fost lansate 
procesul de privatizare în masă şi reforma sectorului financiar 
ş.a.m.d. [87]. 

Până în anul 1990, relaţiile economice, la fel ca şi oricare altele 
dintre Republica Moldova şi restul lumii, erau efectuate (pentru 
Republica Moldova) de structurile foste unionale. Astfel, putem 
afirma că relaţii directe (proprii) nu existau nici chiar cu „vecina” 
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Românie. Explicaţia era una singură: motivele politice. În ex-URSS 
exista monopolul asupra tuturor relaţiilor externe [101]. 

România şi Republica Moldova nu sunt doar state independente şi 
vecine, ci totodată şi ţări frăţeşti, care „au ieşit din aceeaşi urnă 
genetică” şi au făcut parte din aceeaşi vatră strămoşească. 

Cu toate acestea, chiar şi după declararea independenţei, deşi 
oficial devenită liberă/suverană, ţara noastră a continuat să depindă 
în mare măsură de politica economică a Rusiei, aliniindu-se cu paşi 
confienţi/încrezători la o construcţie politico-geografică şi economică 
lipsită de perspectivă – CSI. România însă, imediat după evenimentele 
din anul 1989, a pornit de o manieră explicită pe drumul tranziţiei 
spre economia de piaţă şi al integrării europene, alături de alte ţări 
central şi est-europene, ca: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, foste partenere în cadrul 
blocului comunist, ţări încadrate în grupul celor cu orientare pro-UE. 

Iniţiatoare în demararea relaţiilor bilaterale între Moldova 
Sovietică şi România a fost partea română, prin semnarea Tratatului 
sovieto-român din anul 1990. După semnarea acestuia, Guvernul 
României a decis crearea unui subsecretariat (care, la sfârşitul lunii 
iunie 1991, s-a transformat în secretariat) permanent pentru relaţiile 
cu Republica Moldova în cadrul Ministerului de Externe, care avea să 
urmărească sistematic desfăşurarea activităţii, atât pe linie econo-
mică, cât şi pe linie ştiinţifică, culturală, politică, pe linia relaţiilor 
umane ş.a.m.d. Totodată, a fost formată o comisie mixtă de experţi, 
care avea misiunea să pregătească textele unor acorduri economice 
bilaterale. Astfel, la 6 august 1991, la Chişinău au fost semnate: 
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu 
privire la colaborarea economică şi schimburile comerciale şi 
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României 
privind înfiinţarea Comisiei interguvernamentale de colaborare 
economică, comercială şi tehnico-ştiinţifică [83]. 

Pe parcursul întregii perioade 1991-2010, între Republica Moldo-
va şi România au fost încheiate acorduri, tratate, convenţii, memo-
randumuri, protocoale de colaborare la nivel de stat şi în alte 
domenii, precum: industrie, comerţ, agricultură, justiţie, transport, 
educaţie şi cercetare, tineret şi sport, standardizare, metrologie şi 
supraveghere tehnică, turism etc. De altfel, în doar cinci luni ale 
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anului 2010, au fost semnate mai multe acorduri decât în ultimii 
patru ani ai perioadei în cauză (vezi figura 2.1 şi anexa 2). 

 
Figura 2.1. Numărul acordurilor bilaterale semnate între 

Republica Moldova şi România, în anii 1991-2010 
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Sursa: Elaborată de autor în baza [142]. 

 

În acelaşi timp, încă de la declararea independenţei Republicii 
Moldova, România a venit în întâmpinarea diverselor solicitări din 
partea noului stat, oferind un program de asistenţă concret, atât sub 
formă de ajutoare economice nerambursabile, cât şi sub forma unor 
credite în condiţii deosebit de avantajoase (pe termen lung, fără 
dobândă, cu perioadă de graţie) [98]. 

Spre exemplu, în bugetul României pe anul 1993 a fost prevăzută 
suma de 6 mld. lei româneşti ca „fond la dispoziţia Guvernului 
României pentru relaţiile cu Republica Moldova”, sumă destinată 
finanţării atât a unor acţiuni sub formă de ajutoare nerambursabile, 
cât şi pe linia consolidării spaţiului spiritual şi cultural comun. Cea 
mai mare parte din acest fond (peste 75%) a fost folosită pentru 
ajutoare economice, şi anume: 
 2,5 mld. lei (42%) pentru livrări urgente de benzină, motorină şi 

uleiuri minerale; 
 1,6 mld. lei pentru livrarea de utilaje necesare montării primei 

linii de fabricaţie a ţevilor sudate la uzina din Făleşti; 
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 186 mil. lei pentru livrarea a 10.600 de motoare electrice pentru 
maşini de spălat; 

 350 mil. lei pentru finanţarea a 60 de teme de cercetare, convenită 
la nivelul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, din care 70% au 
revenit unităţilor de cercetare din Republica Moldova; 

 95 mil. lei pentru elaborarea studiilor tehnice privind integrarea 
liniei de cale ferată Ungheni-Chişinău în reţeaua de transport 
european şi pentru începerea studiilor tehnice privind recon-
strucţia liniei existente Cahul-Basarabeasca. 
În anul 1994, o mare parte din ajutorul nerambursabil acordat, de 

1 mld. lei, a fost folosită pentru ajutoare economice, inclusiv pentru 
înlăturarea urmărilor inundaţiilor din luna august a acelui an. 

Pentru anul 1995 s-a alocat un „fond la dispoziţia Guvernului 
României pentru relaţiile cu Republica Moldova” de 4 mld. lei, utilizat 
în special pentru ajutoare economice pe linia Ministerului Industriei 
şi Ministerului Culturii. 

În anul 1996, „fondul la dispoziţia Guvernului” a fost stabilit prin 
HG nr. 646/06.08.1996 la nivelul de 4,6 mld. lei, din care 1,8 mld. 
pentru finanţarea unor acţiuni de integrare economică între Româ-
nia şi Republica Moldova, iar 2,8 mld. lei pentru susţinerea financiară 
a acţiunilor vizând consolidarea spaţiului cultural şi spiritual comun. 

Pentru anul 1997, prin HG nr. 402/04.02.1997 s-a alocat, în cadrul 
aceluiaşi „fond” pentru relaţiile cu Republica Moldova, 5 mld. lei 
pentru finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală 
între cele două state. Această sumă a fost utilizată pentru deschide-
rea unei filiale a Centrului Român de Comerţ Exterior19 la Chişinău; 

                                                             
19 La mijlocul anilor 1990, în plin efort de relansare economică, autorităţile Româ-

niei au considerat promovarea produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele 
externe o prioritate în cadrul Strategiei naţionale de dezvoltare a relaţiilor econo-
mice internaţionale. În acest context, în anul 1995 a fost înfiinţat, pentru prima 
oară, un organism guvernamental de promovare a comerţului, cu denumirea de 
Centrul Român de Comerţ Exterior (CRCE), instituţie reorganizată sub titulatura 
Centrul Român pentru Promovarea Comerţului (CRPC). CRPC este o instituţie 
publică de interes naţional, al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă 
promovarea exporturilor, prezentarea potenţialului economic, cercetarea de 
piaţă internă şi internaţională şi publicistica în domeniul comerţului interior şi 
exterior, facilitarea comerţului în conformitate cu orientările Guvernului Româ-
niei privind dezvoltarea relaţiilor economice. 
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pentru finanţarea lucrărilor de proiectare şi construcţie a LEA de 110 
kV Fălciu-Cantemir; pentru acoperirea cheltuielilor legate de proiec-
tele executate de SC TEPRO-Iaşi pentru construirea primei linii de 
ţevi sudate de la Făleşti (Republica Moldova). 

Pentru anii 1998, 1999 şi 2000, Ministerului Industriei şi Comerţu-
lui al Republicii Moldova i-au fost alocate cca 4,6 mld. lei în scopul con-
tinuării acţiunilor de colaborare începute în anii precedenţi [30, p. 78]. 

În perioada ce a urmat până în anul 2007, forma în care Guvernul 
României a oferit ajutor de dezvoltare Republicii Moldova a fost prin 
cooperare culturală. Sumele erau gestionate de Departamentul 
pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni şi de Institutul Cultural 
Român; proiectele erau din zona cultural-educaţională, în general de 
mică amploare. 

Concomitent, după cum s-a menţionat, România a mai acordat 
ajutoare economice Republicii Moldova şi sub forma unor credite în 
condiţii avantajoase.  

Astfel, prin HG nr. 681/1991 (a României), s-a acordat un credit 
tehnic nepurtător de dobândă de 200 mil. lei pentru livrarea de 
echipamente şi produse de logistică, în contrapartidă cu produse din 
Republica Moldova care au fost scutite de taxe vamale, precum şi de 
impozitul pe circulaţia mărfurilor. 

Ca urmare a înţelegerii la nivelul primilor miniştri din 29.08.1991 
(vezi anexa 2), în baza HG nr. 777/1991, Guvernul României a mai 
acordat un credit de 2 mld. lei nepurtător de dobândă pentru livrări 
urgente de bunuri de consum în Republica Moldova. La solicitarea 
Guvernului Republicii Moldova, prin HG nr. 320/1992, acest credit a 
fost majorat cu 10%, în vederea livrării de urgenţă în Republica 
Moldova a unor medicamente de uz uman. 

Pe baza acestui credit, societăţile comerciale româneşti au livrat 
în aceşti ani (1991-1992) confecţii, tricotaje, încălţăminte şi medica-
mente în echivalentul sumei de 10,1 mil. dolari SUA. Rambursarea 
creditului dat urma să se efectueze prin livrări de mărfuri din ţara 
noastră în decurs de un an, ceea ce nu s-a întâmplat. Înţelegând 
dificultăţile pe care le-a întâmpinat Republica Moldova în rambur-
sarea acestui credit, prin acordul încheiat între guvernele acestor 
state la 30.01.1993 (vezi anexa 2), partea nerambursată, în echiva-
lentul a 4,3 mil. dolari SUA, s-a transformat în credit pe termen lung 
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(opt ani, cu perioadă de graţie de doi ani) nepurtător de dobândă. 
Conform acordului, rambursarea urma să se efectueze prin livrări de 
mărfuri şi prestări de servicii, începând cu 30.01.1995. 

Ulterior, în anul 1996, Parlamentul Republicii Moldova a solicitat 
reverificarea soldului de 4,3 mil. dolari SUA, invocându-se o cotă mai 
redusă a datoriei restante către România. De asemenea, s-a solicitat 
ca raportarea cuantumului datoriei Republicii Moldova să se facă la 
suma de 2 mld. lei, fără a se ţine cont de procesul de schimbare a 
cursului valutar leu/dolar în perioada 1991-1996. 

Pentru soluţionarea problemei pe cale amiabilă, în anul 1997 a 
fost semnat la Bucureşti un protocol între părţi, prin care se propune 
diminuarea soldului de 4,3 mil. dolari SUA cu suma de 880 mii dolari 
SUA, stabilindu-se soldul final la 3,42 mil. dolari. În baza acestui 
mecanism, în anul 2002 soldul de 3,42 mil. dolari a fost lichidat. 

Ca urmare a unui alt acord încheiat între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova, din 30.09.1993 (vezi anexa 2), partea 
română a acordat un credit pe termen lung (opt ani, cu perioadă de 
graţie de doi ani) nepurtător de dobândă, în valoare de 20 mld. lei 
româneşti, pentru livrarea de combustibili în ţara noastră. Împrumu-
tul a fost aprobat prin Legea nr. 60/1993, finanţându-se livrarea în 
Republica Moldova a 31,4 mii tone de benzină, 52,1 mii tone de 
motorină şi 500 tone de uleiuri minerale. Conform Legii nr. 5/1994, 
o parte din credit s-a folosit pentru livrări de medicamente (5,1 mld. 
lei) solicitate de Guvernul Republicii Moldova. Tot la cererea guver-
nului moldovean, s-a convenit ca partea cea mai mare din suma 
nefolosită din creditul acordat (2,5 mld. lei) să fie destinată finanţării 
livrării unei centrale telefonice realizate în România în cooperare cu 
firma „Alcatel”, pentru a înlocui centrala de la Hânceşti, distrusă în 
urma unui incendiu. În octombrie 1995, centrala a intrat în 
funcţiune. În cadrul sumei rămase neutilizate (357 mil. lei) s-a livrat 
spre Republica Moldova, în decursul anului 1997, sulfat de aluminiu 
pentru purificarea apei potabile şi pentru medicamente. 

În iulie 1999, miniştrii finanţelor din ambele state au convenit 
asupra unui grafic de reeşalonare a rambursării creditului, în baza 
căruia, la 17.01.2000, a fost semnat la Bucureşti un addendum la 
acordul guvernamental menţionat, din anul 1993. Tot în acest scop, 
la 24.07.2002, a fost semnat un alt addendum la acelaşi acord 
referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 mld. lei. 
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Ulterior, pe parcursul anului 2004 (vezi anexa 2), în urma unor 
negocieri purtate cu creditorul român, s-a reuşit restructurarea 
datoriei în cauză. Astfel, datoria în sumă de 9,4 mil. dolari SUA a fost 
reeşalonată pe o perioadă de 14 ani, inclusiv perioada de graţie de 
opt ani. În acest sens, conform datelor Ministerului de Finanţe al 
Republicii Moldova, în anul 2009, Republica Moldova rămâne debi-
toare guvernului român cu 9,4 mil. dolari SUA. 

De altfel, România a fost şi rămâne principalul susţinător al 
Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte integrarea Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană.  

Odată cu aderarea la UE, România a devenit ţară donoare de 
asistenţă oficială pentru dezvoltare. Astfel, la 27 aprilie 2010, partea 
română revine cu un nou tratat, semnând cu Guvernul ţării noastre 
Acordul privind acordarea a 100 mil. euro Republicii Moldova, ca 
sprijin financiar nerambursabil derulabil în patru ani (între anii 2010 
şi 2013), destinat proiectelor de infrastructură în educaţie şi pro-
iectelor de importanţă locală. Prin urmare, prima tranşă de 25 mil. 
euro, din asistenţa financiară nerambursabilă de 100 mil. euro, statul 
român a alocat-o pentru reconstrucţia caselor afectate de inundaţiile 
din vara anului 2010 din ţara noastră. Ajutorul a inclus materialele 
necesare pentru reconstrucţia a 750 de case de locuit. Valoarea 
totală a lotului de materiale de construcţie pentru sinistraţi se ridică 
la 11 mil. euro. Totodată, partea română a trimis şi produse alimen-
tare pentru cei afectaţi de pe urma inundaţiilor. 

Suplimentar la acordurile semnate în domeniul asistenţei finan-
ciare, tot din anul 1990, între Republica Moldova şi România au fost 
stabilite relaţii de colaborare şi în domeniul educaţiei. Drept cadru 
legislativ pentru promovarea acestor relaţii a servit iniţial Pro-
tocolul de colaborare directă între Ministerul Învăţământului şi 
Ştiinţei al României şi Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului al R.S.S. 
Moldoveneşti, semnat la 7 august 1990, la Bucureşti, şi, ulterior, Pro-
tocolul de aplicare a Înţelegerii de colaborare între Ministerul Învăţă-
mântului şi Ştiinţei al României şi Ministerul Ştiinţei şi Învăţămân-
tului al Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 iunie 1991.  

Ulterior, la 19 mai 1992, între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României au fost semnate, la Chişinău, Acordul de bază 
privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii, 
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care a intrat în vigoare la 27 decembrie 1993, şi Convenţia între 
Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova şi Ministerul 
Culturii şi Cultelor al României, în vigoare din ziua semnării. Acţiu-
nile şi protocoalele de cooperare pentru fiecare an au fost 
revăzute/precizate şi completate anual. 

Acordul de bază menţionat reprezintă un acord-cadru care 
stabileşte direcţiile de colaborare şi cooperare în domeniile: ştiinţă, 
învăţământ, cultură, sport, turism şi în alte sectoare de activitate care 
au tangenţă cu acestea. În baza acestuia, au fost semnate o serie de 
alte acorduri, protocoale şi convenţii care prevedeau nemijlocit 
modul de colaborare bilaterală. 

Aşadar, în temeiul acestui acord, pe parcursul anilor 1992-2001, 
ministerele educaţiei din cele două state au semnat protocoale de 
colaborare care concretizau activităţile ce urmau a fi realizate pentru 
anii de învăţământ/de studii. Activităţile de bază realizate în cadrul 
protocoalelor de colaborare includeau: acordarea de burse, cursuri 
de perfecţionare pentru cadre didactice, donaţii de carte, locuri 
gratuite în taberele de vară pentru copii sau taberele de pregătire 
pentru olimpiade în perioada vacanţelor, organizarea concursurilor 
şi a olimpiadelor elevilor la obiectele/disciplinele de studii, organiza-
rea competiţiilor sportive, realizarea în comun a cercetărilor ştiinţi-
fice, stabilirea relaţiilor de cooperare între instituţii de învăţământ de 
toate nivelurile, organizarea şi petrecerea conferinţelor ştiinţifice în 
diverse domenii, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare (a 
doctorilor în ştiinţă), elaborarea şi publicarea în comun a lucrărilor 
ştiinţifice etc. 

Părţile acordau reciproc burse pentru studii complete liceale, 
universitare şi de doctorat. Partea română oferea tinerilor moldo-
veni anual, în medie, câte 1.000 de burse pentru învăţământul liceal, 
câte 1.000 de burse pentru învăţământul superior şi 100 de burse 
pentru studii de doctorat (vezi tabelul 2.1). 

De menţionat, că, din anul academic 2002-2003 până în anul 
2010, Republica Moldova nu a mai semnat protocoale de colaborare 
în domeniul educaţiei cu România. În condiţiile în care, începând cu 
anul 2002, părţile nu au mai semnat (din cauza nedorinţei părţii mol-
doveneşti) protocoale de colaborare, România a continuat să acorde 
în mod unilateral burse cu finanţare de la buget tinerilor din Repu-
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blica Moldova. Totodată, în instituţiile de învăţământ din Republica 
Moldova studiază cetăţeni români, care sunt înmatriculaţi în bază de 
contract, conform solicitărilor individuale, preponderent la studii cu 
frecvenţă redusă. Cei mai mulţi dintre cetăţenii români solicită studii 
superioare, ciclul II de masterat şi studii postuniversitare de doctorat. 

 

Tabelul 2.1. Locuri alocate tinerilor din Republica Moldova 
pentru studii în învăţământul preuniversitar, universitar şi 

postuniversitar în instituţiile din România,  
în perioada 1999-201020 

Anul de 
învăţământ/ 

studii 

Locuri pentru 
studii de 

masterat şi 
doctorat 

Locuri pentru 
studii 

universitare 
de licenţă 

Locuri pentru 
studii 

preuniversitare 

În 
total 

locuri 
pentru 
studii 

cu 
bursă 

fără 
bursă 

cu 
bursă 

fără 
bursă 

cu 
bursă 

fără 
bursă 

1999/2000 305 ... 1.000 ... 850 ... 2.155 
2001/2002 150 ... 780 50 850 ... 1.830 
2005/2006 150 ... 1.000 ... 850 ... 2.300 
2006/2007 150 75 1.000 50 850 150 2.275 
2007/2008 150 75 1.000 50 850 150 2.275 
2008/2009 184 108 1.000 50 850 150 2.342 
2009/2010 163 250 1.000 100 800 150 2.463 

Sursa: Elaborat de autor în baza [146], [147]. 

 
Este de remarcat faptul că, începând cu anul 1994 până în 2001, 

pe teritoriul Republicii Moldova au funcţionat patru filiale ale 
instituţiilor de învăţământ superior din România: în cadrul Univer-

                                                             
20 Pentru anul de studii 1999/2000 un plus de 1.600 de luni-bursă pentru stagii de 

specializare cu durata de la o lună la nouă luni; pentru 2001/2002, suplimentar 
la locurile pentru studii, partea română a oferit: 500 de luni-bursă pentru stagii 
de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 500 de 
luni-bursă stagii de specializare-perfecţionare pentru cadrele didactice din 
învăţământul universitar, 500 de luni-bursă pentru practica de producţie şi de 
cercetare a studenţilor din Republica Moldova în România; pentru 2005/2006, la 
numărul total, se adaugă 275 de locuri de studii cu scutire de taxe şcolare şi fără 
bursă; pentru 2009/2010, numărul de locuri la masterat şi doctorat indicat 
reprezintă numărul locurilor alocate la nivel global pentru toţi etnicii români, 
unde se includ şi cei din Republica Moldova. 
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sităţii de Stat din Moldova  extensiunea Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative din Bucureşti; al Universităţii „A. Russo” 
din orașul Bălţi  Facultatea de Limbi Moderne, filială a Universităţii 
„Al. I. Cuza” din Iaşi; al Universităţii Tehnice a Moldovei  filiala 
Universităţii „Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Cadastru şi Geodezie 
şi Facultatea de Inginerie Economică şi Energetică Electronică; al 
Universităţii de Stat din Cahul  filiala Universităţii „Dunărea de Jos” 
din Galaţi [146]. 

Facultăţi transfrontaliere şi multiculturale au fost create în 
instituţiile amplasate în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos, în baza 
„Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate, cooperare între 
România, Republica Moldova şi Ucraina”, a „Protocolului de colabo-
rare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi 
Ucrainei”, semnat la Ismail, la 4 iulie 1997, şi a „Convenţiei-cadru 
europene cu privire la cooperarea transfrontalieră a colectivelor sau 
autorităţilor teritoriale”, semnată la Madrid, la 21 mai 1980. 
Începând cu anul universitar 2000/2001, filialele au funcţionat în 
baza „Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţio-
nale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii 
Moldova”, semnat la Chişinău, la 11 iunie 2000, prin care s-au apro-
bat structura şi cifrele de şcolarizare confirmate de „Protocolul de 
colaborare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi 
Ministerul Învăţământului din Republica Moldova pentru anul de 
învăţământ 2001-2002”, semnat la Bucureşti, la 5 iulie 2001.  

Odată cu expirarea termenului de valabilitate a Protocolului 
pentru anul de studii 2001-2002, a fost sistată şi activitatea filialelor 
instituţiilor de învăţământ superior din România (din cadrul univer-
sităţilor Republicii Moldova), studenţii fiind transferaţi în instituţiile 
de bază ale acestora. În pofida faptului că din 2002 până în 2009 nu 
au mai fost semnate aceste protocoale de colaborare, instituţiile de 
învăţământ din Republica Moldova au participat activ la: organizarea 
anuală a sesiunilor ştiinţifice internaţionale moldo-române; realiza-
rea multiplelor acorduri şi protocoale de colaborare interuniversita-
re, precum şi a proiectelor comunitare, prin formarea parteneria-
telor bi sau trilaterale cu instituţiile de învăţământ din ţările Europei 
Centrale şi de Sud-Est, inclusiv din România. Acţiunile respective 
contribuie la modernizarea programelor de studii, a metodologiilor 
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de predare şi utilizare a tehnologiilor moderne în instruire, la 
realizarea cercetărilor ştiinţifice în diverse domenii şi la susţinerea 
mobilităţii academice. Cu referinţă la colaborarea interuniversitară 
cu instituţiile de învăţământ din România, menţionăm că asemenea 
acorduri realizează: Universitatea de Stat din Moldova – 13, Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei  9, Universitatea de Stat „A. Russo” 
din Bălţi  4, Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţea-
nu” – 4, Universitatea Agrară din Moldova  3, Academia de Studii 
Economice – 2. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guver-
nul României privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certifi-
catelor şi titlurilor ştiinţifice acordate de instituţii de învăţământ 
acreditate în Republica Moldova şi în România a fost semnat la 
Chişinău, la 20 iunie 1998, şi a intrat în vigoare din 1 iunie 1999. În 
acest scop, au fost coordonate şi aprobate mai multe programe de 
acţiuni comune la nivel de ministere şi departamente. 

La începutul anului 2010, relaţiile (în toate domeniile, inclusiv în 
învăţământ) între ambele state tind să se redreseze; se revine treptat 
la semnarea protocoalelor. În baza acordului semnat la 27 aprilie 
2010, numărul de locuri de studii pentru tinerii din Republica 
Moldova în instituţiile din România a crescut considerabil. Astfel, în 
anul de studiu 2010-2011, România a pus la dispoziţie 950 de burse 
pentru liceeni, 1.100 de burse pentru învăţământul superior, supli-
mentând ulterior oferta cu 2.800 de locuri. Părţile au acceptat, de 
asemenea, extensiunea Universităţii din Galaţi „Dunărea de Jos” la 
Cahul (în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”) şi a 
Universităţii din Iaşi „Alexandru Ioan Cuza” la Bălţi (în Universitatea 
de Stat „Alecu Russo”). 

Astfel, putem constata că o colaborare constructivă în acest dome-
niu rămâne baza dezvoltării sistemului de învăţământ al Republicii 
Moldova, prin: mobilitatea academică şi profesională, perfecţionarea 
curriculei universitare şi a managementului universitar, realizarea în 
comun a cercetărilor ştiinţifice, perfecţionarea cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar şi universitar ş.a.m.d. Totodată, ţinem să 
menţionăm şi să promovăm ideea că drumul spre UE trece, în primul 
rând, prin educaţie şi cultură. 
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Colaborarea în domeniul turismului se efectua, până în anul 2005, 
în baza contractelor de colaborare încheiate cu firmele turistice din 
România, cu privire la odihnă, tratament şi la călătorii de cunoaştere 
reciprocă. Cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Turism din 
România, a fost organizată participarea agenţilor de turism din 
Republica Moldova la târgurile turistice care au loc anual, în octom-
brie, la Bucureşti. Abia la 16.11.2005, la Bucureşti a fost semnat 
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României 
privind colaborarea în domeniul turismului. 

La baza relaţiilor comerciale moldo-române din perioada 1994-
2007 s-a aflat Acordul de liber schimb/Acordul de comerţ liber. Acest 
acord a fost semnat pe 15 februarie 1994 la Bucureşti şi a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1995. Pe parcursul funcţionării a avut un carac-
ter deosebit, manifestându-se ca o reflectare a relaţiilor speciale exis-
tente între cele două state, constituind elementul fundamental în dez-
voltarea relaţiilor comerciale ale acestora (în perioada 01.01.1995-
30.12.2006). O trăsătură aparte a acestui acord a constat în faptul că 
taxele vamale au fost complet abolite de la intrarea lui în vigoare, atât 
pentru produsele industriale cât şi pentru cele agricole, cu excepţia 
zahărului alb, la care România a aplicat o măsură de salvgardare sub 
formă de contingent tarifar în mărime de 14 mii tone anual [112]. 

Astfel, acest acord prevedea intensificarea schimburilor comer-
ciale reciproc avantajoase, conducând la crearea unei largi zone de 
comerţ liber şi contribuind la procesul de integrare europeană. 
Acordul a avut ca scop stabilirea regulilor de origine similare cu cele 
din cadrul Acordului european de asociere a României la Comu-
nităţile Europene, pe această cale vizându-se facilitarea integrării în 
perspectivă a ambelor state în structurile europene şi crearea între 
aceste două ţări a unei zone de liber schimb. 

Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, Acordul de 
comerţ liber cu Republica Moldova a fost abrogat, ceea ce înseamnă 
că, începând cu 1 ianuarie 2007, România impune taxe vamale simi-
lare celor de pe piaţa europeană pentru produsele importate din 
Moldova, aceasta din urmă putând exporta în România numai în 
cadrul Sistemului generalizat de preferinţe vamale. Sistemul SGP+ şi 
tariful vamal la import al UE oferea, astfel, posibilitatea exportării în 
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regim preferenţial a circa 9.200 de poziţii tarifare din 10.400 
posibile21. Relaţia dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova 
se bazează pe APC, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Unul dintre 
obiectivele sale principale este de a promova comerţul şi investiţiile, 
precum şi relaţiile economice armonioase, astfel favorizând dezvolta-
rea lor economică durabilă. În planul de acţiune din cadrul Politicii 
europene de vecinătate pentru Republica Moldova, care a fost 
adoptat în 2005, Uniunea Europeană s-a angajat să aibă în vedere 
posibilitatea acordării unor preferinţe comerciale autonome supli-
mentare pentru Republica Moldova, cu condiţia de a-şi îmbunătăţi 
considerabil sistemele de control şi de certificare a originii mărfurilor. 
Începând cu data de 21 ianuarie 2008, UE acordă Republicii Moldova 
regim de preferinţe comerciale autonome, ceea ce permite în 
continuare accesul liber al mărfurilor autohtone pe piaţa europeană a 
produselor originare din Republica Moldova, cu excepţia celor incluse 
în tabelul 2.2 şi în anexa 6, fiind admise la import în Comunitate fără 
restricţii cantitative sau măsuri cu efect echivalent şi cu scutire de 
taxe vamale şi de taxe cu efect echivalent [105]. 

 
Tabelul 2.2. Produse din Republica Moldova pentru care,  

la importul în Comunitatea Europeană, se operează scutirea 
componentei ad valorem a taxei de import 

Codul NC22 Denumirea mărfurilor 
0702 Tomate proaspete sau refrigerate 

0703 20 Usturoi proaspăt sau refrigerat 
0707 Castraveţi şi cornişoni proaspeţi sau refrigeraţi 

0709 90 70 Dovlecei proaspeţi sau refrigeraţi 
0709 90 80 Anghinare 

0806 Struguri proaspeţi sau uscaţi 

                                                             
21 Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a 

unui sistem de preferinţe tarifare generalizate. 
22 Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate (NC), 

formularea denumirii mărfurilor este considerată ca având doar o valoare 
orientativă, regimul preferenţial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de 
domeniul de aplicare al codurilor NC. În cazurile în care figurează un „ex” în faţa 
codului NC, regimul preferenţial este determinat de domeniul de aplicare a 
codului NC şi de cel al denumirii corespunzătoare, luate în considerare împreună. 
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Codul NC22 Denumirea mărfurilor 
0808 10 Mere proaspete 
0808 20 Pere şi gutui 
0809 10 Caise 
0809 20 Cireşe 
0809 30 Piersici, inclusiv nectarine 
0809 40 Prune şi porumbe 

Sursa: Elaborat după [123]. 

 
Aşadar, putem considera că exportul de mărfuri din Republica 

Moldova în România beneficiază în continuare de un tratament prefe-
renţial, suferind unele schimbări neesenţiale în materie de certificare 
a originii [110]. Obţinerea preferinţelor comerciale autonome este de 
importanţă majoră pentru ţara noastră şi creează previzibilitate, 
stabilitate şi continuitate a relaţiilor comercial-economice externe.  

Acest fapt a impulsionat transformarea Uniunii Europene, inclusiv 
a României, în partenerul comercial principal pentru Republica 
Moldova, peste 50% din exporturile moldoveneşti având destinaţie 
comunitară [143]. 

Volumul schimburilor comerciale moldo-române a crescut de la 
164,8 mil. dolari SUA în 1992 la 926,6 mil. dolari SUA în 2008 (vezi 
anexa 17). Contrar aşteptărilor, aderarea României la UE pare să fi 
avut un efect net pozitiv pentru relaţiile comerciale cu Republica 
Moldova. În anul 2008, România chiar a devenit cea mai importantă 
piaţă de desfacere pentru Republica Moldova, devansând astfel Fede-
raţia Rusă. Aşadar, conform datelor Biroului Naţional de Statistică, 
România a obţinut statutul de principal partener comercial al 
Republicii Moldova, deţinând cca 14% din comerţul exterior al 
acesteia în anul respectiv. Astfel, România acordă şi din interiorul UE 
sprijinul necesar pentru liberalizarea comerţului Republicii Moldova 
cu statele membre ale Uniunii Europene. 

În acelaşi timp, în scopul amplificării relaţiilor comerciale 
moldo-române şi al extinderii acestora cu statele comunitare, 
propunem: valorificarea pe deplin a preferinţelor comerciale 
autonome oferite de Uniunea Europeană şi semnarea unui acord de 
liber schimb cu UE23. 

                                                             
23 Propunerea se referea la perioada anului 2009. 



70 | Lucia CASTRAVEŢ 

Tot din data aderării României la UE, şi-a încetat valabilitatea alt 
document din cadrul juridic al relaţiilor comercial-economice dintre 
România şi Republica Moldova, şi anume: Acordul între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea 
economică şi schimburile comerciale (vezi anexa 2). Noul cadru 
juridic moldo-român a fost completat/asigurat de Acordul de parte-
neriat şi cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre 
[124], pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat în 
1994 şi intrat în vigoare la 1 iulie 1998, de Acordul între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea 
economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică (care corespunde stan-
dardelor europene), semnat la Bucureşti, la 16 noiembrie 2005, şi de 
o serie de alte acte adiacente (vezi anexa 2). 

Republica Moldova beneficiază şi de o serie de acorduri inter-
naţionale de evitare a dublei impuneri. Convenţia între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 
venit şi pe capital a fost semnată la 21.02.1995, la Chişinău, în 
vigoare fiind din 10.04.1996 (vezi anexa 2). Conform unei iniţiative 
fiscale a Guvernului Republicii Moldova din 1 ianuarie 2008, pentru 
persoanele juridice se aplică taxa 0% pentru profitul reinvestit. 
Implementarea reformei respective este orientată spre stimularea 
investitorilor de a reinvesti profitul pentru dezvoltarea şi extinderea 
afacerilor. Actualmente, în Republica Moldova există șapte zone 
economice libere24: Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-
Chişinău”; Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardiţa”; Zona Antrepre-
noriatului Liber Parcul de Producţie „Taraclia”; Zona Antrepreno-
riatului Liber Parcul de Producţie „Otaci-Business”; Zona Antrepre-

                                                             
24 Legislaţia Republicii Moldova privind zonele economice libere include: Legea cu 

privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27.07.2001; Legea cu privire la 
Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” nr. 625-XIII din 
03.11.1995; Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardiţa” nr. 626-XIII 
din 03.11.1995; Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber „Parcul de 
Producţie Valkaneş” nr. 1527 din 19.02.1998; Legea privind Zona Antrepre-
noriatului Liber Parcul de Producţie „Taraclia” nr. 1529 din 19.02.1998; Legea 
privind Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producţie „Otaci-Business” nr. 
1565 din 26.02.1998; Legea privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” 
nr. 1295-XV din 25.07.2002; Legea privind Zona Economică Liberă „Bălţi” nr. 26 
din 04.03.2010. 



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 71 

noriatului Liber Parcul de Producţie „Valkaneş”; Zona Antrepre-
noriatului Liber „Ungheni-Business” şi Zona Economică Liberă 
„Bălţi”25 [143]. Adiţional la zonele economice libere menţionate, în 
republică există şi două zone industriale libere: Portul Internaţional 
Liber „Giurgiuleşti” şi Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”. 
Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” este amplasat pe traseele 
internaţionale de comerţ şi transport ce includ: canalul navigabil 
Rin-Main-Dunăre, care efectuează conexiunea între Marea Neagră, 
14 state europene şi Marea Nordică, sistemele de cale ferată, precum 
şi reţeaua de transport terestru constituită din drumuri interna-
ţionale. Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” şi-a început 
activitatea în august 2008. Actualmente, acesta se află în stadiul de 
dezvoltare, fiind deschis pentru efectuarea investiţiilor în dezvol-
tarea infrastructurii funcţionale. Deschiderea aeroportului în cauză 
are drept scop accelerarea dezvoltării transporturilor aeriene, a 
serviciilor aeronautice, a producției industriale orientate spre export 
şi a activităţii comerciale externe.  

Pe teritoriul României există șase zone libere, însă cu mai mare 
experienţă de dezvoltare faţă de cele din ţara noastră, înfiinţate prin 
hotărâre de Guvern, în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul 
juridic al zonelor libere din România. Acestea sunt: Zona Liberă 
Sulina; Zona Liberă Constanţa-Sud şi Zona Liberă Basarabi; Zona 
Liberă Galaţi; Zona Liberă Brăila; Zona Liberă Giurgiu; Zona Liberă 
Curtici-Arad [144]. Zona Liberă Galaţi, înfiinţată prin HG nr. 
190/1994, se situează pe malul stâng al fluviului Dunărea, la mila 80, 
în zona digului Bădălan, în partea de est a municipiului Galaţi, în 
apropiere de frontiera cu ţara noastră şi cu Ucraina; aflându-se în 
                                                             
25 Zona Economică Liberă „Bălţi” a fost înfiinţată în anul 2010 pe teritoriul muni-

cipiului Bălţi, pe un termen de 25 de ani. În componenţa zonei libere este inclus 
un teren de 1,5 ha, unde este amplasată compania germană „Dräxlmaier” SRL, 
care produce piese de completare pentru autoturismele BMW, şi un teren de 
10,35 ha pentru dezvoltare. Compania „Dräxlmaier”, care este investitor general 
al zonei libere „Bălţi”, dispune de contracte cu companiile BMW, Mercedes-Benz, 
Audi etc. pentru confecţionarea cablajelor. În anul 2010, „Dräxlmaier” SRL deja 
avea angajaţi 1.400 de persoane şi a investit în dezvoltarea producţiei circa 3,7 
mil. euro. În cadrul primelor proiecte economice, de către rezidenţi se planifică 
investirea a cca 20 mil. euro şi crearea a cca 4 mii de locuri de muncă noi, iar 
volumul vânzărilor producţiei industriale se estimează la peste 0,5 mld. lei, din 
care nu mai puţin de 90% urmează a fi exportată. 
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legătură directă cu linia ferată largă folosită în ţările fostei URSS, are 
acces direct la pieţele Comunităţii Statelor Independente şi are o 
suprafaţă de 136,98 ha teren, din care o suprafaţă portuară de 6,98 
ha, cuprinzând trei dane de acostare dotate cu toate instalaţiile. 

La 15 iunie 1997 a intrat in vigoare Acordul privind promovarea 
şi protecţia reciprocă a investiţiilor, semnat între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României (la Bucureşti, la 14 august 1992) pe 
un termen de zece ani şi cu posibilitatea de a fi prelungit cu zece ani. 
Legislaţia ambelor state reglementează statutul investiţiilor străine, 
măsurile de stimulare a acestora, precum şi garanţiile acordate de 
guvern investitorilor [97]. Atât în Republica Moldova, cât şi în 
România se aplică principiul tratamentului naţional, astfel încât 
investitorii străini sunt trataţi de legislaţie în mod egal cu cei locali. 
Excepţia majoră în acest sens aparţine legislaţiei moldoveneşti, con-
form căreia investitorii străini nu pot dobândi dreptul de proprietate 
asupra terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic 
pentru a desfăşura activitatea de întreprinzător (art. 22 din Legea nr. 
81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de 
întreprinzător). Această particularitate nemulţumeşte mult investi-
torii (potenţiali) interesaţi de sectorul agricol din Republica Moldova 
[132]. În România, cadrul juridic general privind măsurile de spriji-
nire a investiţiilor este stipulat în Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 85 din 24 iunie 2008. Aceeaşi ordonanţă stabileşte 
principiile care stau la baza stimulării investiţiilor, tipurile de faci-
lităţi, condiţiile de eligibilitate etc. După aderarea la Uniunea Euro-
peană, România beneficiază de asistenţă financiară din partea UE, 
fapt ce a permis dezvoltarea unor scheme de ajutor de stat în 
vederea sprijinirii investiţiilor. Astfel, o serie de hotărâri de guvern 
stabilesc principiile de alocare a ajutorului de stat pentru investiţii 
mai mari de 30 mil. euro, care creează minimum 300 de noi locuri de 
muncă (HG nr. 1165 din 26 septembrie 2007 (schema de ajutor de 
stat I) şi HG nr. 1680 din 10 decembrie 2008 (schema de ajutor de 
stat II)); pentru investiţii realizate în toate sectoarele industriale şi în 
sectorul energetic, cu privire la activităţi de consum şi producere a 
energiei electrice şi termice (HG nr. 718 din 14 iulie 2008); pentru 
întreprinderile mari care realizează investiţii de minimum 100 mil. 
euro, cu costuri eligibile de peste 50 mil. euro şi creează minimum 
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500 de noi locuri de muncă (HG nr. 753 din 2008). Pe lângă sub-
venţii, se prevăd şi un şir de alte măsuri de sprijinire a investitorilor: 
excepţii sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor sau reducerea 
cuantumului acestora; renunţarea la obţinerea unor venituri 
normale de pe urma fondurilor publice (inclusiv acordarea de 
împrumuturi cu dobânzi preferenţiale); participări cu capital ale 
statului, autorităţilor publice centrale sau locale, în cazul în care rata 
profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală 
anticipată de un investitor privat; garanţii acordate de autorităţile 
publice centrale şi locale în condiţii preferenţiale. În Republica 
Moldova, activitatea investitorilor atât străini, cât şi locali este 
reglementată de o singură lege: Legea cu privire la investiţiile în 
activitatea de întreprinzător, intrată în vigoare din 200426. Adiţional, 
există Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a expor-
turilor, adoptată de Ministerul Economiei şi Comerţului pentru 
perioada 2006-2015 [91]. 

Spre deosebire de România, în Republica Moldova, în lipsa su-
portului financiar direct al structurilor europene în vederea atragerii 
investiţiilor, pârghiile stimulatorii ale activităţii investiţionale sunt 
preponderent de natură fiscală. Astfel, Codul fiscal prevede o serie de 
facilităţi ce ţin de cota zero a impozitului pe venit, TVA şi accize 
pentru anumite categorii de investitori. Totuşi, odată cu introducerea 
cotei zero a impozitului pe venitul reinvestit al persoanei juridice, 
din 2008, facilităţile fiscale privind acest tip de impozit şi-au pierdut 
relevanţa. Prin urmare, singurele pârghii fiscale utilizate pentru a 
stimula activitatea investiţională au rămas cele ce ţin de zonele 
economice libere. Astfel, mărfurile şi serviciile livrate în/din zona 
economică liberă din/în afara teritoriului vamal al Republicii Moldo-
va, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al 
Republica Moldova, precum şi cele livrate de rezidenţii ZEL unul 
altuia sunt impozitate la cota zero a TVA şi sunt scutite de plata acci-

                                                             
26 Conform MO al Republicii Moldova nr. 64-66/344 din 23.04.2004. În perioada 

1992-2004, activitatea investitorilor străini şi a întreprinderilor cu investiţii 
străine în Republica Moldova a fost reglementată de Legea privind investiţiile 
străine în Republica Moldova (nr. 998-XII din 01.04.92, MO nr. 4 din 30.04.1992), 
care a fost abrogată la data intrării în vigoare a Legii cu privire la investiţiile în 
activitatea de întreprinzător.  
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zelor (conform articolelor 104 şi 124 din Codul fiscal al Republicii 
Moldova). Totodată, începând cu 2008, Codul fiscal prevede dreptul 
de restituire a TVA la valorile materiale, serviciile procurate ce ţin de 
investiţii capitale, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi a 
investiţiilor în mijloacele de transport, în scopul încurajării investi-
ţiilor în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi [132]. 

Cooperarea în domeniul industriei a funcţionat până în anul 1995 
în baza Acordului între Ministerul Industriei din România şi 
Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica Moldova cu privire 
la colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în anii 1991-1995. La 
24 aprilie 2000, între ambele state a fost semnată Convenţia privind 
colaborarea între Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica 
Moldova şi Ministerul Industriei şi Comerţului din România. În 
noiembrie 2004 a fost semnat un Protocol de cooperare între cele 
două ministere menţionate, în care sunt stabilite domeniile prio-
ritare de colaborare, acestea fiind: industria uşoară, constructoare de 
maşini, industria chimică şi farmaceutică, electrotehnică şi elec-
tronică şi fabricarea mobilei. Abia în noiembrie 2005 a fost semnat la 
Bucureşti Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
României cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-
ştiinţifică ce a intrat în vigoare în luna mai 2006 (vezi anexa 2). 

Luând în considerare aplicarea de la 1 iulie 2001 a obligativităţii 
trecerii frontierei moldo-române în baza paşapoartelor naţionale, au 
fost elaborate şi semnate acte normative menite să diminueze 
efectele negative pe care această măsură putea să le producă asupra 
fluidizării traficului la punctele de trecere a frontierei. Printre 
acestea, trebuie menţionată Înţelegerea între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României din 27.07.2001 cu privire la asistenţa 
financiară acordată Republicii Moldova pentru procurarea paşapoar-
telor pentru unele categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova (vezi 
anexa 2). În baza acestui document, Guvernul României a alocat ca 
asistenţă financiară nerambursabilă 1 mil. dolari SUA.  

Începând cu 01 ianuarie 2008, a intrat în vigoare Acordul dintre 
Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea 
eliberării vizelor (vezi anexa 3). Astfel, România, punând în aplicare 
toate facilităţile prevăzute de acesta, acordă gratuit viză cetăţenilor 
moldoveni (prin derogare de la art. 6 alin. (1), care stipulează o taxă 
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de 35 euro) în cel mai scurt timp (două-cinci zile). Cetăţenii Uniunii 
Europene sunt scutiţi de obligativitatea vizelor atunci când călăto-
resc în Republica Moldova pentru o perioadă de până la 90 de zile în 
decurs de 180 de zile [142]. 

Conform tendinţelor generale pozitive relatate pe parcurs, 
potenţialul relaţiilor socioeconomice între Republica Moldova şi 
România nu a fost totuşi pe deplin explorat. 

Aici, cu certitudine, am avea de consemnat că nivelul şi calitatea 
joasă a guvernării şi politizarea în sens negativ a relaţiilor socioeco-
nomice moldo-române au dus la transformarea acestora în relaţii 
deficiente, constituind, pe o bună perioadă de colaborare, o barieră 
enormă în intensificarea acestor relaţii între ambele ţări. Până în anul 
2009 nu a fost posibilă instituirea unui mecanism eficient de transfer 
către Republica Moldova a practicilor pozitive şi a experienţei rele-
vante pe care o are România în procesul de integrare europeană. 

Anul 2009 a fost cel în care tensiunile politice dintre cele două ţări 
au atins apogeul, odată cu introducerea, în aprilie, a regimului de vize 
pentru cetăţenii români şi cu declararea ambasadorului român la 
Chişinău persona non grata. Totuşi, ambele măsuri au fost 
denunţate/declarate nule de noua guvernare moldoveană, ca urmare 
a alegerilor anticipate din luna iulie a acelui an. 

Cu toate acestea, în ultima perioadă (2009-2010), care în viziunea 
noastră poate fi numită „perioadă de dezgheţ economico-politic” al 
relaţiilor moldo-române, au avut loc o serie de evenimente impor-
tante. Acordul privind micul trafic de frontieră a fost încheiat între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la 13 
noiembrie 2009 şi intrat în vigoare la 26 februarie 2010. Conform 
Acordului, cetăţenii care locuiesc în mod legal de cel puţin un an în 
zona frontierei comune pot să intre şi să rămână în zona de frontieră 
a statului vecin, pe baza permiselor de mic trafic de frontieră şi a 
paşaportului valabil, pentru o perioadă neîntreruptă de trei luni 
[142]. Localităţile situate parţial în zona de 30 km şi cuprinse între 
30 şi 50 km de frontieră sunt considerate tot din zona de frontieră. 
Astfel, cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în 361 de localităţi 
beneficiază de facilităţile Acordului cu privire la micul trafic de 
frontieră, adică au obţinut dreptul de a trece Prutul fără vize, în baza 
permiselor eliberate de consulatele României în Republica Moldova 
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(vezi anexa 4). Trecerea frontierei în regim de mic trafic de către 
rezidenţii din zona de frontieră se face prin punctele de trecere a 
frontierei (PTF) deschise la hotarul dintre cele două ţări. Astfel, pe 
raza judeţului Botoşani: PTF Rădăuţi Prut/Lipcani şi PTF 
Stânca/Costeşti; pe raza judeţului Iaşi: PTF Sculeni/Sculeni şi PTF 
Nicolina/Ungheni (feroviar); pe raza judeţului Vaslui: PTF 
Albiţa/Leuşeni şi PTF Fălciu/Stoianovca (feroviar); pe raza judeţului 
Galaţi: PTF Oancea/Cahul şi PTF Galaţi/Giurgiuleşti. Şi în acest caz, 
partea română vine în întâmpinarea persoanelor care doresc să 
obţină permisul de mic trafic de frontieră, acceptând printre 
documentele care fac dovada motivului întemeiat inclusiv declaraţiile 
pe proprie răspundere. Această declaraţie olografă se prezintă atunci 
când solicitantul de permis de mic trafic de frontieră nu posedă un alt 
document doveditor prin care să justifice motivul temeinic stipulat în 
Acordul bilateral privind micul trafic de frontieră.  

Primele permise de mic trafic la frontieră au fost înmânate la 31 
martie 2010, la Chişinău, de premierul Republicii Moldova şi cel al 
României. Pe parcursul unei luni de la momentul intrării în vigoare a 
permiselor de mic trafic de frontieră, Serviciul Grăniceri (SG) a 
înregistrat peste 4.700 de traversări ale hotarului moldo-român în 
baza acestor acte. Potrivit datelor SG, cel mai solicitat punct de 
trecere a frontierei moldo-române este Giurgiuleşti-Galaţi. Acesta 
este urmat de punctele Costeşti-Stânca şi Cahul-Oancea. Astfel, 
populaţia din sudul ţării foloseşte oportunitatea de a se deplasa în 
România în baza permiselor de mic trafic de frontieră mult mai 
intens decât locuitorii din zonele centrale şi de nord ale republicii. 
Luând în consideraţie faptul că majoritatea localităţilor situate în 
zona de 50 km sunt localităţi rurale, cu un specific agrar pronunţat, 
putem spune că ţăranii au la dispoziţie încă o alternativă unde să-şi 
comercializeze marfa, poate la un preţ mai bun şi poate în cantităţi 
mai mari. De partea cealaltă a frontierei sunt câteva oraşe mari  Iaşi, 
Galaţi, Huşi, Bârlad, Botoşani –, iar pe partea noastră sunt mai mult 
localităţi mici, pentru care comerţul de frontieră este chiar o 
oportunitate. Acordul oferă avantaje în sensul bun al cuvântului: 
micii întreprinzători din Republica Moldova pot duce în România 
marfă fără taxe vamale. Putem afirma cu toată certitudinea că 
Acordul privind micul trafic de frontieră este o şansă oferită de 
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România cetăţenilor Republicii Moldova pentru a nu admite dife-
renţierea totală între cei din dreapta şi stânga Prutului. Micul comerţ 
de frontieră, angajarea la munci, fie chiar sezoniere, permit „aduce-
rea şi construcţia” Europei la noi acasă. Suplimentar, în anul 2010 
partea română a mai deschis două consulate româneşti, la Bălţi şi 
Cahul. 

După mai mult de o jumătate de secol (66 de ani) în care a fost 
imposibilă circulaţia pe podul care leagă malurile Prutului între 
localităţile Rădăuţi (judeţul Botoşani) şi Lipcani, la 15 februarie 2010 
a fost deschis punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuţi, care de 
altfel contribuie la îmbunătăţirea dezvoltării relaţiilor socio-
economice dintre Republica Moldova şi România. În acest context, 
menţionăm şi importanţa examinării posibilităţii de reconstrucţie şi 
a celorlalte poduri moldo-române amplasate peste râul Prut. În 
viziunea autorului, restabilirea podurilor reprezintă un obiectiv cu 
importanţă strategică pentru Republica Moldova. 

În scopul aducerii situaţiei de la frontiera de stat a Republicii Mol-
dova cu România în concordanţă cu prevederile cadrului legislativ 
naţional, precum şi cu practicile europene în domeniu, Serviciul Gră-
niceri, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, au lichi-
dat în luna februarie 2010 instalaţiile genistice pe sectorul moldo-
român al frontierei de stat, care include: sectoarele pichetelor de 
grăniceri Stoianovca, Goteşti şi Cahul (din subordinea Direcţiei regi-
onale de supraveghere şi control al frontierei de stat Cahul); instalaţi-
ile de pe sectoarele Cotul Morii şi Leuşeni (Direcţia regională Leova); 
pichetele de grăniceri ale Direcţiei regionale Ungheni şi instalaţiile 
genistice pe sectoarele pichetelor de grăniceri ale Direcţiei regionale 
Costeşti, cu excepţia zonei rezervaţiilor naturale „Pădurea Domneas-
că” şi regiunea barajului hidrotehnic „Costeşti-Stânca”. Gardul de sâr-
mă ghimpată a fost instalat în anii 1950 ai secolului trecut. La hotarul 
Republicii Moldova cu România se află 11 raioane. În total, sârma 
ghimpată a fost scoasă de pe o lungime de 360 de kilometri [142]. 

Aşadar, acordurile de colaborare dintre Republica Moldova şi 
România care au contribuit la crearea şi perfecţionarea cadrului 
juridic bilateral au reprezentat în întreaga perioadă un suport 
important în dezvoltarea colaborării bilaterale pe multiple planuri. 
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În acelaşi timp, constatăm faptul că în câţiva ani ai perioadei de 
colaborare nu a existat o continuitate firească a desfăşurării conlu-
crării moldo-române în mai multe domenii (educaţie, energetică etc). 
Colaborarea în aceşti ani a fost ori efectiv întreruptă, ori, în cel mai 
bun caz, a rămas la nivel de declaraţii, rezultatele practice respective 
fiind neesenţiale.  

2.2. Evoluţia comparativă a economiilor Republicii 
Moldova şi României în ultimele două decenii 

Atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru România, debutul 
drumului spre economia de piaţă s-a dovedit a fi deosebit de 
complex şi dificil, determinat nu numai de absenţa precedentului 
istoric, dar şi de calitatea unora dintre programele adoptate, precum 
şi de modul defectuos în care acestea au fost puse în practică. 

La toate s-au adăugat şi lipsa de experienţă a noilor factori de 
decizie, la toate nivelurile, inclusiv la cel guvernamental, recepti-
vitatea redusă a operatorilor economici la noile condiţii oferite de 
sistemul economico-social în formare, precum şi apariţia şi creşterea 
rapidă a economiei tenebre şi a fenomenelor de corupţie [103, p. 32]. 

Mersul general al reformei a fost influenţat negativ de o serie de 
factori precum: creşterea inflaţiei, a arieratelor şi a blocajului finan-
ciar; creşterea devansatoare a importurilor faţă de exporturi; întâr-
zierile şi blocajele în elaborarea şi mai ales în respectarea legislaţiei; 
rezistenţele provenite din diferite direcţii faţă de aplicarea refor-
melor structurale, funcţionalitatea redusă a noilor instituţii de piaţă 
ş.a.m.d. În plus, pervertirea privatizării a fost determinată în bună 
măsură şi de influenţa gândirii etatiste, care a predominat în politica 
economică a ambelor state o bună perioadă a anilor de tranziţie la 
economia de piaţă. 

În această situaţie, procesul de creare, în Republica Moldova şi în 
România, a unor economii de piaţă a înregistrat o evoluţie sinuoa-
să/complicată, dar relativ ascendentă doar pentru România datorită 
orientării corecte în timp a societăţii româneşti (vezi anexa 10). 

Din acest punct de vedere, avem să remarcăm viteza cu care 
România, față de Republica Moldova, a reuşit să se adapteze la 
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procesele de integrare de pe continentul european, viteză reliefată 
de numărul, amploarea şi aria de cuprindere a acordurilor de 
colaborare bilaterale pe care România le-a demarat şi/sau le-a 
încheiat din proprie iniţiativă după anul 1990, urmărind apropierea 
de UE ca obiectiv declarat şi asumat. Date privind prezentarea 
generală a ambelor state sunt redate în anexa 1. 

De menţionat, că la începutul perioadei de tranziţie România era 
ţara care avea cel mai avansat cadru juridic în relaţiile economico-
politice cu UE dintre toate statele membre ale fostului CAER. Practic, 
România a jucat multă vreme rolul de „pionierat” în relaţiile ţărilor 
central-europene cu Uniunea Europeană.  

Aşadar, România a pornit de o manieră explicită pe drumul 
tranziţiei spre economia de piaţă şi al integrării europene imediat 
după evenimentele din 1989, alături de alte ţări central şi est-
europene, ţări încadrate în grupul ţărilor cu orientare pro-UE, în 
timp ce Republica Moldova s-a aliniat din start la o altă construcţie 
politico-geografică şi economică, lipsită de perspectivă, în curs de 
destrămare  CSI [94]. 

Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană a început 
la 1 februarie 1993, odată cu semnarea Acordului european de asoci-
ere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele 
membre ale acestora, pe de altă parte (vezi anexa 8). În iunie 1995, 
România depune cerere de aderare la Uniunea Europeană, iar 
perioada ce urmează este dedicată derulării acţiunilor de aderare a 
României la UE, îndeosebi negocierii între România şi UE a 
capitolelor de acquis comunitar (vezi anexa 9). După o perioadă de 
cinci ani, la Consiliul European de la Bruxelles, în decembrie 2004, 
România obţine confirmarea politică a încheierii negocierilor de 
aderare la Uniunea Europeană, pentru ca la 25 aprilie 2005 să 
semneze Tratatul de aderare, iar la 15 decembrie 2006, în raportul 
redactat la finalul summitului de la Bruxelles al şefilor de state şi de 
guverne din UE, Consiliul European să adreseze, în deschiderea 
documentului, „un călduros bun venit României ca membru cu 
drepturi depline în UE”. Data ţintă pentru aderarea României la 
spaţiul Schengen era luna martie a anului 2011. 

În completare, în anul 2003, Senatul SUA a recunoscut economia 
României ca fiind una funcţională de piaţă [60, p. 137]. 
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Dialogul economico-politic dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană a fost instituit oficial prin semnarea Acordului de 
parteneriat şi cooperare la 28 noiembrie 1994 (vezi anexa 3). După 
lansarea de către Uniunea Europeană a Politicii europene de 
vecinătate şi semnarea Planului de acţiuni Uniunea Europeană-
Republica Moldova [125], cadrul instituţional al dialogului a rămas 
neschimbat, fiindcă în continuare baza juridică a cooperării dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană a rămas, conform deciziei 
unilaterale a Uniunii Europene, acelaşi Acord de parteneriat şi 
cooperare [124]. 

În afara instituţiilor APC, discuţia a fost promovată şi prin alte 
mijloace – reuniuni ale reprezentanţilor instituţiilor UE (Comisia 
Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European, Dele-
gaţia UE etc.) cu conducerea ţării, miniştri şi parlamentari la diverse 
conferinţe, reuniuni la nivel înalt, alte activităţi sub egida Organi-
zaţiei Naţiunilor Unite, a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare 
în Europa, a Consiliului Europei, a altor structuri regionale şi 
subregionale (cum ar fi: Iniţiativa Central-Europeană, Iniţiativa de 
Cooperare în Europa de Sud-Est, ulterior Pactul de stabilitate şi 
Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est ş.a.). 

În acelaşi timp, după cum s-a menţionat, poziţia oficială a auto-
rităţilor moldoveneşti a fost reflectată abia la 24 martie 2005 de con-
sensul politic dintre partidele politice privind opţiunea ireversibilă a 
aderării ţării la UE ca obiectiv strategic al politicii interne şi externe a 
Republicii Moldova, prin votarea unanimă de către parlament a 
„Declaraţiei cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea 
obiectivelor integrării europene” (vezi anexa 25). 

Pe întreaga perioadă a anilor 1990-2009, în Republica Moldova şi 
în România produsul intern brut a avut o evoluţie oscilantă (vezi 
figura 2.2 şi anexa 10).  

În primii ani ai perioadei de tranziţie, atât România cât şi Republica 
Moldova au înregistrat o descreştere a indicatorilor macroeconomici, 
dar intensitatea declinului a fost diferită în cele două ţări, ritmul mediu 
anual în perioada 1990-1992 fiind de cca (-)9,2% pentru România şi 
mult mai accentuat pentru Republica Moldova cca (-)17,0%. Pentru 
România, 1991 a reprezentat anul în care s-a înregistrat cel mai mare 
declin al perioadei de tranziţie, (-)12,9%, pentru ca peste un an, şi 
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anume din 1993, să înceapă o nouă etapă, care avea să puncteze 
stoparea declinului economic de la începutul anilor 1990 şi realizarea, 
în cea mai mare parte a perioadei, a unor creşteri economice.  

 
Figura 2.2. Creşterea economică anuală în Republica Moldova  

şi România, în anii 1990-2009, % (faţă de anul precedent) 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [67], [68], [70], [137], [138]. 

 
Pentru Republica Moldova, în schimb, a continuat perioada de 

declin economic, cu intensităţi diferite de la un an la altul, 1994 repre-
zentând anul cu cea mai accentuată reducere a PIB (-)30,9%, din 
întreaga perioadă de tranziţie, aceasta fiind urmată de noi şi noi 
perioade de cădere economică şi/sau de „creşteri artificiale”. 

Pentru anul 2009 însă, constatăm că ambele state au fost afectate 
de criza economică şi financiară mondială declanşată la sfârşitul 
anului 2008, Republica Moldova înregistrând, conform surselor 
oficiale, o diminuare a PIB de (-)6,5%, iar România de (-)8,5%. 

Astfel, decalajul dintre PIB pe cap de locuitor, calculat la PPC în 
România şi în Republica Moldova, a crescut de la cca 1,6 ori în anul 
1990 la cca 4,8 ori în anul 2009 (în favoarea României). Comparând 
acest indicator cu ţările vecine acestora, constatăm că România, 
începând cu anul 2002, se clasează pe poziţia a doua din acest grup, 
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cedând doar Ungariei (de 1,3 ori mai mare), pe când Republica 
Moldova rămâne fidelă ultimei poziţii în întreaga perioadă de 
tranziţie şi după (vezi figura 2.3 şi anexa 10). 

 
Figura 2.3. Evoluţia PIB pe locuitor la PPC în Republica Moldova 
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Sursa: Elaborată de autor după [72], [133], [134], [135]. 

 
Aceste discrepanţe în nivelul de dezvoltare economică rezultă atât 

din deosebirile în înzestrarea cu resurse a statelor, cât şi în rapidi-
tatea şi calitatea orientării reformelor şi relaţiilor economice externe 
ale acestora. România beneficiază de importante resurse naturale, de 
capacităţi de producţie, de specialişti cu experienţă şi forţă de muncă 
calificată pentru a dezvolta, în condiţiile actuale ale integrării şi 
globalizării, o gamă largă de activităţi industriale. Este cunoscut 
faptul că, în anumite perioade, România s-a înscris în rândul prin-
cipalilor producători mondiali la unele produse, cum sunt petrolul, 
gazele naturale şi sarea. Dar şi în trecutul nu prea îndepărtat a 
dezvoltat cu bune rezultate industria siderurgică, industria ener-
getică, producţia de locomotive pentru liniile magistrale, de vagoane 
de călători şi de marfă, industria chimică, industria celulozei şi 
hârtiei, industria textilă, alimentară etc. [9, p. 283].  
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Aderarea la UE a reprezentat pentru România elementul strategic 
care a asigurat punerea în practică într-un ritm rapid a stabilizărilor 
în perioada de preaderare [22, p. 82]. O atare consideraţie n-a existat 
în cazul Republicii Moldova. 

În primii ani de independenţă, România şi îndeosebi Republica 
Moldova, fiind ţări cu populaţii rurale mari şi cu ponderi înalte ale 
sectorului agricol în economie, s-au confruntat cu probleme asemă-
nătoare (vezi figura 2.4). Acestea însă au fost rezolvate în mod diferit, 
ceea ce a influenţat în mod semnificativ dezvoltarea economică 
viitoare a statelor. 

 
Figura 2.4. Ponderea sectorului agricultură al Republicii Moldova 

şi al României în PIB, în anii 1990-2009, % 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [67], [68], [70], [137], [138]. 
 

În ceea ce priveşte industria, se poate constata că restructurarea 
postcomunistă şi pierderea tradiţionalelor pieţe de desfacere la 
începutul perioadei de tranziţie au determinat declinul sectorului 
industrial, care în România a durat până în 1994, iar în Republica 
Moldova până în 2009 (vezi figura 2.5).  
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Figura 2.5. Ponderea sectorului industrie al Republicii Moldova şi 
al României în PIB, în anii 1990-2009, % 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [67], [68], [70], [137], [138]. 

 

 

Figura 2.6. Ponderea sectorului servicii al Republicii Moldova şi 
al României în PIB, în anii 1990-2009, % 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [67], [68], [70], [137], [138]. 
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Restructurarea întreprinderilor industriale, precum şi modalitatea 
în care a avut loc privatizarea, inclusiv a terenurilor agricole în perioa-
da de tranziţie a avut impact major asupra structurii economice a 
ambelor state. De la economii puternic agrare, România şi Republica 
Moldova au evoluat spre economii bazate pe servicii.  

Totuşi există şi diferenţe: dacă în Republica Moldova serviciile cu o 
valoare adăugată joasă au crescut mai puternic, în România serviciile 
financiare au avut o contribuţie mai importantă la formarea PIB (vezi 
figura 2.6). 

Cu toate că decalajele în dezvoltarea economică deveneau tot mai 
evidente, evoluţia PIB a avut şi unele aspecte asemănătoare în 
ambele state. Spre exemplu, unul dintre factorii fundamentali care au 
contribuit la creşterea economică a fost importul de bunuri şi servicii 
(vezi figura 2.7). 

 
Figura 2.7. Cota importului de bunuri şi servicii  

al Republicii Moldova şi al României în PIB, în anii 1990-2009, % 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [66], [67], [68], [70], [71], [136], [137], [138]. 

 
Totodată, factorii care au susţinut consumul privat au fost diferiţi 

în Republica Moldova şi în România. De aceea, în viziunea noastră, 
creşterea salariilor caracterizează România, iar emigraţia este carac-
teristică Republicii Moldova. Amploarea emigraţiei în Republica 
Moldova a atins niveluri cu totul ieşite din comun, plasând-o pe 
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primele locuri în lume după ponderea remitenţelor în PIB, de cca 
22% în 2009 [138]. Remitenţele au alimentat consumul privat, care a 
crescut direct proporţional pe parcursul ultimilor ani. Deşi în Româ-
nia remitenţele au avut un rol mai puţin important, acestea nu sunt 
neglijabile. Adiţional, creşterea creditului de consum în România pe 
parcursul ultimului deceniu27 a adus o contribuţie majoră la finanţa-
rea consumului privat, care a atins o pondere înaltă în PIB.  

În ceea ce priveşte contribuţia investiţiilor la creşterea economică, 
în România, acestea au sporit puternic încă în primii ani ai perioadei 
de tranziţie, ceea ce explică relansarea mai timpurie a economiei. În 
Republica Moldova, investiţiile capitale au început să crească înce-
pând cu 2005, creşterea economică din anii 2005-2009 bazându-se în 
mare măsură pe investiţii. Atât în România cât şi în Republica Mol-
dova creşterea semnificativă a investiţiilor capitale a fost prepon-
derent condiţionată de fluxurile de investiţii străine, însă în România 
acestea au început să crească mult mai timpuriu (vezi tabelul 2.3). 

 
Tabelul 2.3. Evoluţia ISD pe locuitor (stoc la nivelul anului)  

în Republica Moldova, România şi ţările vecine ale acestora,  
în perioada 2000-2009, dolari SUA 

Ţările/
Anii 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ungaria 2.238,9 2.690,4 3.565,9 4.771,9 6.194,7 6.149,3 12.035,4 19.808,9 25.164,4 24.886,4 

Bulgaria 337,7 370,6 516,2 812,6 1.297,7 1.789,7 3.053,6 4.955,0 5.853,9 6.723,7 
România 314,1 378,5 357,8 559,0 942,7 1.193,3 2.110,0 2.935,3 3.179,2 3.477,5 
Serbia … … … … … … … … 1.927,4 2.089,8 
Ucraina 79,3 99,1 123,3 158,8 203,2 366,7 496,2 822,2 1.021,8 1.138,1 
Repu-
blica 
Moldova 

109,5 136,2 161,4 184,3 221,7 272,1 338,8 503,8 706,2 722,7 

Sursa: Elaborat de autor după [65], [67], [68], [70], [135], [136], [137], [138], [139]. 

 
De asemenea, odată cu lansarea negocierilor de aderare la UE, 

România a beneficiat de atenţia sporită a investitorilor europeni. De 
altfel, în 2009, cota de ISD s-a majorat în ambele state, aceasta 
constituind cca 46,1% din PIB în România şi 48,2%, respectiv, în 
Republica Moldova (vezi figura 2.8).  

                                                             
27 Cca 40% din totalul creditelor acordate anual de instituţiile de credit din 

România în ultima perioadă reprezintă creditul de consum. 
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Figura 2.8. Ponderea ISD în PIB în Republica Moldova  
şi în România, în perioada 1990-2009, % 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [67], [68], [70], [135], [136], [137], [138], [139], [140]. 

 

În ceea ce priveşte structura industriei, există diferenţe impor-
tante între Republica Moldova şi România. Peste 50% din producţia 
industriei prelucrătoare a Republicii Moldova este reprezentată de 
industria alimentară şi a băuturilor alcoolice, o contribuţie majoră 
având producerea vinului (vezi anexa 11). Astfel, valoarea adăugată 
în industrie este relativ joasă în Republica Moldova, cca 7,7 mii dolari 
SUA per salariat în 2008 comparativ cu 30,3 mii dolari SUA în 
România [132]. 

Fabricarea materialelor de construcţii este a doua ramură ca 
importanţă pentru industria moldovenească. În ultima perioadă a 
crescut şi ponderea produselor textile şi a îmbrăcămintei în totalul 
producţiei industriale. Deşi acestea au avut o pondere însemnată şi 
în anii 1990, în urma crizei regionale şi a restructurărilor ineficiente, 
volumul producţiei în sector s-a redus semnificativ în anii 2001-
2004 (vezi anexa 11). Creşterea a fost relansată în mare măsură ca 
urmare a fluxurilor de ISD, dar în majoritatea cazurilor este vorba de 
companii care activează pe baza unor contracte de procesare 
externă. Aşadar, economia Republicii Moldova este mai puţin diver-
sificată şi mai mult dependentă de ramura în cauză. 
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În România, ponderea industriei alimentare şi a băuturilor alcoolice 
este mult mai mică şi reprezintă doar 16% din producţia industriei 
prelucrătoare. Datorită structurii industriei alimentare, România asi-
gură într-o măsură mai înaltă cererea internă cu produse alimentare 
proprii, importul produselor alimentare în anul 2008 reprezentând 
2,9% din importurile totale, faţă de 7% în Republica Moldova. Existen-
ţa resurselor naturale în România, de asemenea a influenţat dezvol-
tarea industriei metalurgice şi de prelucrare a ţiţeiului (vezi anexa 12). 

Creşterea consumului a influenţat evoluţiile economice în ambele 
state. Aparent, nici în Republica Moldova, nici în România, sectorul 
real nu a putut răspunde creşterii cererii interne prin majorarea 
proporţională a ofertei interne. Astfel, în ambele state, de-a lungul 
perioadei de tranziţie, importul a crescut mai puternic decât expor-
tul, deficitul comercial amplificându-se considerabil faţă de perioada 
anilor 1980 (vezi anexa 13, anexa 14 şi anexa 15). Republica 
Moldova, fiind o ţară încă dependentă de sectorul agricol, nu doar 
datorită ponderii sectorului în VAB, dar şi rolului dominant al 
industriei alimentare în structura generală a industriei, exportă în 
principal produse alimentare şi vegetale. Pe prima poziţie la exportul 
total al Republicii Moldova se află clasa „vin şi must din struguri”, 
conform ISIC, HS 2002 al Comisiei pentru Statistică a ONU. 

În ceea ce priveşte importurile, lipsa produselor minerale în Repu-
blica Moldova şi mai cu seamă a resurselor energetice determină ca 
principalul produs importat al ţării să fie produsele minerale, şi 
anume combustibilii şi uleiurile minerale, materiile bituminoase care 
ţin de clasa uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, 
altele decât brute. Resursele energetice sunt importate în proporţie 
de 90% din Rusia (gaze şi uleiuri din petrol), România (gaze şi uleiuri 
din petrol) şi Ucraina (cărbune şi energie electrică) [137].  

România, care dispune de resurse naturale energetice proprii, este 
mai puţin dependentă de importurile de energie, importând doar 
combustibil şi uleiuri ce ţin de clasa uleiuri din petrol, uleiuri din 
minerale bituminoase brute, în mare parte din Rusia şi Kazahstan.  

Aşadar, în România, cea mai mare parte a exporturilor este 
asigurată de uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, 
maşini şi echipamente, mijloace şi materiale de transport şi textile, 
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care, într-o anumită măsură, s-au dezvoltat, de asemenea, datorită 
ISD. Prin urmare, clasa dată se constată a fi importantă pentru 
ambele state, deoarece figurează pe primele poziţii, şi anume în 
exportul României şi în importul Republicii Moldova. 

În ultima perioadă, la un nivel mai înalt de dezagregare se observă 
o anumită similitudine între exporturile celor două ţări, ceea ce 
sugerează că există şi o concurenţă importantă pentru câteva clase 
de produse exportate de ambele state. Aceste exporturi nu erau 
caracteristice Republicii Moldova în perioada timpurie a tranziţiei şi 
se datorează investiţiilor străine intrate în sectoare orientate spre 
export (textile, articole de textile, încălţăminte şi accesorii).  

Diferenţele în exporturi ţin de specializările tradiţionale ale 
României şi Republicii Moldova. Pentru clasele de produse 
concurente se poate constata că România şi Republica Moldova 
concurează şi în ceea ce priveşte pieţele de desfacere. Mai mult de 
90% din exporturile de textile din România şi 80% din Republica 
Moldova sunt orientate spre UE (în cazul Republicii Moldova 12% 
din exporturile de textile au ca piaţă de desfacere România). Printre 
ţările principale de export ale ambelor ţări figurează: Italia, 
Germania, Marea Britanie şi Turcia (vezi tabelele 2.4 şi 2.5). 

 

Tabelul 2.4. Geografia exporturilor Republicii Moldova  
în perioada 2008-2009 

Nr. Ţările 
2009 

Ţările 
2008 

mil. dolari SUA % mil. dolari SUA % 

1.  Rusia  286,5 22,3 România 335,8 21,1 

2.  România  239,7 18,6 Rusia 313,7 19,7 

3.  Italia  135,7 10,5 Italia 167,0 10,5 

4.  Ucraina  81,3 6,3 Ucraina 142,8 9,0 

5.  Belarus  80,7 6,3 Belarus 92,7 5,8 

6.  Germania  75,5 5,9 Germania 63,8 4,0 

7.  Regatul Unit 60,3 4,7 Polonia 56,1 3,5 

8.  Polonia  33,7 2,6 Regatul Unit 52,3 3,3 

9.  Turcia  33,1 2,6 Kazahstan 44,5 2,8 

10.  Kazahstan  26,5 2,1 Elveţia 39,7 2,5 

11.  Altele 234,3 18,1 Altele 283,0 17,8 

 Total export 1.287,3 100,0 Total export 1.591,4 100,0 

Sursa: Elaborat de autor după [133], [136], [137]. 
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Pieţele de desfacere pentru maşini şi echipamente sunt diferite. 
Piaţa principală de desfacere pentru România este UE cu peste 80% 
din totalul exporturilor de maşini şi echipamente. Republica Moldova 
exportă cca 40% din maşini şi echipamente în UE (dintre care cca 20% 
în România). Pieţele principale de desfacere a maşinilor şi echipamen-
telor produse în Republica Moldova sunt Federaţia Rusă şi Ucraina. 
Astfel, diferenţele dintre România şi Republica Moldova privind 
exportul total, produsele exportate şi pieţele de desfacere se dato-
rează nu numai competitivităţii produselor pe pieţele externe, ci şi 
costurilor diferite legate de derularea comerţului transfrontalier. În 
această privinţă, Republica Moldova rămâne în urma multor state. 
Avem de remarcat faptul că România de azi se prezintă ca o naţiune 
în care au fost instaurate statul de drept, democraţia şi pluripar-
tidismul, cu o economie în dezvoltare, cu aspiraţii de progres şi 
civilizaţie care coincid cu cele ale Europei Unite [22, p. 164]. 

  

Tabelul 2.5. Geografia exporturilor României  
în perioada 2008-2009 

Nr. Ţările 
2009 

Ţările 
2008 

mil. dolari 
SUA 

% 
mil. dolari 

SUA 
% 

1.  Germania  7.641,9 18,8 Germania 8.176,0 16,5 
2.  Italia  6.237,5 15,4 Italia 7.658,8 15,5 
3.  Franţa  3.338,4 8,2 Franţa 3.656,4 7,4 
4.  Turcia  2.008,7 4,9 Turcia 3.276,0 6,6 
5.  Ungaria  1.765,5 4,3 Ungaria 2.530,6 5,1 
6.  Bulgaria  1.534,5 3,8 Bulgaria 2.062,6 4,2 
7.  Regatul Unit 1.364,0 3,4 Regatul Unit 1.628,2 3,3 
8.  Olanda  1.329,9 3,3 Olanda  1.430,4 2,9 
9.  Spania  1.224,7 3,0 Ucraina 1.220,2 2,5 
10.  Austria  958,4 2,4 Spania 1.144,1 2,3 
11.  Altele 13.217,4 32,5 Altele 16.755,6 33,7 

 Total export 40.620,9 100,0 Total export 49.538,9 100,0 
Sursa: Elaborat de autor după [133], [136], [138]. 

 

În acelaşi timp, România deţine resursele umane şi materiale 
necesare pentru a-şi îndeplini în continuare obligaţiile ce-i revin în 
cadrul Uniunii Europene şi a face faţă cu succes normelor şi exigen-
ţelor pieţei europene. Atât în domeniul economic cât şi în cel al men-
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talităţii România deja este proiectată pe traseul dezvoltării unei eco-
nomii durabile şi prospere, a societăţii bazate pe cunoaştere, în peri-
metrul UE şi al globalizării. De aceea, România continuă să acţioneze 
cu consecvenţă/stabilitate pentru găsirea căilor şi soluţiilor optime 
în vederea dezvoltării şi protejării în perspectivă a producţiei inter-
ne, calitatea de membru al Uniunii Europene neintrând nicidecum în 
contradicţie cu un astfel de obiectiv. 

Aşadar, în ambele state, succesul şi calitatea reformelor şi modul 
în care acestea au reuşit să-și valorifice potenţialul în cadrul relaţiilor 
economice externe, inclusiv al celor bilaterale, au stat la baza efici-
enţei dezvoltării socioeconomice şi politice naţionale.  

Drept urmare, în viziunea autorului, pentru Republica Moldova, 
România reprezintă partenerul strategic în realizarea obiectivului de 
aderare şi integrare în UE, iar pentru România, Republica Moldova 
reprezintă un partener care poate să o susţină să-şi dezvolte mai 
eficient exporturile pe pieţele din Răsărit. Integrarea în UE va 
însemna pentru Republica Moldova renunţarea pentru totdeauna la 
un spaţiu economic tradiţional subdezvoltat din punct de vedere 
economic şi acceptarea unui nivel mediu de dezvoltare. 

2.3. Analiza în dinamică a relaţiilor comerciale  
dintre Republica Moldova şi România 

Vecinătatea geografică, limba comună şi relaţiile istorice dintre 
Republica Moldova şi România au facilitat amplificarea comerţului 
bilateral de-a lungul deceniilor şi reintegrarea economiilor acestora 
[84]. Bineînţeles, importanţa comerţului bilateral este cu mult mai 
mare pentru Republica Moldova decât pentru România (vezi figura 
2.9 şi anexa 16). 

Astfel, începând cu anul 1996, România se transformă din impor-
tator net din Republica Moldova în exportator net, devenind pentru 
un singur an al perioadei în cauză (anul 2008) principalul partener 
comercial după importanţă pentru Republica Moldova, cu o pondere 
de circa 20% în export şi de circa 12% în import (vezi figura 2.10 şi 
figura 2.11).  
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Figura 2.9. Evoluţia relaţiilor comerciale dintre Republica 
Moldova şi România, în perioada 1991-2009,  

mil. dolari SUA 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [66], [67], [68], [70], [71], [136], [135], [137], [138]. 

 
Figura 2.10. Cotele reciproce ale exporturilor Republicii Moldova 

şi României în total exporturi, în anii 1992-2009, % 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [66], [67], [68], [70], [71], [136], [137], [138]. 
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În acelaşi timp, comerţul bilateral româno-moldovenesc repre-
zintă doar circa 1% în fluxurile comerciale totale ale României (vezi 
figura 2.10 şi figura 2.11). 

 
Figura 2.11. Cotele reciproce ale importurilor Republicii Moldova 

şi României în total importuri, în anii 1992-2009, % 
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Sursa: Elaborată de autor după [65], [66], [67], [68], [70], [71], [136], [137], [138]. 

 
În rezultatul adoptării de către autorităţile Republicii Moldova a 

măsurilor guvernamentale de stimulare a schimburilor comerciale 
reciproce de la sfârşitul anului 1991, anul 1992 s-a materializat deja 
printr-un volum al comerţului bilateral de 164,8 mil. dolari SUA. În 
anii 1994 şi 1999, volumul comerţului dintre Republica Moldova şi 
România a atins limita minimă de 125,9 mil. dolari SUA şi, respectiv, 
de 122,9 mil. dolari SUA (vezi anexa 17). 

La finele anului 1994 intră în vigoare Acordul de comerţ liber, care 
a constituit un imbold al creşterii schimburilor comerciale din cele 
două ţări. Acest acord prevedea intensificarea schimburilor comer-
ciale reciproc avantajoase, conducând la crearea unei largi zone de 
comerţ liber şi contribuind la procesul de integrare europeană [85]. 

Acordul a avut ca scop eliminarea reciprocă şi simetrică a taxelor 
vamale de import la mărfurile originare din România şi din Repu-
blica Moldova, atât la produsele industriale cât şi la produsele agri-
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cole; stabilirea unor reguli de origine similare cu cele din cadrul 
Acordului european de asociere a României la Comunităţile Euro-
pene, pe această cale vizându-se facilitarea integrării în perspectivă a 
ambelor state în structurile europene. Astfel, volumul importului din 
România a înregistrat o creştere continuă, însă volumul exportului -  
cu părere de rău -, din anul 1996 a avut o tendinţă de scădere. Micşo-
rarea exportului a fost influenţată de următorii factori: majorarea 
numărului de ţări partenere ale Moldovei, inclusiv preluarea unor 
fluxuri tradiţionale cu ţările CSI; gama extrem de restrânsă a ofertei 
de export a Republicii Moldova, care în ultimii ani a fost obligată să-
şi achite prin livrări de mărfuri datoriile către Rusia, din care importă 
resurse energetice; introducerea de către România a suprataxei la 
import, adică restricţii la import de zahăr; evoluţia cursului valutar. 
În anii 1998-2001, România a avut o politică de depreciere a 
monedei naţionale, factor care a favorizat exporturile şi a defavorizat 
importurile, pe când în Republica Moldova, în această perioadă, s-a 
dus o politică de apreciere a monedei naţionale, factor ce a favorizat 
importurile şi a defavorizat exporturile [77, p. 84]. 

Suplimentar, pierderea partenerilor comerciali tradiţionali la 
începutul tranziţiei, dar şi incapacitatea sectorului real de a răspunde 
cererii interne sporite au determinat creşterea mai rapidă a 
importului decât a exportului în ambele state (vezi anexa 14 şi anexa 
15). În anul 2008, deficitul comercial a atins circa 55% din PIB în 
Republica Moldova, faţă de 15% în România.  

În ceea ce priveşte importurile Republicii Moldova din România, 
acestea sunt, în mare parte, combustibilii şi produsele minerale, a 
căror pondere este mai mare de 50% (vezi tabelul 2.6 şi anexa 19). 

Conţinutul exporturilor din România în Republica Moldova a fost 
determinat preponderent şi de existenţa resurselor naturale în 
România, respectiv de inexistenţa acestora în Republica Moldova. 
Este vorba, în primul rând, despre produsele petroliere, care 
constituie mai mult de 50% din importurile Republicii Moldova din 
România (vezi anexa 19). Republica Moldova importă combustibili, 
uleiuri minerale și materii bituminoase din România încă de la 
începutul perioadei de tranziţie. 

Totuşi, ponderea acestora era mai mică şi chiar în descreştere 
până în anul 1998. Astfel, în 1998, ca urmare a investiţiei realizate de 



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 95 

compania Petrom în Republica Moldova, care se plasează printre cei 
mai importanţi investitori români în Republica Moldova, exporturile 
de combustibili şi uleiuri minerale și materii bituminoase din 
România în ţara noastră au început să crească rapid [132]. 

 
Tabelul 2.6. Principalele categorii de mărfuri  

importate în Republica Moldova din România,  
în anii 1996-2009, % 

Cod 
S.A. 

Grupe de mărfuri 1996 2002 2008 2009 

 
În total (importuri în Republica Moldova 
din România) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

22 Băuturi alcoolice şi nealcoolice; oţeturi 5,2 10,7 2,4 3,0 

27 
Combustibili şi uleiuri minerale; materii 
bituminoase 

23,6 30,7 51,6 51,4 

28 Produse chimice anorganice 5,3 0,7 0,2 1,8 
30 Produse farmaceutice 2,4 1,7 0,8 1,3 

39 
Materiale plastice şi articole din materiale 
plastice 

4,7 10,1 5,1 4,6 

48 Hârtie şi carton; articole din hârtie şi carton 6,6 7,8 0,6 1,0 
49 Cărţi, ziare şi alte produse imprimate 1,6 1,8 0,8 1,3 
70 Sticlă şi articole din sticlă 6,7 3,6 0,6 0,8 

85 
Maşini, aparate şi echipamente electrice; 
aparate de înregistrat sau de reprodus 
sunetul şi imaginile  

4,1 2,9 2,7 2,9 

94 
Mobilă; aparate de iluminat şi alte articole 
similare, construcţii prefabricate 

2,8 2,5 5,3 5,0 

 Altele 37,0 27,5 29,9 26,9 
Sursa: Elaborat de autor după [70], [71], [137]. 

 
Creşterea valorii importurilor Republicii Moldova din România 

în 2004 s-a datorat, într-o anumită măsură, creşterii preţului 
mondial la combustibili, acesta reprezentând produsul principal 
de import al Republicii Moldova din România. În acelaşi timp, 
Republica Moldova a reuşit să menţină creşterea exporturilor în 
România chiar şi după aderarea statului vecin la UE. Creşterea 
exporturilor a fost însoţită şi de schimbarea structurii acestora ca 
urmare a condiţiilor noi de comerţ între România, ca stat membru 
al UE, şi Republica Moldova. 

Luând în consideraţie reducerea semnificativă a importurilor 
româneşti comparativ cu importurile totale, evoluţia în cauză a 
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fost atribuită, de mulţi experţi, introducerii vizelor moldoveneşti 
pentru cetăţenii români, în aprilie 2009. Fără îndoială, acţiunea 
menționată a avut un impact negativ.  

Reducerea cererii totale externe în perioada crizei economice 
globale a determinat şi scăderea exporturilor din Republica 
Moldova în România, reflectată mai ales în scăderea exportului de 
articole textile. Rezilierea contractelor între parteneri, dar şi lichi-
darea unor întreprinderi în lipsa cererii vor condiţiona reabilita-
rea mai lentă a exporturilor de textile (vezi tabelul 2.7). În acelaşi 
timp, evoluţii pozitive au existat chiar şi pe timp de criză [132]. 

Structura exporturilor moldoveneşti în România s-a schimbat 
semnificativ pe parcursul acestei perioade (vezi anexa 18). Astfel, 
exporturile agricole au pierdut poziţia lor dominantă încă înainte 
de aderarea României la UE, iar după aderare, unele dintre aces-
tea chiar au dispărut, fie ca urmare a aplicării unor tarife vamale 
mai înalte (în cazul cerealelor), fie a standardelor sanitare şi fito-
sanitare europene care nu sunt implementate adecvat în Republi-
ca Moldova (animale vii, carne, lactate, ouă, miere naturală). 

Acestea au fost înlocuite de unele produse noi, care au crescut 
mult mai puternic. Astfel, în anul 2009, principalele articole de 
export ale Republicii Moldova în România le constituiau maşinile, 
aparatele şi echipamentele electrice, aparatele de înregistrat sau 
de reprodus sunetul şi imaginile, care până în 2007 reprezentau 
mai puţin de 1% din exporturi (vezi tabelul 2.7 şi anexa 18). 

 
Tabelul 2.7. Principalele categorii de mărfuri exportate din 

Republica Moldova în România, în anii 1996-2009, % 

Cod 
S.A. 

Grupe de mărfuri 1996 2002 2008 2009 

  
În total (exporturi din Republica Moldova 
în România) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

12 
Seminţe şi fructe oleaginoase; plante 
industriale şi medicinale, paie şi furaje 

0,4 5,1 1,0 3,9 

15 
Grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale; produse  
ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate;  
ceară de origine animală sau vegetală 

0,1 20,1 9,1 4,8 

17 Zahăr şi alte produse zaharoase 31,7 5,4 3,9 5,0 
22 Băuturi alcoolice şi nealcoolice; oţeturi 4,8 0,1 1,8 1,6 
24 Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi 13,8 0,4 0,4 0,2 



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 97 

Cod 
S.A. 

Grupe de mărfuri 1996 2002 2008 2009 

62 
Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele 
decât tricotate sau croşetate 

0,3 4,0 6,9 5,7 

64 Încălţăminte  0,0 2,7 8,5 4,0 
70 Sticlă şi articole din sticlă 2,9 9,0 3,7 3,3 

85 
Maşini, aparate şi echipamente electrice; 
aparate de înregistrat sau de reprodus 
sunetul şi imaginile  

4,1 0,3 28,0 39,7 

94 
Mobilă; aparate de iluminat şi alte articole 
similare, construcţii prefabricate 

0,1 2,4 2,9 2,2 

 Altele 41,8 50,5 33,8 29,6 
Sursa: Elaborat de autor după [70], [71], [137]. 

 
Exporturile din clasa 85 „maşini, aparate şi echipamente electrice; 

aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” au 
crescut ca importanţă începând cu anul 2007, odată cu stabilirea 
companiei „Dräxlmaier Automotive”28 în Republica Moldova. Relo-
carea afacerii din România în Republica Moldova în 2007 a deter-
minat creşterea exporturilor totale din clasa respectivă, care nu erau 
caracteristice ţării noastre până atunci, şi creşterea exporturilor 
totale spre România. Fără contribuţia acestora, se aştepta declinul 
exporturilor spre România în 2007, ca urmare a aderării României la 
UE, din cauza noilor standarde sanitare şi fitosanitare europene. Tot 
din 2007 au crescut exporturile de articole şi accesorii de îmbră-
căminte şi încălţăminte în România. Parţial, acesta este rezultatul 
extinderii companiilor din România care lucrează în cadrul unor 
acorduri lohn29 cu companii din Republica Moldova. Salariile mai 

                                                             
28 „Dräxlmaier Automotive” este o uzină pentru producerea de componente şi 

echipamente electrice pentru automobile. Compania operează în Bălţi din 2007. 
Aceasta este una din cele peste 50 de reprezentanţe ale întreprinderii pentru 
producerea de sisteme de bord electrice moderne pentru industria de automobile 
la nivel mondial. Volumele de producţie şi exporturile în timpul funcţionării socie-
tăţii a plasat compania în rândul celor mai mari companii din Republica Moldova. 

29 Operaţiunile de prelucrare în lohn sunt operaţiuni marginale, în general cu un 
grad redus de rentabilitate pentru acela care utilizează capacitatea lui de produc-
ţie, folosind schiţele, desenele, materia primă sau materialele furnizate de parte-
nerul beneficiar al produselor finite cu care cooperează. Totuşi, în perioada de 
criză, de recesiune sau de tranziţie de la un sistem economic la altul, situaţie în 
care se află acum Republica Moldova, prelucrările în lohn sunt binevenite, cu 
condiţia să fie de scurtă durată. 
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mici în Republica Moldova constituie una dintre cauzele relocării sau 
extinderii afacerilor din România în ţara vecină [132]. Produsele din 
zahăr au constituit întotdeauna un export moldovenesc important 
spre România, acestea reprezentând peste 30% din exporturi (în 
anul 1998, chiar 50% din totalul exporturilor). În 2007, la intrarea 
României în UE, exportul de zahăr a scăzut cu circa 80%, din cauza 
tarifelor vamale. În anul 2008, la acordarea preferinţelor comerciale 
autonome unilaterale de către UE, Republica Moldova a reluat 
exportul de zahăr în România. Acesta chiar a crescut semnificativ 
comparativ cu 2006 (cu peste 30%). Astfel, în 2008 au fost exportate 
aproape integral cele 15.000 tone de zahăr care făceau parte din 
contingentul tarifar anual scutit de taxa vamală, iar în 2009 au fost 
exportate 18.000 tone din contingentul respectiv (vezi anexa 18). 

Prin urmare, în pofida faptului că România a aderat la Uniunea 
Europeană şi că Acordul de liber schimb cu Republica Moldova nu 
mai este valabil, comerţul bilateral a continuat să crească şi după 
2007. De altfel, Republica Moldova beneficiază de preferinţele 
comerciale autonome acordate de UE [37, p. 19]. Începând cu 1 
ianuarie 2008, acest regim oferă accesul liber de taxe şi fără cote al 
produselor originare din Republica Moldova pe piaţa Uniunii Euro-
pene, cu excepţia unui număr de produse agricole sensibile pentru 
piaţa din UE, care suferă restricţii cantitative (vezi anexa 6). Datorită 
acestui sistem, liberul schimb între Republica Moldova şi România 
este unilateral: Republica Moldova impune taxe vamale produselor 
româneşti, însă România nu taxează produsele moldoveneşti. Acest 
lucru pare paradoxal, ţinând cont de faptul că produsele româneşti 
au devenit relativ necompetitive ca preţ în raport cu cele din CSI şi 
din celelalte state în curs de aderare la UE cu care Republica 
Moldova are încheiate acorduri de liber schimb. Un bun produs în 
România sau în oricare ţară membră a UE este supus unei taxe 
vamale de 20%, însă unul produs în Croaţia, Ucraina sau Kazahstan 
este scutit de taxe vamale. O potenţială explicaţie este faptul că, 
prin aderarea la UE, produsele româneşti au trebuit să se alinieze 
unor standarde superioare şi acest lucru le-a făcut competitive sub 
aspectul calităţii. 

Fluxurile comerciale bilaterale au continuat să crească după 
aderarea României la UE (în anii 2007 şi 2008), însă cu schimbări 
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semnificative în structura exporturilor spre România, inclusiv 
datorate relocării unor afaceri din România în Republica Moldova. 
De asemenea, preferinţele comerciale autonome de care beneficiază 
unilateral Republica Moldova din partea Uniunii Europene au 
contribuit la relansarea exportului unor categorii de produse. În anul 
2009, ca urmare a crizei mondiale, s-a înregistrat o reducere a expor-
turilor moldoveneşti în România (vezi anexa 17). 

Referitor la comerţul cu servicii, care reprezintă 12% din fluxurile 
comerciale totale dintre state, fluxurile bilaterale nu mai sunt atât de 
semnificative, cu o pondere de circa 10% pentru Moldova şi mai 
puţin de 1% pentru România. În perioada 1996-2009, creşterea 
comerţului cu servicii a fost mult mai importantă decât a comerţului 
cu bunuri. Structura serviciilor exportate este asemănătoare, o pon-
dere majoră revenind serviciilor de transport şi comunicaţii. 
Republica Moldova este mai competitivă în serviciile de comunicaţii, 
în care înregistrează surplus comercial cu România. De altfel, ser-
viciile de comunicaţii înregistrează un avantaj comparativ pe mai 
multe pieţe europene. În exporturile de bază ale României în 
Republica Moldova se includ şi serviciile de călătorie. Totuşi, opor-
tunităţile oferite de proximitatea geografică şi apartenenţa României 
şi Republicii Moldova la entităţi politice şi economice diferite oferă 
posibilităţi noi de extindere a comerţului cu servicii. 

În 2009, conform datelor oficiale, constatăm că importurile moldo-
veneşti au scăzut, influenţând şi consumul. Această scădere este 
cauzată de criza economică ce a afectat ţara noastră. Republica 
Moldova este expusă la criza economică mondială, atât din cauza 
îngustării pieţelor de export, cât şi din cauza scăderii economiilor 
ţărilor în care lucrează cetăţenii moldoveni. Republica Moldova este a 
doua ţară din lume ca procent al remitenţelor în PIB, iar diminuarea 
economiilor vestice (cu precădere a sectorului construcţiilor) i-a forţat 
în şomaj sau a redus veniturile disponibile ale multor moldoveni 
plecaţi la muncă în străinătate (figura 2.12). 

Criza economică globală a afectat puternic şi România; economia 
acestui stat este puternic dependentă de evoluţiile pe pieţele externe, 
producţia în multe ramuri răspunzând cererii externe. De asemenea, 
reducerea importurilor şi a exporturilor a generat în ambele state 
comprimarea consumului intern. 
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Figura 2.12. Cota remitenţelor Republicii Moldova în PIB,  
în perioada 1995-2009, % 
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Sursa: Elaborată de autor după [135], [143]. 

 
Deşi introducerea vizelor şi aplicarea lor provizorie pentru 

cetăţenii români la intrarea în Republica Moldova din aprilie 2009 au 
prejudiciat imaginea ţării noastre şi au tensionat relaţiile politice 
între state, declinul mai profund al comerţului este mai degrabă 
rezultatul structurii exporturilor moldoveneşti în România. 

Prin urmare, o măsură tradiţională a colaborării comerciale bila-
terale o constituie micul trafic la frontieră. Astfel, producătorii 
agricoli din satele moldoveneşti din apropierea graniţei îşi desfac 
produsele în pieţele din oraşele estice ale României (Galaţi, Iaşi etc.) 
pentru a beneficia de preţuri mai bune. Micul comerţ la frontieră a 
înflorit în perioada 1990-2006, în primul rând datorită libertăţii 
cetăţenilor moldoveni de a trece graniţa fără a avea nevoie de viză. 

Ulterior, micul trafic de frontieră a fost afectat de intrarea Româ-
niei în Uniunea Europeană, acesta reducându-se semnificativ după 
2007. Totuşi, micul trafic de frontieră a supravieţuit, pieţele Galaţiu-
lui fiind în continuare destinaţii pentru mulţi moldoveni din satele 
din apropierea graniţei. Cu toate că obţinerea unei vize este un 
proces deloc simplu, există restricţii la cantitatea de produse pe care 
o pot transporta spre vânzare peste graniţă şi oraşele româneşti în 
care îşi desfac marfa nu sunt nici pe departe unele bogate; pentru 
cetăţenii moldoveni din satele de lângă graniţă este profitabil să îşi 
vândă produsele agroalimentare în România. 
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În octombrie 2009, în urma schimbării Guvernului Republicii 
Moldova, Acordul de mic trafic la frontieră a fost parafat de miniştrii 
de externe ai celor două ţări. Acest acord este un document-cadru al 
Uniunii Europene şi prevede că cetăţenii Republicii Moldova care au 
domiciliul la o distanţă mai mică de 30 de kilometri de graniţa cu 
România pot trece graniţa fără viză.  

În acelaşi timp, putem remarca faptul că potenţialul de export al 
Republicii Moldova rămâne extrem de scăzut comparativ cu cel al 
României, cauza fiind în primul rând competitivitatea redusă a 
producţiei şi a serviciilor economiei naţionale, determinată de ine-
ficienţa managerială, de gradul redus de retehnologizare şi moder-
nizare a producţiei, care generează costuri ridicate ce se reflectă în 
preţul produselor şi serviciilor. O altă barieră opozabilă creşterii 
capacităţii de export o constituie lipsa sistemelor internaţionale de 
certificare a calităţii, care reduce posibilitatea de folosire avantajoasă 
a preferinţelor comerciale acordate de UE. 

Renunţarea la sistemele de subvenţionare a diverselor activităţi 
industriale ar putea ridica cu un anumit grad capacitatea de export, 
obligând agenţii economici să-şi eficientizeze activitatea şi să adopte 
sistemele internaţionale de standardizare şi certificare a calităţii 
pentru a deveni rentabili pe piaţa externă. Ridicarea subvenţiilor ar 
mări competitivitatea în economia naţională, care va fi reglată prin 
cele două pârghii importante ale economiei de piaţă  cererea şi 
oferta. O altă cale de creştere a capacităţii de export este atragerea de 
investiţii masive în economia naţională şi, în mod special, în ramurile 
industriale care produc bunuri cu valoare adăugată mare. Atragerea 
de investiţii străine constituie o sursă de echilibrare a balanţei de 
plăţi, prin aducerea de venituri excepţionale în economie. 

2.4. Experienţe de dezvoltare a altor forme de colaborare 
socioeconomică moldo-română 

Investiţiile străine reciproce în Republica Moldova şi în România 
au crescut mult mai lent decât comerţul bilateral. Deşi, în plan 
comercial, România este una dintre principalele destinaţii ale expor-
turilor moldoveneşti, nu acelaşi lucru se întâmplă cu investiţiile.  
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În cadrul investiţiilor bilaterale directe, pe parcursul ultimilor ani, 
Republica Moldova s-a manifestat drept un receptor net al investi-
ţiilor româneşti.  

În general, investiţiile moldoveneşti în România sunt foarte 
divizate, fiind reprezentate de un număr mai mare de întreprinderi 
relativ mici, în timp ce companiile cu capital românesc din Republica 
Moldova, deşi mai puţine la număr, desfăşoară proiecte investi-
ţionale mult mai mari. Astfel, la sfârşitul anului 2009, în România 
activau 3.485 de societăţi mixte cu capital moldovenesc în valoare de 
38,3 mil. dolari SUA, iar în Republica Moldova activau 503 societăţi 
mixte cu capital românesc în valoare de cca 52 mil. dolari SUA30 (vezi 
figura 2.13 şi figura 2.14). 

 

Figura 2.13. Investiţiile reciproce ale României şi ale  
Republicii Moldova în capitalul social al întreprinderilor,  

în perioada 2001-2009, mil. dolari SUA 
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Sursa: Elaborată de autor după [69], [137], [148]. 

 
Totodată, prezenţa investiţională a României în Republica Mol-

dova este incomparabilă cu prezenţa Republicii Moldova în România. 
Astfel, în timp ce România se află în primele zece locuri ale 

                                                             
30 Comparativ cu anul 2004, valoarea capitalului românesc în întreprinderile din 

Republica Moldova a crescut de cca 3,4 ori. 
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investitorilor în Republica Moldova, ponderea Republicii Moldova 
după valoarea capitalului social subscris în România constituie 
0,12% din totalul investiţiilor străine în România spre finele anului 
2009. Sunt două cauze care explică acest lucru. În primul rând, 
investiţiile româneşti în Republica Moldova au la origine, în mare 
parte, capital olandez, german, francez, turcesc etc. Astfel, România 
serveşte drept punte de acces pentru mai mulţi investitori occi-
dentali care au venit sau intenţionează să vină în Republica Moldova. 
În ultimii ani, companii ca Dräxlmaier Group Automotive Site, 
Mobiasbanca-Groupe Société Générale, Orange Moldova, Metro Cash 
and Carry, McDonalds etc. au venit în Republica Moldova prin 
intermediul României şi, respectiv, au fost catalogate de statistici 
drept investiţii româneşti (vezi anexa 20). Nu putem exclude nici 
factorul legat de competitivitatea economică superioară a României 
faţă de cea din Republica Moldova, fapt ce explică într-o anumită 
măsură participarea economică mai activă a companiilor respective 
în Republica Moldova faţă de cele moldoveneşti în România. 

Totuşi, accelerarea fluxurilor investiţionale bilaterale din ultimii 
ani a fost determinată, pe lângă alţi factori, de aderarea României la 
Uniunea Europeană. Astfel, după 2007, mai multe companii din 
Republica Moldova au început să-şi localizeze/restrângă afacerea 
sau să deschidă filiale în România. Totodată, în urma intensificării 
concurenţei, după aderare, dintre producătorii autohtoni şi cei din 
alte state membre ale UE, multe companii din România şi-au dimi-
nuat cotele pe piaţa internă. Prin urmare, mai multe întreprinderi şi-
au concentrat mai intens eforturile în vederea extinderii prezenţei pe 
pieţele estice, Republica Moldova fiind percepută drept punte de 
acces în această direcţie. 

În acelaşi timp, în pofida proximităţii teritoriale, a tradiţiilor 
istorice şi a lipsei barierelor lingvistice, prezenţa investitorilor din 
România a fost relativ modestă în Republica Moldova pe parcursul 
perioadei analizate [132]. Astfel, către finele anului 2008, România 
deţinea locul opt în topul celor mai importanţi investitori în 
Republica Moldova după soldul investiţiilor străine directe, cu o 
pondere de circa 4,6% din totalul ISD. În anul 2009 se schimbă 
clasamentul dat, România urcând pe poziţia şase, cu 7,6% (vezi 
tabelul 2.8). Astfel, în anul 2009 s-a înregistrat o apropiere socio-
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economică imediată între ţara noastră şi România, deoarece n-au 
existat bariere politice care să submineze colaborarea. 

 

Tabelul 2.8. Structura ISD în Republica Moldova  
după ţări de origine, în perioada 2005-2009, % 

Nr. 2005 2008 2009 

 Țările 
Cota în 

total 
ISD 

Țările 
Cota în 

total ISD 
Țările 

Cota în 
total ISD 

1.  Olanda 17,6 Olanda 18,2 Olanda 16,0 
2.  Rusia 13,3 Cipru 12,7 Cipru 11,3 
3.  Spania 12,2 Italia 12,3 Franţa 11,2 

4.  
Marea 
Britanie 

9,7 Rusia 7,8 Italia 10,8 

5.  SUA 6,0 Germania 6,1 Marea Britanie 7,9 
6.  Elveţia 6,0 Spania 5,7 România 7,6 

7.  Germania 5,4 
Marea 
Britanie 

5,3 Germania 7,0 

8.  România 4,6 România 4,6 Spania 4,0 
9.  Cipru 2,8 SUA 4,5 SUA 3,5 
10.  Italia 2,4 Franţa 3,7 Rusia 3,0 

Sursa: Elaborat de autor după [137]. 

 
Analiza evoluţiei investiţiilor româneşti directe în Republica 

Moldova, în anii 1996-2009, relevă că anumite proiecte investiţio-
nale majore au determinat creşteri spectaculoase. Spre exemplu, 
majorarea puternică a investiţiilor româneşti directe în 1998 a avut 
ca bază intrarea „Băncii Comerciale Române” SA pe piaţa moldo-
venească, precum şi a companiei „Petrom-Moldova” SA. La începutul 
anului 2009, cele două entităţi deţin primul şi, respectiv, al treilea loc 
în topul întreprinderilor create cu participarea capitalului din 
România (vezi anexa 20). 

Dublarea investiţiilor româneşti în 2004 a fost determinată în 
special de lansarea „Metro Cash and Carry Moldova” SRL. Totodată, 
creşterile din 2009 relevă conturarea unei tendinţe de majorare a 
investiţiilor româneşti directe în Republica Moldova (vezi figura 2.13 
şi tabelul 2.8). 

În structura investiţiilor româneşti în Republica Moldova, ponderea 
majoră o deţine capitalul social subscris, care a crescut în 2009 faţă de 
2007 de la 23,3 mil. dolari SUA la 38,3 mil. dolari SUA, iar faţă de anul 
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2001, de cca 3 ori. Venitul reinvestit a crescut cu un ritm mai modest, 
fapt determinat de perioada de timp relativ scurtă de la afluxul în 
Republica Moldova a investiţiilor române, care nu au reuşit încă să 
înregistreze rezultate financiare semnificative. 

De altfel, în perioada 2004-2008 se atestă o creştere relativ 
însemnată a numărului de întreprinderi mixte moldo-române, 
precum şi a cifrei de afaceri a acestora comparativ cu perioada 2008-
2009 (vezi figura 2.14 şi anexa 20). Cele mai atractive domenii în 
care au fost până acum direcţionate investiţiile româneşti în 
Republica Moldova sunt sectorul financiar-bancar, construcţiile şi 
industria uşoară (textilele, fabricarea încălţămintei). 

 

Figura 2.14. Dinamica numărului întreprinderilor mixte  
moldo-române, în perioada 2001-2009 
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Notă: Pentru anul 2003 datele lipsesc. 
Sursa: Elaborată de autor după [69], [137], [148]. 

 
Drept urmare, interesul sporit al investitorilor români pentru sec-

torul financiar-bancar din Republica Moldova a început să fie vizibil 
începând cu anul 2007, odată cu creşterea agregată a fluxurilor 
investiţionale din România. Acestea s-au manifestat prin intrarea pe 
piaţa moldovenească a BC „Mobiasbanca-Groupe Société Générale” SA, 
„Raiffeisen Leasing” SRL, „BT Leasing” SRL, care, deşi nu au la origine 
capital românesc, au venit în Republica Moldova prin România.  
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O altă tendinţă ilustrativă o constituie venirea în Republica 
Moldova, în această perioadă, a unor companii româneşti specia-
lizate în operaţiuni de lohn, în particular în confecţionarea articolelor 
de îmbrăcăminte şi încălţăminte. În marea lor majoritate, acestea  
şi-au extins ori şi-au delocalizat activitatea peste Prut, motivul 
principal fiind costul mai mic al forţei de muncă din Republica 
Moldova. O bună parte dintre aceste companii şi-au plasat activitatea 
în localităţile adiacente/limitrofe frontierei cu România, cu scopul de 
a micşora costurile de transport al producţiei finite şi al materiilor 
prime. Unele companii angajează chiar rezidenţi români din zonele 
apropiate de frontieră. Drept consecinţă, în perioada 2007-2008, 
exporturile de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte au crescut 
comparativ cu perioada de până în anul 2006, tendinţă care a 
continuat şi în următorii ani, România devenind în anul 2008 prin-
cipalul partener comercial în derularea exporturilor moldoveneşti. 

După cum am menţionat, prezenţa investiţională a Republicii 
Moldova în România este determinată de un grup mai numeros de 
întreprinderi, însă mult mai mici faţă de companiile româneşti în ţara 
noastră. Din anul 2001 şi până în 2009, numărul de întreprinderi din 
România create cu participarea capitalului moldovenesc practic s-a 
triplat, crescând de la 1.134 la 3.485 de unităţi (vezi figura 2.14). 

La fel s-a triplat şi soldul capitalului social subscris la aceste 
companii, evoluând de la 12,5 mil. la 38,3 mil. dolari SUA, cea mai 
pronunţată creştere fiind înregistrată în anul 2007 (vezi figura 2.13). 
Aceasta s-a datorat, în primul rând, aderării României la UE, fapt ce a 
determinat mai multe companii din Republica Moldova să investeas-
că în statul vecin, fiind ghidate preponderent de aşteptări pozitive 
privind creşterea economică şi extinderea pieţei de desfacere. Prin 
urmare, în anul 2008 România a atras de două ori mai mult capital 
moldovenesc faţă de valoarea cumulată a capitalului atras de ţările 
CSI (7,13 mil. dolari SUA faţă de 3,93 mil. dolari SUA) [148].  

Analizând evoluţia investiţiilor străine directe moldoveneşti în 
România, observăm că o bună parte dintre investitori sunt persoane 
fizice. Conform surselor româneşti, între cei mai mari 50 de inves-
titori moldoveni în România se numără doar cinci firme (persoane 
juridice). Ca domenii de activitate, cele mai mari investiţii sunt în 



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 107 

sectorul energetic – comerţul cu curent electric importat, livrarea de 
combustibil pentru termocentrale31 etc. [69]. Constatăm astfel că cei 
mai mari investitori moldoveni sunt nu în domeniul agroalimentar, 
unde Republica Moldova are avantaj comparativ, ci, în mod surprin-
zător, în domeniul energetic. 

Aşadar, spre deosebire de relaţiile comerciale, relaţiile investiţio-
nale între cele două ţări sunt mai slabe, adică investiţiile au crescut 
mult mai lent decât comerţul, iar particularitatea lor este că sunt 
realizate de cele mai multe ori de investitori individuali care deschid 
sau cumpără afaceri în România. Foarte rar se întâmplă să fie com-
panii moldoveneşti care „branşează” peste Prut – din cele mai mari 
50 de firme româneşti cu capital majoritar moldovenesc doar cinci 
sunt deţinute de alte firme. 

În acelaşi timp, este de menţionat faptul că integrarea României în 
UE are preponderent impact pozitiv pentru colaborarea bilaterală cu 
Republica Moldova. Spre exemplu, produsele româneşti trebuie deja să 
se conformeze unor standarde de calitate mai înaltă, ceea ce le va face 
mai atractive şi poate compensa, în unele cazuri, preţul semnificativ 
mai ridicat. Outsourcing-ul/externalizarea32 este favorizat(ă) de cos-
turile mai mici cu forţa de muncă şi cu construcţiile industriale, precum 
şi de avantajele fiscale, taxa pe profitul reinvestit fiind zero. Ca exemplu 
de firme care îşi relocă producţia în Republica Moldova, avem cazul 
Coca Cola Hellenic, care şi-a transferat fabrica de la Iaşi la Chişinău 
[132]. 

                                                             
31 Cea mai mare investiţie cu capital moldovenesc din România este grupul de firme 

Unicom (care include opt firme active). Grupul Unicom este axat în principal pe 
energie, fiind principalul furnizor de păcură pentru Termoelectrica, deţinând şi 
licenţă de furnizare a curentului electric. Firma Marc Trust a fost pionierul 
tranzacţiilor cu curent electric, înainte ca piaţa să fie liberalizată. Pe lângă 
operaţiunile din domeniul energetic, grupul Unicom derulează şi operaţiuni de 
producţie şi comerţ cu construcţii din lemn, precum şi de intermediere imo-
biliară. Acesta deţine în România şi o firmă de securitate, Unisecurity. Trei dintre 
cele mai mari şase firme moldoveneşti din România fac parte din grupul Unicom. 

32 Externalizarea, denumită şi outsourcing, se referă la delegarea unor sarcini sau 
obiective unor segmente organizaţionale aparţinând unor entităţi externe, care 
oferă un raport preţ-calitate mai bun sau deţin expertiză în domenii specializate. 
Externalizarea poate cuprinde un spectru larg de activităţi, de la procese 
operaţionale (de exemplu, livrarea de produse) şi până la funcţiuni ale firmei. 
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Astfel, instabilitatea politică în Republica Moldova rămâne un 
factor puternic descurajant pentru relaţiile comerciale, investiţionale 
etc. bilaterale. Suplimentar, actuala criză economică mondială a avut 
repercusiuni palpabile asupra relaţiilor investiţionale bilaterale 
dintre Republica Moldova şi România. Aceasta s-a manifestat în spe-
cial prin retragerea capitalului românesc din capitalul social al 
companiilor mixte din Republica Moldova. Respectivul fenomen de 
dezinvestire a putut fi observat în anul 2009, în primul trimestru 
fiind retrase 10,7 mil. dolari SUA din capitalul social al întreprin-
derilor (vezi anexa 21). 

În viziunea noastră, în scopul extinderii relaţiilor comerciale şi 
investiţionale bilaterale, considerăm necesară crearea la Chişinău şi 
în localităţile de frontieră ale Republicii Moldova a unor centre de 
afaceri UE-RM. Acest lucru ar spori influenţa economică a României 
în zonă şi i-ar consacra rolul de facilitator al relaţiilor economice (şi 
nu numai) cu Uniunea Europeană. 

În aceeaşi perioadă, Republica Moldova şi România au căutat să-şi 
dezvolte şi alte forme de colaborare socioeconomică, precum cola-
borarea în domeniul energeticii, industriei, agriculturii şi industriei 
alimentare, în domeniul standardelor şi metrologiei, în domeniul 
asistenţei şi protecţiei sociale ş.a. 

Livrările de energie electrică au demarat de la 1 noiembrie 1998, 
în baza unui contract de livrare a energiei electrice din România în 
Republica Moldova [107]. Importul de energie s-a realizat din 
sistemul energetic al României prin trei linii de transport al energiei 
electrice: Stânca-Costeşti33 (0,18 km34), Ţuţora-Ungheni (10,8 km), 
Huşi-Cioara (15,4 km) – figura 2.15. 

În anul 2008 s-a început construcţia LEA de 110 kV pe traseul 
Fălciu-Cantemir-Goteşti, cu lungimea de 28 km şi costul de 5 mil. 
euro, planificată să fie finalizată în anul 2010. Guvernul român a 
alocat din fondul special 282,4 mil. lei. În noiembrie 2008 a fost sem-

                                                             
33 Î.S. „Nodul hidraulic Costești-Stânca” de pe râul Prut are ca obiect producerea 

energiei electrice în baza deversării apei, fiind folosit în comun de către Republi-
ca Moldova şi România, conform documentelor semnate între ex-URSS şi Româ-
nia în anul 1973. Energia electrică generată se împarte egal între părţi. 

34 În paranteze este indicată lungimea LEA pe teritoriul României (judeţele Iaşi şi 
Vaslui). 
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nat Memorandumul privind construcţia LEA de 400 kV Bălți-Suceava 
între ÎS „Moldelectrica” Republica Moldova şi ÎS „Transelectrica” 
România, cu lungimea de 116 km şi costul de 32 mil. euro, iar până la 
finele anului 2010 să fie finalizat studiul de fezabilitate. Potrivit Pro-
tocolului şedinţei Comisiei mixte moldo-române (nr. IV din 2008), 
este prevăzută și construcţia LEA de 400 kV Ungheni-Iaşi [143]. 

 
Figura 2.15. Liniile electrice aeriene (110 kV) de interconexiune 

dintre sistemul energetic din Republica Moldova  
şi sistemul energetic al României 

 
Sursa: Adaptată după [131]. 

 

În anul 2010, interconexiunea cu sistemul energetic al României se 
asigura prin aceleaşi LEA de 110 kV, date în exploatare în anul 1998. 

Prin urmare, întărirea interconexiunilor cu sistemul energetic al 
României rămâne o sarcină mereu actuală pentru Republica Mol-
dova şi în perspectivă.  

De asemenea, în scopul identificării unor variante alternative de 
aprovizionare cu gaze naturale a consumatorilor din Republica 
Moldova, în anul 2009 a fost lansat proiectul gazoductului Drochia-
Ungheni-Iaşi.  
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Implementarea proiectului în cauză presupune construcţia unui 
gazoduct de interconexiune a sistemului naţional de gazificare cu cel 
al României pe direcţia Drochia-Ungheni-Iaşi, care, eventual, va 
permite livrarea gazelor naturale în ambele sensuri, beneficiari 
urmând a fi consumatorii din Republica Moldova.  

Referitor la cooperarea în domeniul asigurării cu produsele petro-
liere, autorităţile moldovene au început, încă din ianuarie 1995, un 
proiect de creare a întreprinderii mixte „Terminal”. Din cauza dificul-
tăţilor financiare, proiectul de construcţie a Terminalului a fost sistat.  

În iunie 2001, BERD a declarat SA Terminal în stare de faliment. 
Abia în decembrie 2004, „Danube Logistics” (care este investitorul 
general, proprietarul şi operatorul Portului Internaţional Liber 
Giurgiuleşti) a semnat cu Guvernul Republicii Moldova un acord de 
investiţii pentru construcţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti 
(PILG). Acţionarii societăţii „Danube Logistics” fiind holdingul 
olandez Easeur Holding BV şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, aceştia deţin 80% şi, respectiv, 20% din acţiunile 
societăţii. Compania „Danube Logistics” SRL urma să investească, în 
2010, circa 10 mil. dolari SUA în dezvoltarea portului, pentru finali-
zarea construcţiei terminalului general de mărfuri, a construcţiei 
tronsonului de cale ferată modernă în interiorul portului şi a 
modificării terminalului petrolier în scopul depozitării şi trans-
bordării biocombustibilului.  

La sfârşitul lunii aprilie 2010, PILG a fost conectat la reţeaua de 
telecomunicaţii prin fibră optică. Conexiunea prin fibră optică permi-
te portului şi diferitor companii rezidente în cardul PILG să mărească 
substanţial viteza, fiabilitatea şi siguranţa conectării la internet. 

Terminalul petrolier constă într-o dană de acostare, o bază pe-
trolieră formată din opt rezervoare, utilaje de încărcare a autocis-
ternelor, iar începând cu mijlocul anului 2010, utilaje de încăr-
care/descărcare a cisternelor feroviare. Dana poate primi nave 
maritime şi barje fluviale cu pescajul de până la 7 m şi poate descărca 
sau încărca simultan până la trei tipuri de produse petroliere. 

Prin urmare, soluţionarea problemei energetice depinde, alături 
de altele, şi de rezultatele de exploatare a zăcămintelor de petrol şi 
gaze din zona Prutului de Jos şi de realizarea proiectului de tranzi-
tare a petrolului din bazinul Mării Caspice spre Europa de Vest [143]. 
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Din cele relatate, observăm că, în această perioadă, obiectivele de 
securitate energetică ale Republicii Moldova nu au fost îndeplinite în 
totalitate sau au fost amânate. Securitatea energetică din ţară şi 
diversificarea resurselor energetice sunt slab asigurate, ca efecte ale 
situaţiei economico-financiare necorespunzătoare a întreprinderilor 
din sectorul energetic şi din cauza lipsei de resurse financiare pentru 
achiziţionarea de resurse primare, al căror cost rămâne o problemă 
mare pentru ţara noastră. 

Colaborarea în domeniul industriei, aşa cum s-a menţionat mai 
sus, a funcţionat până în anul 1995, în baza „Acordului între Ministe-
rul Industriei din România şi Ministerul Industriei şi Energeticii din 
Republica Moldova cu privire la colaborarea economică şi tehnico-
ştiinţifică în anii 1991-1995”. La 24 aprilie 2000, ambele state au 
semnat Convenţia privind colaborarea între Ministerul Industriei şi 
Energeticii din Republica Moldova şi Ministerul Industriei şi 
Comerţului din România. În noiembrie 2004 a fost semnat Protocolul 
de cooperare între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi 
Ministerul Economiei şi Comerţului din România, în care s-au stabilit 
domeniile prioritare de colaborare, acestea fiind: industria uşoară, 
industria  constructoare de maşini, industria chimică şi farmaceutică, 
electrotehnică şi electronică şi fabricarea mobilei. Abia în noiembrie 
2005 a fost semnat, la Bucureşti, Acordul între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României cu privire la cooperarea economică, 
industrială şi tehnico-ştiinţifică, intrat în vigoare în mai 2006 (vezi 
anexa 2). 

Ca exemple concrete de colaborare în domeniul industriei, men-
ţionăm: întreprinderile SA „Moldagrotehnica” Bălţi şi SA „Mecanica-
Ceahlău”, în baza contractului de colaborare, produc semănători şi 
grape. Pe baza grupului de firme cu profil farmaceutic româno-ameri-
can „Eurofarm” Braşov şi a SA „Farmaco” Chişinău, a fost fondată în-
treprinderea „Eurofarmaco”, care produce antibiotice35. La Ungheni 

                                                             
35 Î.C.S. Eurofarmaco SA se află de peste zece ani pe piaţa Republicii Moldova. Iniţial 

a fost concepută drept o companie care să asigure transferul de tehnologii din 
România în Republica Moldova şi, în general, pe piaţa din Est. Î.C.S. Eurofarmaco 
SA face parte din grupul companiilor farmaceutice de distribuţie şi de retail 
Ropharma, cu sediul în orașul Braşov, România, care în totalitate ating o cifră 
anuală de afaceri de peste 90 mil. euro. 
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se fabrică covoare din lână ţurcană livrată din România. Electromotor 
Timişoara livrează Republicii Moldova motoare electrice pentru ma-
şini de spălat, exportând în schimb maşini de spălat ş.a.m.d [77, p. 143]. 

În domeniul agriculturii şi industriei alimentare au fost semnate o 
serie de documente, cele mai importante fiind:  

 Protocolul privind colaborarea în domeniul agriculturii, semnat 
de ministerele de resort la 15 februarie 1990.  

 Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei 
plantelor, semnat la Bucureşti în 15 mai 1997 şi intrat în vigoare 
din 21 noiembrie 1997.  

 Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
României privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, 
semnată la Iaşi în 16 martie 1999 şi expirată în 2 mai 2007.  

 Acordul între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al 
Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din 
România în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat 
în 31.08.1999, la Bucureşti, şi intrat în vigoare în 10.04.2000.  

 Planul de acţiuni al cooperării moldo-române în domeniul agricul-
turii, industriei alimentare, sanitar-veterinar şi siguranţa alimen-
telor 2010-2011, semnat şi intrat în vigoare în data de 05.03.2010. 

 Memorandumul de înţelegere între Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Aface-
rilor Externe al României, în domeniul asistenţei oficiale pentru 
dezvoltare, privind implementarea unui program în domeniul 
agriculturii, semnat (şi intrat în vigoare) în 27.04.2010. 

Semnarea documentelor menţionate a contribuit semnificativ, 
însă provizoriu, la simplificarea relaţiilor între agenţii economici din 
ambele state (menţionăm însă că, începând cu anul 2001 şi până în 
februarie 2010, nu a fost semnat niciun act de colaborare bilaterală 
în domeniu). 

Cu toate acestea, un loc important îl ocupă efectuarea în comun a 
cercetărilor ştiinţifice în domeniul pomiculturii, protecţiei apelor 
subterane, irigării, plantelor aromatice şi medicinale şi în alte 
domenii.  
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Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg colabo-
rează cu Institutul „Fundulea” și staţiunile agricole Suceava, Turda și 
Semenic în vederea creării şi testării hibrizilor de porumb. Institutul 
Cercetării Ştiinţifice în domeniul Mecanizării, Electrificării 
Complexului Agroindustrial „Megagro” colaborează cu SA „Mecanica 
Ceahlău”.  

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp menţine cele mai 
strânse relaţii de colaborare tehnico-ştiinţifică cu Institutul de 
Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice „Fundulea”, în domeniul 
schimbului de material de selecţie la grâul de toamnă, floarea-
soarelui, plante leguminoase şi furajere.  

Institutul Naţional al Viei şi Vinului a continuat cercetările în 
domeniul tehnologiilor moderne de cultivare a viţei-de-vie, de 
prelucrare a materiei prime, de obţinere a produselor biologic pure, 
de ameliorare a sortimentului viticol cu diverse unităţi de profil din 
România [117].  

Totodată, între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al României 
şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii 
Moldova au loc schimburi de vizite la care se discută şi se coor-
donează probleme ce ţin de cadrul legislativ şi instituţional al pieţei 
muncii, analiza, gestionarea şi prognozarea situaţiei pieţei muncii, 
măsurile de promovare a ocupării forţei de muncă, orientarea şi 
instruirea profesională a şomerilor, reintegrarea lor în piaţa muncii, 
precum şi reforma acestui sector.  

Abia în 27.04.2010, a fost semnat, la Bucureşti, Acordul între 
Republica Moldova şi România în domeniul securităţii sociale, în 
vederea colaborării privind forţa de muncă. Acest acord a abrogat 
Convenţia între România şi fosta Uniune Sovietică, semnată la 24 
decembrie 1960.  

În scopul completării cadrului normativ-juridic actual în această 
direcţie, propunem semnarea Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României privind circulaţia forţei de muncă şi 
a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
României referitor la angajarea temporară în muncă a cetăţenilor 
statului unei părţi contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi 
contractante. 
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Concluzii  

Acest capitol cuprinde următoarele aspecte ale cercetării: siste-
matizarea şi evaluarea cadrului normativ-juridic de colaborare 
multilaterală între Republica Moldova şi România, analiza compa-
rativă a economiilor Republicii Moldova şi României pe parcursul a 
două decenii, investigarea relaţiilor comerciale bilaterale, precum şi 
a altor forme de colaborare socioeconomică moldo-română, înce-
pând cu perioada de după anul 1990. Totodată, au fost identificate 
problemele actuale care persistă în procesul de colaborare bilaterală, 
mai cu seamă din perioada de postaderare a României la Uniunea 
Europeană, şi s-au formulat propuneri privind optimizarea relaţiilor 
socioeconomice moldo-române. Secţiunea dată are la bază analiza 
cadrului normativ-juridic, precum şi a datelor statistice şi empirice 
ale ambelor state pentru perioada respectivă. 

În perioada analizată, între Republica Moldova şi România au fost 
încheiate cca 125 de acorduri de colaborare la nivel de stat în diverse 
domenii: industrie, comerţ, agricultură, justiţie, transport, educaţie şi 
cercetare, tineret şi sport, turism etc. În acest context, a fost examinat 
impactul acestor acorduri asupra evoluţiei colaborării socioeco-
nomice moldo-române până la aderare, precum şi după aderarea 
României la UE. 

Pe parcursul anilor 1992-2001, ministerele educaţiei din cele do-
uă state au semnat protocoale de colaborare care concretizau activi-
tăţile ce urmau a fi realizate pentru anii de învăţământ/de studii. 
Activităţile de bază realizate în cadrul acestor protocoale de colabo-
rare includeau: acordarea de burse, cursuri de perfecţionare pentru 
cadre didactice, donaţii de carte, realizarea în comun a cercetărilor 
ştiinţifice, stabilirea relaţiilor de cooperare între instituţiile de învă-
ţământ de toate nivelurile, organizarea şi desfășurarea conferinţelor 
ştiinţifice în diverse domenii, pregătirea cadrelor de înaltă calificare 
(a doctorilor în ştiinţă), elaborarea şi publicarea în comun a lucră-
rilor ştiinţifice etc.  

În pofida faptului că, din 2002 până în 2009, nu au mai fost 
semnate asemenea protocoale de colaborare în domeniu, instituţiile 
de învăţământ din Republica Moldova au participat activ la 
organizarea anuală a sesiunilor ştiinţifice internaţionale moldo-
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române, la realizarea multiplelor acorduri şi protocoale de colabo-
rare interuniversitare, ca şi a proiectelor comunitare, prin formarea 
parteneriatelor bi sau trilaterale cu instituţiile de învăţământ din 
ţările Europei Centrale şi de Sud-Est, inclusiv din România ş.a.m.d. 

Drept urmare, putem constata că o colaborare constructivă în 
domeniul educaţiei rămâne baza dezvoltării sistemului de învăţă-
mânt al Republicii Moldova. Totodată, ţinem să menţionăm că dru-
mul Republicii Moldova spre UE trece în primul rând prin educaţie. 

Încă de la declararea independenţei Republicii Moldova, România 
a venit în întâmpinarea diverselor solicitări din partea noului stat, 
oferind programe de asistenţă sub formă de ajutoare economice atât 
nerambursabile, cât şi sub forma unor credite în condiţii deosebit de 
avantajoase (pe termen lung, fără dobândă, cu perioadă de graţie). 

Cooperarea în domeniul industriei a funcţionat până în anul 1995 
în baza Acordului între Ministerul Industriei din România şi 
Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica Moldova cu privire 
la colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în anii 1991-1995. La 
24.04.2000, între ambele state a fost semnată Convenţia privind 
colaborarea între Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica 
Moldova şi Ministerul Industriei şi Comerţului din România. În 
noiembrie 2004 a fost semnat Protocolul de cooperare dintre cele 
două ministere menţionate, în care sunt stabilite domeniile prio-
ritare de colaborare, acestea fiind: industria uşoară, constructoare de 
maşini, chimică şi farmaceutică, electrotehnică şi electronică şi 
fabricarea mobilei. Abia în noiembrie 2005 a fost semnat, la 
Bucureşti, Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
României cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-
ştiinţifică, intrat în vigoare în luna mai 2006. 

În ultima perioadă (2009-2010), care în viziunea noastră poate fi 
numită „perioadă de dezgheţ economico-politic” al relaţiilor moldo-
române, au avut loc o serie de evenimente importante, având ca 
obiectiv intensificarea colaborării bilaterale. Acordul privind micul 
trafic de frontieră a fost încheiat între Guvernul României şi Guver-
nul Republicii Moldova, semnat la 13 noiembrie 2009 şi intrat în 
vigoare la 26 februarie 2010. 

După mai mult de jumătate de secol (66 de ani) în care a fost 
imposibilă circulaţia pe podul care leagă malurile Prutului între 
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localităţile Rădăuţi (judeţul Botoşani) şi Lipcani, în 15 februarie 2010 
a fost deschis punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuţi, care, de 
altfel, va contribui la îmbunătăţirea dezvoltării relaţiilor socioe-
conomice dintre Republica Moldova şi România. În acest context, 
menţionăm importanţa examinării posibilităţilor de reconstrucţie în 
viitorul apropiat şi a vechilor treceri moldo-române amplasate (până 
în anul 1940) peste râul Prut. Restabilirea acestor poduri reprezintă 
un obiectiv cu importanţă strategică pentru Republica Moldova. 

În scopul aducerii situaţiei de la frontiera de stat a Republicii 
Moldova cu România în concordanţă cu prevederile cadrului legis-
lativ naţional, precum şi cu practicile europene în domeniu, Serviciul 
Grăniceri, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
luna februarie 2010, a lichidat instalaţiile genistice pe sectorul 
moldo-român al frontierei de stat. 

Suplimentar, în anul 2010, partea română a mai deschis două 
consulate româneşti pe teritoriul Republicii Moldova, la Bălţi şi Cahul. 

În baza efectuării analizei comparative a economiilor acestor state, 
începând cu perioada de după evenimentele din 1989 din România şi 
după Declaraţia de suveranitate din Republica Moldova, am remarcat 
că, atât pentru Republica Moldova cât şi pentru România, deschiderea 
drumului spre o economie funcţională s-a dovedit a fi deosebit de 
complexă şi dificilă. Însă, România a pornit de o manieră explicită pe 
drumul tranziţiei spre economia de piaţă şi al integrării europene 
imediat, alături de alte ţări central şi est-europene încadrate în grupul 
celor cu orientare pro-UE, în timp ce Republica Moldova s-a aliniat 
din start la altă construcţie politico-geografică şi economică, lipsită de 
perspectivă, în curs de destrămare  CSI. În viziunea noastră, atare 
decizii au influenţat negativ calitatea dezvoltării ulterioare a 
economiei Republicii Moldova. În acest sens, s-a realizat o analiză 
comparativă a principalilor indicatori macroeconomici ai ambelor 
state, stabilind, în perioada analizată, existenţa unui decalaj enorm 
între nivelurile de dezvoltare socioeconomică a acestora.  

Printre cele constatate, menţionăm că potenţialul de export al 
Republicii Moldova, comparativ cu cel al României, rămâne extrem 
de scăzut, în primul rând din cauza competitivităţii reduse a 
producţiei şi serviciilor economiei naţionale, ca efect al ineficienţei 
manageriale, al gradului redus de retehnologizare şi modernizare a 
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producţiei, ceea ce generează costuri ridicate reflectate în preţul 
produselor şi serviciilor. Un alt obstacol în calea creşterii capacităţii 
de export a Republicii Moldova îl constituie lipsa sistemelor 
internaţionale de certificare a calităţii, care reduce posibilitatea de 
folosire avantajoasă a preferinţelor comerciale acordate de Uniunea 
Europeană. O cale tradiţională de creştere a capacităţii de export este 
şi atragerea de investiţii masive în economia naţională, în mod 
special în ramurile industriale care produc bunuri cu valoare 
adăugată mare. Atragerea de investiţii străine constituie o sursă de 
echilibrare a balanţei de plăţi, prin aducerea de venituri excepţionale 
în economie.  

Investiţiile străine bilaterale, în perioada analizată, au crescut 
mult mai lent decât comerţul. Deşi, în plan comercial, România este 
una dintre principalele destinaţii ale exporturilor moldoveneşti, nu 
acelaşi lucru se întâmplă cu investiţiile. În cadrul investiţiilor 
bilaterale directe, Republica Moldova s-a manifestat ca un receptor 
net al investiţiilor româneşti. În general, investiţiile moldoveneşti în 
România sunt foarte divizate, fiind reprezentate de un număr mai 
mare de întreprinderi relativ mici, în timp ce companiile cu capital 
românesc din Republica Moldova, deşi mai puţine la număr, 
desfăşoară proiecte investiţionale mult mai mari.  

În scopul extinderii relaţiilor comerciale şi investiţionale bilate-
rale, considerăm necesară crearea, în localităţile de frontieră ale 
Republicii Moldova, a unor centre de afaceri UE-RM. Acest lucru ar 
spori influenţa economică a României în zonă şi i-ar consacra rolul 
de facilitator al relaţiilor economice (şi nu numai) cu Uniunea 
Europeană. 

Este extrem de necesar pentru Republica Moldova să îşi diver-
sifice căile de import pentru resursele energetice. În anul 2010, 
interconexiunea cu sistemul energetic al României se asigură prin 
aceleaşi LEA de 110 kV, date în exploatare în anul 1998. Prin urmare, 
întărirea interconexiunilor cu sistemul energetic al României rămâne 
o sarcină mereu actuală pentru Republica Moldova şi în perspectivă. 

În întreaga perioadă de colaborare nu a existat o continuitate 
firească a desfăşurării colaborării moldo-române în educaţie, ener-
getică ş.a. Colaborarea a rămas la nivel de declaraţii, rezultatele 
practice fiind neesenţiale. În vederea completării cadrului normativ-
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juridic în domeniul forţei de muncă, se propune semnarea Acordului 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 
circulaţia forţei de muncă şi a Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul României referitor la angajarea temporară în 
muncă a cetăţenilor statului unei părţi contractante pe teritoriul 
statului celeilalte părţi contractante. 

De altfel, menţionăm că instabilitatea politică în Republica 
Moldova rămâne un factor puternic descurajant pentru relaţiile 
comerciale, investiţionale etc. bilaterale. Suplimentar, criza econo-
mică mondială a avut repercusiuni palpabile asupra relaţiilor investi-
ţionale bilaterale. Aceasta s-a manifestat în special prin retragerea 
capitalului românesc din capitalul social al companiilor mixte din 
Republica Moldova. Respectivul fenomen de dezinvestire a putut fi 
observat în anul 2009, în primul trimestru fiind retrase 10,7 mil. 
dolari SUA din capitalul social al întreprinderilor.  

În acelaşi timp, am remarcat că, pe parcursul perioadei analizate, 
nu a fost instituit un mecanism eficient de transfer către Republica 
Moldova a practicilor pozitive şi a experienţei relevante (în procesul 
de negociere şi de aderare la UE) acumulate de România în procesul 
de dezvoltare pentru integrarea europeană. 

Aşadar, politizarea, în sens negativ, a relaţiilor socioeconomice 
bilaterale a dus la transformarea acestora în relaţii deficiente, consti-
tuind, în perioada de colaborare, o barieră enormă în intensificarea şi 
eficientizarea colaborării pe multiple planuri. 
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PARTEA A II-A 
PERSPECTIVE DE COOPERARE 
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CAPITOLUL 3  
DIRECŢIILE DE APROFUNDARE  

A RELAŢIILOR MOLDO-ROMÂNE  
ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN UE 

3.1. Republica Moldova:  
de la microintegrare transfrontalieră  

spre macrointegrare europeană  

Conform prevederilor Convenţiei-cadru europene privind coope-
rarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, 
semnată la Madrid în 21 mai 1980, cooperarea transfrontalieră vi-
zează întărirea şi dezvoltarea raporturilor de vecinătate între 
colectivităţi sau autorităţi teritoriale care depind de două sau mai 
multe părţi contractante, precum şi încheierea de acorduri şi 
înţelegeri în acest scop [122]. Cooperarea transfrontalieră reprezintă 
o dimensiune a cooperării regionale şi, prin urmare, o componentă în 
cadrul procesului de integrare europeană [118].  

La nivelul UE, de cooperarea transfrontalieră se ocupă: Comitetul 
de Politică Regională din cadrul Parlamentului European, Directora-
tul General XVI Politici Regionale din cadrul Comisiei Europene şi 
Comitetul Regiunilor. La nivelul Consiliului Europei: Comisia de Agri-
cultură, Dezvoltare Regională, Mediu din cadrul Adunării Parlamen-
tare şi Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa (CPLRE). 
De asemenea, la nivel european, sunt operaţionale următoarele or-
ganisme: Adunarea Regiunilor Europei (ARE), Asociaţia Regiunilor 
Frontaliere Europene (AEBR, ARFE), Conferinţa Regiunilor Maritime 
Periferice (CPMR) şi Consiliul Municipalităţilor şi Regiunilor Euro-
pene (CCRE) [46, p. 83]. 

Realizarea pieţei europene unice, schimbările politice în interiorul 
statelor din ECE şi procesul tot mai intens de apropiere şi de asociere 
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a lor la UE au lărgit şi aprofundat cooperarea transfrontalieră. Poli-
tica regională a UE a accelerat, în mod deosebit prin iniţiative 
INTERREG36 şi, mai târziu, prin PHARE CBC (la care s-au adăugat 
TACIS CBC şi MEDA37), evoluţia transfrontalieră şi a sprijinit conce-
perea acelor programe transfrontaliere care să contracareze pro-
blemele ce împiedică integrarea europeană [145]. În acest sens, 
regiunile transfrontaliere constituie, de fapt, revelatorul şi catali-
zatorul gradului de avansare a construcţiei europene. 

Uniunea Europeană investeşte anual sume semnificative în pro-
grame de cooperare transfrontalieră, interregională şi transna-
ţională, menite să stimuleze cooperarea între membri, dar, totodată, 
să accentueze efectele pozitive ale lărgirii hotarelor UE pentru statele 
din imediata vecinătate. 

O formă specială de cooperare transfrontalieră sunt euroregiu-
nile. Aceste formate de colaborare subregională contribuie la dezvol-
tarea unor spaţii geografice largi, care includ unităţi administrativ-
teritoriale din două şi mai multe state. Condiţiile pentru dezvoltarea 
optimă a unei euroregiuni sunt: echilibrul economic minimal, ele-
mentele culturale comune şi moştenirea istorică. Plecând de la aceste 
criterii, o serie de instituţii europene au promovat dezvoltarea 
euroregiunilor.  

Un rol catalizator în dezvoltarea euroregiunilor îl are alocarea de 
către UE şi alte organisme financiare internaţionale a unor sume 
considerabile destinate încurajării investiţiilor şi programelor de 
cooperare în cadrul acestora [108].  

Relaţiile de colaborare între regiunile transfrontaliere ale Româ-
niei şi Republicii Moldova (din cadrul ex-URSS) au fost stabilite încă 
de la mijlocul anilor 1980, însă ele aveau un caracter mai mult 
formal. După anul 1989, perioadă marcată de noile evenimente din 

                                                             
36 INTERREG este o iniţiativă comunitară care urmăreşte să stimuleze cooperarea 

interregională în UE. A început în 1989 şi este finanţată prin Fondul european de 
dezvoltare regională. Programul actual este INTERREG IV, care acoperă perioada 
2007-2013. 

37 MEDA este principalul instrument de cooperare economică şi financiară în cadrul 
parteneriatului euro-mediteranean. A fost lansat în 1996 (MEDA I) şi modificat în 
2000 (MEDA II). Programul MEDA ia locul diferitelor protocoale bilaterale 
financiare care există cu ţările din bazinul Mării Mediterane. Este inspirat de 
programele PHARE şi TACIS. 
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Europa, aceste relaţii nu s-au amplificat prea mult, din cauza lipsei de 
claritate în relaţiile externe între state. 

Abia la începutul anului 1997, Preşedintele României lansează 
„Iniţiativa privind instituţionalizarea cooperării transfrontaliere 
între Republica Moldova, România şi Ucraina”, care a fost materiali-
zată puţin mai târziu, în cadrul Summitului de la Ismail, din 3-4 iulie 
1997, prin semnarea de către Preşedintele Republicii Moldova, 
Preşedintele României şi Preşedintele Ucrainei a „Declaraţiei privind 
cooperarea transfrontalieră” şi, la nivel guvernamental, a „Proto-
colului de colaborare trilaterală” [61, p. 25]. 

Relaţiile de cooperare între România şi Republica Moldova au 
avut întotdeauna un statut special, dat fiind că în aceste două ţări se 
vorbeşte aceeaşi limbă şi că au un fond istoric comun [111]. În 
perioada cercetată, aceste entităţi statale colaborează în cadrul a 
două mari programe de cooperare, şi anume: 

 Programul de vecinătate 2004-2006 România-Republica Mol-
dova; 

 Programele de cooperare teritorială europeană, în perioada 
2007-2013. 

În primă fază (anii 2004-2006), Programul de vecinătate (PV) a 
fost axat pe o coordonare efectivă şi sincronizată a instrumentelor 
existente pentru cooperarea transfrontalieră dintre Uniunea Euro-
peană extinsă şi ţările învecinate care nu sunt candidate, respectiv 
PHARE CBC şi TACIS. PV a permis derularea unui singur proces de 
aplicaţie, inclusiv a unei singure lansări a solicitărilor de propuneri 
de proiecte care să acopere ambele părţi ale frontierei, şi a avut un 
singur proces comun de selecţie a proiectelor. 

În Comunicatul „Europa mai deschisă – Vecinătate: Un nou cadru 
pentru relaţiile cu vecinii noştri de la est şi sud” din 11 martie 2003, 
Comisia Europeană a propus ca „Uniunea Europeană să aibă ca scop 
dezvoltarea unei zone de prosperitate şi bună vecinătate cu ţările cu 
care aceasta se bucură de relaţii strânse, paşnice şi de cooperare”. 
Unul dintre elementele politicii de vecinătate a UE a fost introdu-
cerea de către Comisia Europeană a programelor de vecinătate 
pentru 2004-2006 la graniţele externe ale Uniunii extinse (care 
includeau la acea dată şi România). Obiectivele PV erau următoarele: 
promovarea dezvoltării economice şi sociale susţinute în zonele de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_limbii_rom%C3%A2ne_%C3%AEn_Republica_Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Moldovei
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frontieră; cooperarea în vederea rezolvării provocărilor comune în 
domenii cum ar fi mediul, sănătatea publică şi prevenirea şi lupta 
împotriva crimei organizate; asigurarea unor frontiere eficiente şi 
sigure; promovarea acţiunilor locale de tipul „people-to-people” 
(„om pentru om”) [145]. 

Programul de vecinătate s-a aplicat în cazul frontierelor României 
cu Ucraina, Moldova şi Serbia. Documentele de programare comune 
au stat la baza Programului de vecinătate şi au fost elaborate pentru 
zona programului printr-un proces bilateral în iunie 2004 [126]. 
Acest program a fost elaborat pornind de la cadrul legal de funcţio-
nare a Programului de cooperare transfrontalieră PHARE România.  

Cu toate acestea, alocarea fondurilor pentru ţările vecine era 
prevăzută în instrumentul TACIS/CARDS38, iar programul a urmat 
regulile Comisiei Europene pentru schemele de granturi, conţinând 
un element de finanţare naţională.  

Suma din fondurile CE destinată implementării proiectelor Româ-
nia-Republica Moldova în perioada 2004-2006 a fost de 21 mil. euro 
din fonduri PHARE şi 5 mil. euro din fonduri TACIS [18, p. 30]. 

Strategiile socioeconomice pentru cele patru judeţe de frontieră 
eligibile ale României (regiuni NUTS III39: Galaţi, Vaslui, Iaşi şi Boto-
şani) includeau, de asemenea, ca obiectiv cooperarea transfron-
talieră.  
                                                             
38 Obiectivul acestuia era de a sprijini participarea ţărilor din Balcanii de Vest 

(Albania (ALB), Bosnia şi Herţegovina (BIH), Croaţia (HRV), Macedonia 
(FIROM), Serbia şi Muntenegru (FRY)) în procesul de stabilizare şi asociere 
(anii 2000-2006). 

39 NUTS subdivizează fiecare stat membru al UE într-un număr de regiuni de nivel 
NUTS I. Fiecare dintre acestea este apoi subdivizată în regiuni de nivel NUTS II, 
care, la rândul lor, sunt subdivizate în regiuni de nivel NUTS III ş.a.m.d. până la 
NUTS V. În România au fost create conform: nivelului NUTS II  opt regiuni de 
dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 mil. de locuitori fiecare, care se 
subdivizează, conform NUTS III, în 42 de judeţe şi, conform NUTS V, în 265 de 
municipii şi oraşe, 2.686 de comune, cu 13.092 de sate, care reflectă structura 
administrativ-teritorială a României. NUTS I şi NUTS IV nu se folosesc în România, 
deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale. În Republica Moldova 
au fost delimitate două regiuni de dezvoltare de nivel NUTS II: Nord – 969 mii de 
locuitori şi Centru – 988 mii de locuitori; şi patru regiuni de dezvoltare de nivel 
NUTS III: Sud – 525 mii de locuitori, UTA Găgăuzia – 156 mii de locuitori, 
municipiul Chişinău – 712 mii de locuitori, Transnistria – 580 mii de locuitori. 
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Cadrul general pentru cooperarea transfrontalieră era asigurat de 
Planul naţional de dezvoltare (PND), alături de Documentul comun 
de programare (DCP). Pentru Republica Moldova, Programul de 
vecinătate a finanţat acţiuni pentru toate teritoriile moldoveneşti 
considerate ca aparţinând integral categoriei NUTS III. 

Aşadar, obiectivul general al PV România-Republica Moldova 
pentru perioada 2004-2006 a fost de „a atinge dezvoltarea socioeco-
nomică durabilă a zonelor eligibile din România şi Republica Moldo-
va, prin dezvoltarea principiului cooperării transfrontaliere40”.  

Două obiective strategice au consolidat obiectivul general: creşte-
rea nivelului global de cooperare socială şi economică în zona trans-
frontalieră şi îmbunătăţirea nivelului coerenţei în infrastructura trans-
frontalieră, întrucât aceasta contribuie la creşterea nivelului de trai. 

În vederea atingerii obiectivelor în cauză, a fost stabilit un meca-
nism al schemei de grant pentru a finanţa un număr limitat de pro-
iecte raportat la alocările financiare, împărţite pe priorităţi definite 
şi măsuri relevante conturate în Documentul comun de programare 
şi în fişele de proiect. Toate activităţile au răspuns acestor obiec-
tive. Drept urmare, PV a fost implementat prin următoarele trei 
priorităţi [145]: 

1. Dezvoltarea economică şi socială se axează pe cinci sectoare 
identificate şi asigură oportunităţi: pentru dezvoltarea unei infra-
structuri eficiente pentru protecţia mediului şi a naturii, cu impact 
asupra mediului în zona de frontieră; pentru modernizarea şi îmbu-
nătăţirea transportului local şi a infrastructurii mici de la graniţă care 
se adresează problemelor locale ce nu ar fi eligibile în cadrul progra-
melor mari; pentru sprijinirea IMM-urilor şi a sectoarelor industriale, 

                                                             
40 Principiul de bază al cooperării transfrontaliere este realizarea în ariile fronta-

liere a unor spaţii contractuale, în scopul de a permite găsirea de soluţii comune 
la problemele similare, entităţile statale neignorând, faţă de colectivităţile lor 
periferice, particularitatea şi specificul problemelor de vecinătate cu care acestea 
se confruntă. Acest fapt subliniază în mod simultan nevoia de a asigura nu numai 
perenitatea identităţilor regionale, dar şi necesitatea de a face să beneficieze 
procesul construcţiei europene de dinamismul şi de geniul propriu colectivi-
tăţilor locale şi regionale situate de o parte şi de alta a unei frontiere, atunci când 
ele încearcă să dezvolte împreună un parteneriat real, o adevărată sinergie şi 
deplină solidaritate, conform imaginii a ceea ce ar trebui să constituie o Europă 
unită şi diversă. 
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în vederea creşterii economice şi a dezvoltării durabile; pentru 
ambele comunităţi de a promova sectorul turistic în dezvoltare al 
regiunii şi pentru o mai largă participare a comunităţilor în vederea 
înnoirii interesului pentru valorile culturale, istorice şi naturale 
comune; pentru educaţie şi servicii sociale locale, orientate spre 
cooperarea în beneficiul comunităţilor de pe ambele părţi ale graniţei. 

2. Acţiunea „people to people” conţine doar o singură măsură: 
Fondul comun al proiectelor mici. Măsura este orientată, în primul 
rând, spre încurajarea contactelor transfrontaliere şi a cooperării la 
nivel regional şi local, în special în domeniile: cultural, social şi al 
sportului, precum şi crearea, respectiv consolidarea instituţiilor. A 
fost acordat sprijin pentru a încuraja cetăţenii regiunii eligibile de 
frontieră să se implice în cooperarea transfrontalieră, în primul rând 
(dar nu exclusiv) în următoarele domenii: dezvoltare economică; 
mediu; turism; schimburi culturale; democraţie locală; educaţie şi 
tineret; sănătate şi servicii sociale; sport; activităţi sociale; acţiuni în 
domeniul combaterii traficului de femei; sprijin pentru dezvoltarea 
societăţii civile etc. 

3. Asistenţa tehnică a urmărit sprijinirea organismelor de imple-
mentare şi plata efectivă a PV. Aceasta reprezintă o prioritate impor-
tantă pentru Programul de vecinătate, din cauza nivelului scăzut de 
experienţă comună în managementul programului şi al proiectelor în 
cadrul cooperării transfrontaliere. Alocările financiare şi valoarea 
finanţărilor nerambursabile în cadrul PV 2004-2006 România-
Republica Moldova sunt prezentate în tabelele 3.1 şi 3.2. 

 
Tabelul 3.1. Alocări PHARE 

Anii Valoarea, mii euro 
2004 5.000 
2005 7.000 
2006 8.996 
Total 20.996 

Sursa: Elaborat după [145]. 

 
Astfel, pentru anul 2004, alocarea financiară în cadrul PHARE CBC 

România-Republica Moldova a totalizat 5 mil. euro fonduri PHARE şi 
1,590 mil. euro cofinanţare de la bugetul de stat, la care s-a adăugat 
cofinanţarea din partea beneficiarilor, în valoare de 0,71 mil. euro.  



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 127 

Au fost încheiate 47 de contracte, dintre care 46 de granturi şi un 
contract de asistenţă tehnică, suma finală contractată fiind de 
6.577.869,49 euro. Din cele 46 de contracte de grant, șapte au fost 
reziliate (neîndeplinirea activităţilor contractuale).  

Celelalte 39 de contracte de grant implementate au fost finalizate 
până la termenul limită de 30.11.2008. 

 
Tabelul 3.2. Valoarea finanţărilor nerambursabile 

Priorităţi 
Grant România,  

mii euro 
Minimum Maximum 

Prioritatea 1 50,0 500,0 
Prioritatea 2 5,0 50,0 

Sursa: Elaborat după [145]. 

 
Pentru 2005, alocarea financiară a totalizat 7 mil. euro fonduri 

PHARE, 2,251 mil. euro cofinanţare de la bugetul de stat şi cofi-
nanţarea din partea beneficiarilor în valoare de 0,987 mil. euro, fon-
duri alocate pentru schema de granturi, precum şi asistenţă tehnică.  

Au fost încheiate 63 de contracte, dintre care 62 de granturi şi 
un contract de asistenţă tehnică, suma contractată însumând 
8.960.962,37 euro.  

Toate cele 62 de contracte de grant implementate au fost finali-
zate până la termenul limită de 30.08.2009. 

Pentru 2006, alocarea financiară a fost de 8,996 mil. euro fonduri 
PHARE, 2,917 mil. euro cofinanţare de la bugetul de stat şi 
cofinanţarea din partea beneficiarilor în valoare de 1.296.222,00 
euro, fonduri alocate pentru schema de granturi şi asistenţă tehnică.  

Lansările solicitărilor privind propuneri de proiecte (PHARE CBC 
2006, TACIS 2005, 2006) s-au desfăşurat concomitent, iar procesul de 
evaluare a fost realizat cu participarea unui comitet comun de eva-
luare (membri români şi moldoveni). Au fost încheiate 72 de 
contracte de grant finanţate prin PHARE CBC şi un contract de asis-
tenţă tehnică, totalizând 11.850.773,09 euro. Din cele 72 de contracte 
de grant, 70 au fost finalizate până la termenul limită de 30.11.2009, 
iar două au fost prelungite cu aprobarea CE, finalizându-se la data de 
28.02.2010. 
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Prin urmare, Programul de vecinătate a fost conceput ca o etapă 
tranzitorie spre un nou instrument de finanţare a activităţilor de 
cooperare transfrontalieră, iar lecţiile învăţate ca urmare a imple-
mentării acestora au fost luate în consideraţie la definirea noilor 
programe de cooperare transfrontalieră şi transnaţională. 

După cum s-a menţionat, cea de-a doua fază cuprinde perioada 
imediat următoare, anii 2007-2013, şi are ca scop continuarea coo-
perării moldo-române prin programe cu finanţare europeană. Aceas-
ta implică promovarea unui nou instrument de finanţare: Instrumen-
tul european de vecinătate şi parteneriat în cadrul cooperării terito-
riale europene, care integrează utilizarea instrumentelor de finanţa-
re interne şi externe ale UE pentru a se asigura o abordare integrată 
a cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale.  

În perioada respectivă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Tu-
rismului41 din România, prin intermediul Direcţiei sale de Cooperare 
Teritorială Internaţională şi al Direcţiei Generale Dezvoltare 
Teritorială, gestionează programe de cooperare teritorială euro-
peană, care se derulează atât la graniţele interne cât şi la cele externe 
ale Uniunii Europene (vezi anexa 23). 

Specificul acestor programe presupune cooperarea regiunilor din 
România cu regiuni din statele vecine (în cadrul cooperării trans-
frontaliere), cu regiuni dintr-un anumit spaţiu geografic (în cadrul 

                                                             
41  Conform HG privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regio-

nale şi Turismului (MO al României, Partea I, nr. 2 din 04.01.2010), Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Ministerul Turismului din România au fost 
substituite cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Acesta are ca 
principale domenii de activitate planificarea, dezvoltarea teritorială naţională şi 
regională, cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională, urbanis-
mul şi amenajarea teritoriului, construirea de locuinţe, turismul. MDRT gestio-
nează 48 de programe finanţate din fonduri europene şi naţionale: Programul 
operaţional regional 2007-2013 (REGIO), programe de cooperare teritorială 
europeană, programe PHARE  Coeziune economică şi socială, programe PHARE 
 Cooperare transfrontalieră, programe pentru dezvoltarea teritorială, construi-
rea de locuinţe, reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, consolidarea 
clădirilor cu risc seismic, dezvoltarea infrastructurii rurale, construirea de săli de 
sport şi de cămine culturale. De asemenea, MDRT gestionează în domeniul 
turismului două programe care vizează dezvoltarea infrastructurii turistice şi 
promovarea turistică a României. 
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cooperării transnaţionale), precum şi cu regiuni din orice stat 
membru al Uniunii Europene (în cadrul cooperării interregionale), 
prin intermediul unor proiecte în domenii de importanţă strategică, 
gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele parti-
cipante, în scopul de a îmbunătăţi procesul de integrare teritorială, 
economică şi socială şi de a sprijini coeziunea, stabilitatea şi 
competitivitatea [39, p. 24]. 

Prin urmare, în ceea ce priveşte cooperarea teritorială europeană 
între România şi Republica Moldova, acestea pot beneficia de finan-
ţare europeană în cadrul Programului operaţional comun România-
Ucraina-Republica Moldova 2007-2013; Programului operaţional 
comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013” prin ENPI şi în cadrul 
Programului de cooperare transnaţională în sud-estul Europei, 
finanţat din Fondul european de dezvoltare regională, programe în 
care cele două state sunt partenere.  

Autoritatea comună de management al programelor este găzduită 
de România. România şi Republica Moldova se pot sprijini reciproc 
în furnizarea de expertiză, consultanţă şi asistenţă în gestionarea 
fondurilor europene, prin stabilirea unui sistem de consultări 
bilaterale regulate şi organizarea de vizite de studiu şi programe de 
pregătire între cele două state.  

Pentru Republica Moldova aceste programe reprezintă o oportu-
nitate deosebită în crearea de parteneriate, în special în domeniile-
cheie de dezvoltare economică (cercetare-dezvoltare şi inovare, 
infrastructură, tehnologie aplicată, planificare spaţială, transporturi, 
protecţia mediului, turism, dezvoltare durabilă etc.). 

Cadrul legal al Programului operaţional comun România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013 (finanţat din ENPI) conţine [145]: 

 Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind institu-
irea unui instrument european de vecinătate şi parteneriat.  

 Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei de stabilire a 
normelor de implementare a programelor de cooperare trans-
frontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1638/ 
2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
dispoziţiilor generale privind instituirea unui ENPI. 
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 Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica 
Moldova 2007-2013 adoptat prin decizia Comisiei Europene 
nr. 3806 din 29 iulie 2008. 

În pregătirea apelului desfăşurat în anul 2009, Autoritatea 
Comună de Management42 a organizat acţiuni de informare şi pre-
gătire a potenţialilor beneficiari. Astfel, în Republica Moldova au avut 
loc șase evenimente de acest gen, atât în Chişinău cât şi în alte 
localităţi, la care au luat parte cca 450 de potenţiali beneficiari. 
Dintre principalele rezultate menţionăm: primul apel de propuneri 
de proiecte a fost lansat la data de 1 iulie 2009, iar termenul-limită 
pentru depunerea proiectelor a fost 28 octombrie 2009 pentru  

Priorităţile 1 şi 2 ale Programului („Spre o economie competitivă a 
zonei de frontieră”, „Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”).  

Pentru Prioritatea 3 Cooperare „people to people”, în urma 
apelului închis în data de 28 septembrie 2009, au fost primite 156 de 
proiecte, dintre care 26 de proiecte au lideri (de proiect) din 
Republica Moldova, 19 proiecte au lideri ucraineni şi 111 proiecte au 
lideri români.  

Întrucât în toate proiectele este obligatoriu parteneriatul între 
organizaţii din România şi din Republica Moldova sau Ucraina, o 
parte dintre organizaţiile moldoveneşti urmau să fie implicate ca 
parteneri în proiecte depuse de liderii români.  

Pentru Priorităţile 1 şi 2 au fost primite 266 de propuneri de 
proiecte, dintre care 136 de propuneri au parvenit de la liderii din 
România, 86 de la liderii din Republica Moldova şi 45 de la liderii de 
proiecte din Ucraina. Suma totală alocată primului apel de propuneri 
de proiecte este de 35 mil. euro, din care 30 mil. pentru Priorităţile 1 
şi 2 şi, respectiv, 5 mil. pentru Prioritatea 3.  

În perioada analizată se afla în desfăşurare etapa de evaluare a 
propunerilor de proiecte, primele contracte urmând a fi semnate 
spre sfârşitul anului 2010.  

                                                             
42 Autoritatea Comună de Management deţine responsabilitatea pentru gestionarea 

şi implementarea programului operaţional în conformitate cu Reglementările CE 
şi cu principiile unui management financiar riguros. ACM a fost desemnată în co-
mun de partenerii de program, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului din România (stat care găzduieşte Autoritatea Comună de Mana-
gement). 
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În cadrul proiectelor, cel puţin un partener trebuie să fie român, 
neexistând condiţii suplimentare privind numărul de parteneri din 
Ucraina sau din Republica Moldova.  

Proiectele majore de investiţii au o valoare mai mare decât cea 
admisă în cadrul apelurilor, ele putând fi cuprinse între 3 şi 10 mil. 
euro.  

Dintre caracteristicile acestor proiecte, subliniem următoarele: 
trebuie să aibă caracter investiţional (infrastructură) şi să furnizeze 
rezultate durabile, să aibă impact transfrontalier, să aibă parteneri 
clar identificaţi de cealaltă parte a frontierei, iar liderul de proiect 
trebuie să fie capabil să implementeze respectivul proiect.  

Proiectele majore de investiţii parcurg mai multe etape de 
selecţie, de la propunerea lor de către organizaţii şi până la semnarea 
contractelor. Ele vor fi aprobate atât de Comitetul Comun de 
Monitorizare cât şi de Comisia Europeană.  

Din cele 37 de proiecte cu participare românească, în cinci pro-
iecte participă şi parteneri din Republica Moldova (vezi tabelul 3.3). 

 

Tabelul 3.3. Proiecte aprobate şi aflate în implementare  
cu parteneri români şi moldoveni 

Denumire proiect  
(obiectiv) 

Partener RO 
Partener 

Republica 
Moldova 

Manager 
 proiect 

Buget 
proiect – 

FEDR, 
mii euro 

Perioada 

DONAUREGIONEN+ 
(Sprijinirea regiunilor 
Dunării, oraşe şi 
porturi, care sunt în 
situaţie economică 
proastă, dar au po-
tenţial pentru dezvolta-
re durabilă ca centre 
sau porturi ale Dunării) 

Institutul Naţional 
de Cercetare-Dez-
voltare URBAN-
PROIECT; Consiliul 
Judeţean Caraş 
Severin 

Asociaţia 
pentru 
Dezvoltarea 
Turismului 
Moldova, 
Chişinău 

Depart-
ment of 
Spatial 
Planning 
Ministry of 
Interior of 
the Slovak 
Republic, 
Bratislava 

1.770,380 
06.2010/
02.2011 

Wide the SEE by Succ 
Mod (Răspândirea 
folosirii termocentrale-
lor solare în ţările din 
ESE) 

Universitatea Efti-
mie Murgu Reşiţa; 
Serviciul Public 
pentru Manage-
mentul Energiei 
Harghita; Ministe-
rul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Asociaţia  
pentru 
Eficientiza-
rea Energiei 
şi Energie 
Regene-
rabilă, 
Chişinău 

PROVTE 
Province of 
Teramo 
Italy 

1.783,300 
04.2009/ 
03.2012 
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Denumire proiect  
(obiectiv) 

Partener RO 
Partener 

Republica 
Moldova 

Manager 
 proiect 

Buget 
proiect – 

FEDR, 
mii euro 

Perioada 

EU.WATER (Problema 
consumului de apă şi 
contaminarea acesteia, 
cauzată de agricultura 
intensivă din comunită-
ţile rurale selectate din 
spaţiul ESE) 

Ministerul Agricul-
turii şi Dezvoltării 
Rurale; Institutul 
Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare în 
Ştiinţele Solului, 
Chimie Agricolă şi 
Mediu  

Consiliul 
Raionului 
Ialoveni 

Provincia 
di Ferrara 
Largo 
Castello 
Italy 

2.014,543 
03.2009/ 
02.2012 

ViTo (Dezvoltarea 
integrată a oraşelor 
vitale ca centre regio-
nale de dezvoltare în 
ESE) 

Primăria Arad; 
Primăria Oradea 

Companie 
de consul-
tanţă Plai 
Resurse, 
Chişinău 

Munici-
pality Ptuj, 
Region 
Lower 
Styria, 
Slovenia 

1.954,552 
09.2009/ 
08.2012 

SEE HYDROPOWER 
(Promovarea 
producţiei de energie 
hidro în ţările din ESE) 

Universitatea 
Politehnica 
Bucureşti; 
Administraţia 
Naţională Apele 
Române 

Universita-
tea Tehnică 
din 
Moldova, 
Chişinău 

ERSE S.p. A 
(Ricerca sul 
Sistema 
Energetico)  
Italy, 
Milano 

2.158,830 
06.2009/ 
05.2012 

Sursa: Elaborat după [145]. 
 

Prin intermediul acestor programe de cooperare, Republica 
Moldova împreună cu România participă la dezvoltarea colaborării 
în cadrul a trei euroregiuni: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Eurore-
giunea Prutul de Sus şi Euroregiunea Dunărea de Jos [113]. 

De menţionat că acestea constituie instrumente importante de 
intensificare a cooperării transfrontaliere în diverse domenii dintre 
unităţile administrativ-teritoriale de frontieră ale Republicii Moldova 
cu structurile similare din România şi Ucraina. 

Prioritatea de bază a formaţiunilor menționate rămâne promova-
rea relaţiilor de cooperare transfrontalieră. Având în vedere caracte-
rul transfrontalier al acestor relaţii de colaborare, cel mai important 
program de cooperare care a organizat şi a sprijinit parteneriatele 
realizate a fost PV România-Republica Moldova 2004-2006. Exemple 
de proiecte din cadrul acestui program sunt prezentate în anexa 22. 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, care, din punctul nostru de vede-
re, este cea mai activă formaţiune din grupul celor trei, a fost consti-
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tuită la 18 septembrie 2002, la Iaşi. Aşezarea geografică favorabilă, 
la răscrucea vechilor drumuri economice, reţeaua de şosele şi căi 
ferate accesibilă din orice zonă, incluzând Marea Neagră şi Dunărea, 
pe ruta spre pieţele din est fac din această regiune o fereastră 
deschisă spre Europa în ceea ce priveşte oportunităţile de afaceri. 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru este compusă din douăzeci de 
unităţi teritorial-administrative, dintre care judeţele Iaşi şi Vaslui din 
România şi optsprezece raioane din Republica Moldova: Anenii Noi, 
Basarabeasca, Călăraşi, Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Floreşti, Hân-
ceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Soroca, Străşeni, 
Şoldăneşti, Teleneşti şi Ungheni. În anul 2005 a fost înfiinţată 
Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, cu statut de personalitate 
juridică, având ca obiectiv absorbţia de fonduri pentru implemen-
tarea de proiecte şi gestionarea fondurilor. Asociaţia reuneşte ca 
membri fondatori cei 20 de membri ai euroregiunii. 

Suprafaţa totală a euroregiunii este de 2.556.149 ha. Aproxi-
mativ 42% din suprafaţa totală a euroregiunii este ocupată de jude-
ţele Iaşi şi Vaslui, iar 58% este reprezentată de raioanele Republicii 
Moldova [130]. 

Reţeaua de căi rutiere a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru cuprinde 
9.247,3 km de drumuri publice. Conectarea la infrastructura rutieră 
paneuropeană a reţelei de transport din euroregiune este asigurată 
de Coridorul IX paneuropean, care porneşte din Lituania în direcţia 
Moscova (Rusia)-Kiev (Ucraina)-Chişinău-Leuşeni-Bucureşti-Ruse 
(Bulgaria)-Stara Zagora (Bulgaria)-Alexandropol (Grecia).  

Reţeaua de căi ferate din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru cuprinde 
parţial sau complet trasele de cale ferată ale României şi Republicii 
Moldova, având ca limite: Paşcani-Târgu Neamţ; Făurei-Tecuci- 
Bârlad-Vaslui-Buhăieşti-Iaşi-Ungheni; Bârlad-Fălciu-Fălciu Nord; 
Crasna-Huşi; Buhăieşti-Roman; Iaşi-Târgu Frumos-Paşcani; Iaşi-Hâr-
lău; Iaşi-Dângeni-Dorohoi; Bârlad-Galaţi; Bender-Chişinău-Ungheni; 
Revaca-Căinari; Ungheni-Bălţi; Slobodca-Bălţi. Componenta ferovia-
ră a Coridorului IX, pe teritoriul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, 
urmăreşte traseul Chişinău-Ungheni-Iaşi-Paşcani-Bacău-Bucureşti.  

Pe teritoriul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru funcţionează două 
aeroporturi internaţionale, unul în municipiul Iaşi şi unul în oraşul 
Mărculeşti din raionul Floreşti, însă doar pe aeroportul din Iaşi sunt 
operate curse regulate de transport aerian.  
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România şi Republica Moldova sunt părţi semnatare ale Acordului 
european privind marile linii de transport combinat şi instalaţii 
conexe. Acesta prevede, pe teritoriul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, 
un terminal de transport combinat la Iaşi, o rută feroviară impor-
tantă pentru transportul combinat internaţional (Paşcani-Iaşi-
Ungheni-Chişinău-Bender) şi un punct de trecere a frontierei im-
portant pentru transportul combinat internaţional [130].  

Punctele de trecere şi control ale frontierei între România şi 
Republica Moldova aflate pe teritoriul geografic al euroregiunii sunt 
Albiţa (RO)-Leuşeni (MD) (rutier), Sculeni (RO)-Sculeni (MD) 
(rutier) şi Iaşi (RO)-Ungheni (MD) (feroviar).  

Începând cu anul 2003, Euroregiunea SPN este membră activă în 
Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră. În cadrul unui proiect 
comun moldo-român, finalizat în anul 2009, a fost elaborată 
„Strategia Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pentru dezvoltare econo-
mică şi socială” pe perioada 2009-2014 [130]. Strategia în cauză a 
fost elaborată pentru a stabili cadrul general, măsurile şi acţiunile 
concrete de dezvoltare socioeconomică şi culturală care urmează a fi 
întreprinse în spaţiul euroregional. Acest document reprezintă 
sistemul de referinţă pentru elaborarea documentelor strategice şi 
de planificare în unităţile teritorial-administrative cuprinse în 
euroregiune. De menţionat, că din toate cele trei euroregiuni doar 
ESPN şi-a elaborat o strategie de dezvoltare economică şi socială.  

O altă formaţiune de colaborare transfrontalieră este Eurore-
giunea Dunărea de Jos, care funcţionează în baza Convenţiei semnate 
la 14 august 1998.  

Preşedinţia Consiliului Euroregiunii Dunărea de Jos, organismul 
de conducere al euroregiunii, este deţinută de Consiliul Judeţean 
Galaţi, pe o perioadă de doi ani (decembrie 2009-decembrie 2011). 
Ca parteneri: România cu judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi; Republica 
Moldova cu raioanele Cahul şi Cantemir şi Ucraina cu regiunea 
Odessa. Prin semnarea documentelor constitutive ale Asociaţiei de 
Cooperare Transfrontalieră a Euroregiunii Dunărea de Jos la 10 
decembrie 2008, aceasta a dobândit personalitate juridică, cu scopul 
de a facilita atragerea fondurilor europene. 

Unul dintre principalele obiective ale Preşedinţiei Euroregiunii 
vizează intensificarea activităţii euroregiunii la nivelul relaţiilor 
externe, prin iniţierea de parteneriate şi colaborări cu structurile 
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similare din UE. În decursul a celor peste zece ani de activitate, în 
cadrul euroregiunii au fost implementate mai mult de 50 de proiecte 
de cooperare transfrontalieră.  

Cea de-a treia organizaţie este Euroregiunea Prutul de Sus, care a 
fost constituită la 22 septembrie 2000, în ședinţa de la Botoşani, în 
baza Convenţiei-cadru de cooperare transfrontalieră a colectivi-
tăţilor sau autorităţilor teritoriale, a Protocolului privind colaborarea 
trilaterală de la Ismail 1997 şi a Protocolului de colaborare şi bună 
vecinătate dintre România şi Ucraina şi ca urmare a dorinţei admi-
nistraţiilor locale de frontieră din România, Ucraina şi Republica 
Moldova de a lucra mai eficient împreună. Iniţial (la momentul 
înfiinţării), membrii euroregiunii au fost judeţele Botoşani şi Suceava 
(România), judeţele Bălţi şi Edineţ (Republica Moldova) şi regiunea 
Cernăuţi (Ucraina). În anul 2010, după modificarea structurii teri-
toriale, partea moldoveană a euroregiunii include raioanele de fron-
tieră Briceni, Edineţ, Făleşti, Glodeni, Râşcani şi Ocniţa [61, p. 72]. 

Deşi cooperarea transfrontalieră în Euroregiunea Prutul de Sus are 
anumite realizări, numărul de proiecte implementate în cadrul aces-
teia este mai mic decât în cadrul euroregiunilor menţionate mai sus.  

Totuşi, aşa cum se remarcă din listele proiectelor implementate 
până în 2010 sau ale celor ce urmează a fi implementate, spre 
deosebire de partenerii români (care au demarate unele proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii, de cooperare economică şi culturală 
bilaterală), participarea raioanelor moldoveneşti în activităţile din 
cadrul euroregiunilor a fost şi rămâne limitată. Rămânerea în urmă a 
componentelor moldoveneşti în lansarea şi realizarea activităţilor de 
cooperare este cauzată de mai mulţi factori. Printre aceştia, menţio-
năm: capacităţile de iniţiere, elaborare, promovare şi implementare a 
proiectelor sunt slab dezvoltate în Republica Moldova; resursele 
financiare de la bugetele locale ale Republicii Moldova pentru finan-
ţarea activităţilor de cooperare sunt insuficiente; unităţile adminis-
trativ-teritoriale din România (judeţele) posedă un potenţial de 
cooperare mult mai mare în comparaţie cu raioanele din Republica 
Moldova (se explică prin diferenţele de teritoriu, potenţial econo-
mic), gradul de absorbţie a fondurilor structurale în Republica 
Moldova este la un nivel scăzut ş.a.m.d. 

Prin urmare, la sfârşitul anului 2010, autorităţile române se 
obligau să prezinte Comisiei Europene situaţia fondurilor comuni-
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tare cheltuite după aderarea ţării la Uniunea Europeană. Această 
primă raportare este prevăzută de regula comunitară „n+3”, adică 
alocarea financiară în anul „n” trebuie cheltuită cel târziu până la 
sfârşitul anului n+3.  

Cu alte cuvinte, alocarea financiară din anul 2007 de 1,27 mld. 
euro pe fonduri structurale trebuie să fie utilizată până la 31 
decembrie 2010. Sumele care la finalul acestui an nu se vor regăsi în 
această formulă vor fi automat retrase de Comisia Europeană [129].  

Potrivit datelor UNCTAD, în România, în anul 2009, nu au avut loc 
fuziuni şi achiziţii transfrontaliere43, comparativ cu cele de 1 mld. 
dolari înregistrate în 2008 [90]. De altfel, acest fapt trebuie să fie 
cunoscut cât mai temeinic de autorităţile Republicii Moldova, în 
vederea utilizării experienţei pozitive şi negative a ţărilor membre, în 
special a României, în procesul de absorbţie a fondurilor europene 
(vezi tabelul 3.4). 

 
Tabelul 3.4. Evoluţia fuziunilor şi achiziţiilor transfrontaliere  

în UE-27, în anii 2008-2009 

Nr. Ţări membre ale UE 
Volum valoric, mld. dolari 

SUA 
Ritm de 

creştere, % 
2008 2009 2009/2008 

 UE-27 251,2 109,6 -56,4 
 din care: 

1.  Austria 1,3 1,8 35,4 
2.  Belgia 2,5 12,1 385,3 
3.  Marea Britanie 147,7 24,9 -83,2 
4.  Republica Cehă 5,2 2,7 -48,4 
5.  Danemarca 6,1 1,6 -73,8 
6.  Finlanda 1,2 0,5 -55,9 
7.  Franţa 4,6 1,3 -72,4 
8.  Germania 31,9 2,4 -92,6 
9.  Ungaria 1,6 1,9 18,7 
10.  Irlanda 2,9 1,4 50,5 

                                                             
43 În dependenţă de contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în între-

prinderile cu investiţii străine directe, se deosebesc următoarele tipuri de 
investiţii străine directe: fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de 
întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi; greenfield: înfiinţarea de 
întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la 
zero); dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor 
străini în întreprinderi cu investiţii străine directe. 
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Nr. Ţări membre ale UE 
Volum valoric, mld. dolari 

SUA 
Ritm de 

creştere, % 
2008 2009 2009/2008 

11.  Italia -2,4 1,1 … 
12.  Olanda -8,2 22,6 … 
13.  Polonia 1,0 0,5 -51,6 
14.  România 1,0 0,0 -97,7 
15.  Spania 33,7 31,5 -6,6 
16.  Suedia 18,8 1,0 -94,5 

Notă: Nu sunt disponibile date pentru toate statele membre. Semnul negativ indică un 
proces de dezinvestire (proces de reducere a investiţiilor). 

Sursa: Elaborat după [135]. 

 
Din datele prezentate în tabelul 3.4 se observă că, în anul 2009, 

comparativ cu 2008, procesul de dezinvestire a fost caracteristic nu 
doar României, ci şi altor state membre ale UE, precum: Germania, 
Franţa, Marea Britanie, Suedia, Danemarca ş.a. Totodată, o creştere 
însemnată a investiţiilor s-a înregistrat în Belgia (385,3%), urmată 
de Irlanda (50,5%), Austria (35,4%) etc. 

După cum s-a menţionat, obiectivul strategic al politicii interne şi 
externe a Republicii Moldova este integrarea europeană. România 
reprezintă graniţa de est a Uniunii Europene, iar acest fapt trebuie să 
ne stimuleze să creăm cât mai multe puncte de legătură cu statul 
vecin. Drept urmare, Prutul este un râu care trebuie să ne unească, 
nu să ne separe. De-a lungul secolelor, legătura dintre cele două 
maluri ale râului a fost asigurată de multiplele poduri stabile sau 
plutitoare aşezate la trecătorile cunoscute sub numele generic de 
vaduri (fapt relatat şi în primul paragraf al lucrării). Dintre multiplele 
poduri peste râul Prut, care până în 1944 legau Basarabia de restul 
României44 [52, p. 435], doar două nu au fost distruse, şi anume cele 
feroviare de la Cantemir-Fălciu şi Ungheni-Holboca (spre Nicolina).  

În perioada sovietică au fost refăcute cinci poduri rutiere. Este 
vorba de podurile Giurgiuleşti-Galaţi, reconstruit în 1949, Leuşeni-
Albiţa, reconstruit în 1956 şi renovat în 1978, Cahul-Oancea, 

                                                             
44 Unul dintre podurile distruse în anul 1944 este cel de la Leova-Bumbăta (comuna 

Vetrişoaia, judeţul Vaslui). Prima confirmare documentară a existenţei unui vad 
peste Prut în apropierea localităţii Vetrişoaia datează din anul 1781 (Carte de la 
Moldavie pour servir à l’histoire militaire de la guerre entre les Russes et les Turcs, 
redactată în anii 1768-1774 şi gravată la Amsterdam), aceasta aparţinându-i lui 
Frederick William von Bawr, inginer austriac şi general maior în armata rusă. 
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reconstruit în 1963, Sculeni-Sculeni, reconstruit în 1966, şi corona-
mentul barajului Costeşti-Stânca, construit în 1978. Podul de la 
Rădăuţi Prut-Lipcani a fost reconstruit în 2005, însă a devenit 
funcţional în anul 2010. Aceste poduri au o importanţă economică şi 
culturală majoră nu doar pentru regiunile transfrontaliere, ci şi 
pentru întreg spaţiul de dezvoltare al Republicii Moldova. De aceea, 
reconstrucţia vechilor treceri peste râul Prut ar reprezenta, după noi, 
acţiuni constructive, de intensificare şi eficientizare a legăturilor 
dintre cele două state. 

În anul 2010, cadrul legal al cooperării transfrontaliere dintre Ro-
mânia şi Republica Moldova, precum şi al activităţii euroregiunilor 
create include, pe lângă protocoalele/acordurile trilaterale şi bilatera-
le încheiate, încă 16 acte cu caracter comunitar şi naţional (anexa 5). 

Legislaţia ucraineană în domeniul cooperării transfrontaliere 
cuprinde: Legea privind autoadministrarea locală nr. 280/97-BP din 
21.05.1997 şi Legea cu privire la cooperarea transfrontalieră nr. 
1861-IV din 24 iunie 2004. 

Pentru Republica Moldova, cooperarea transfrontalieră a colec-
tivităţilor locale este reglementată doar prin câteva dispoziţii ale 
Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. 
În anul 2009, Guvernul Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii 
privind statutul legal al euroregiunilor [61, p. 59]. Astfel, în Republica 
Moldova, cadrul legal al cooperării transfrontaliere este incomplet. În 
acelaşi timp, lipsa unor acorduri interguvernamentale dintre Repu-
blica Moldova cu ţările vecine în domeniul cooperării transfron-
taliere are un impact negativ asupra realizării programelor de coope-
rare. Astfel, dificultăţile în calea cooperării transfrontaliere sunt 
cauzate şi de diferenţele cadrului juridic dintre aceste state. 

Republica Moldova, ca ţară limitrofă a Uniunii Europene, are atât 
oportunitatea, cât şi responsabilitatea dezvoltării unor relaţii de 
cooperare transfrontalieră mai constructive, în scopul realizării 
obiectivului de integrare europeană. În vederea eficientizării colabo-
rării între aceste state, propunem următoarele: 

1. Completarea cadrului juridic de reglementare a cooperării 
transfrontaliere al Republicii Moldova cu următoarele acte nor-
mative: 

  Legea cu privire la cooperarea transfrontalieră, care să regle-
menteze politica statului în domeniul cooperării transfron-
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taliere; principiile, drepturile şi responsabilităţile subiecţilor 
cooperării (comunităţile teritoriale şi locale, organele repre-
zentative/executive ale acestora) şi sprijinirea de către stat, 
inclusiv financiară, a cooperării transfrontaliere; 

  Acorduri interguvernamentale în domeniul cooperării trans-
frontaliere, prin care, alături de altele, să fie stabilite clar 
competenţele autorităţilor centrale şi locale. 

2. Elaborarea şi implementarea de programe bilaterale (moldo-
române) de pregătire tehnică şi de cursuri acreditate de mana-
gement de proiect pentru reprezentanţii ministerelor, precum şi 
pentru funcţionarii primăriilor, consiliilor raionale din Republica 
Moldova, care pot fi implicaţi în atragerea de fonduri europene, în 
scopul consolidării capacităţii de absorbţie şi al utilizării eficiente a 
acestor resurse. Totodată, este necesară o acţiune de coordonare şi 
sistematizare a procedurilor în acest sens, printr-o structură 
guvernamentală cu autoritate la nivel naţional. Spre exemplu, 
propunem crearea unui Departament de monitorizare a fondurilor 
europene în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului din 
Republica Moldova. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
structurale trebuie să devină pentru Republica Moldova o prioritate 
reală, în vederea realizării obiectivului de integrare europeană. 

3. Crearea în localităţile de frontieră ale Republicii Moldova a 
unor centre de afaceri UE-RM. Acest lucru ar spori influenţa 
economică a României în zonă şi i-ar consacra rolul de facilitator al 
relaţiilor economice (şi nu numai) cu Uniunea Europeană. 

4. Implicarea mai activă a autorităţilor centrale şi locale ale 
Republicii Moldova în efectuarea unor studii de fezabilitate pe 
domenii şi proiecte concrete, prin care s-ar fundamenta necesitatea 
şi s-ar justifica viabilitatea proiectelor/programelor comune cu 
ţările vecine. În viziunea autorului, este necesar de cercetat în spe-
cial identificarea potenţialului râului Prut. Pe parcursul a peste cinci 
decenii, problema în cauză nu a fost nici cercetată şi nici valorificată 
din punct de vedere economic. De asemenea, se cere a fi investigată 
necesitatea şi posibilitatea construirii centralelor de energie 
electrică în zona frontierei dintre state. În acest sens propunem ca 
aceste studii să fie coordonate obligatoriu între autorităţile centrale 
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şi cele locale (de altfel, proiectul Centralei electrice de la Ungheni, 
lansat de autorităţile centrale ale Republicii Moldova, poate servi 
drept exemplu, organele publice locale fiind împotriva acestei 
construcţii, adică în dezacord cu intenţiile celor centrale). 

5. Pregătirea de specialişti în domeniul cooperării transfron-
taliere pentru Republica Moldova în instituţiile superioare de 
învăţământ, prin introducerea specializării respective în cadrul 
specialităţii „Relaţii economice internaţionale” sau cel puţin prin 
introducerea cursului „Cooperare transfrontalieră” în lista disci-
plinelor de bază ale specialităţii vizate. 

3.2. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană  
direcţie strategică în dezvoltarea relaţiilor  

socioeconomice moldo-române 

În limbajul cotidian, integrarea a căpătat, în ultimele decenii, 
înţelesuri multiple. Cuvântul în sine fascinează prin ceea ce vrea să ex-
prime, iar noţiunea de integrare, practic, nu lipseşte în niciun domeniu 
în care omul operează în gândirea sistemică. În limbajul politic şi eco-
nomic, cuvântul integrare este utilizat cu predilecţie pentru definirea 
unei opţiuni politice, cu aderenţă naţională. Integrarea economică 
europeană este, în primul rând, o sintagmă cu mare încărcătură emo-
ţională, subiectivă şi apoi obiectivă, ceva care, chiar dacă nu este des-
cifrat în conţinutul de ansamblu şi de detaliu, place, stimulează spre 
bine, dă speranţă şi prefigurează, de regulă, un viitor bun [13, p. 112]. 

Integrarea este un proces asimetric de unire a eforturilor unui 
grup de ţări, cum sunt ţările ECE şi ţările Uniunii Europene, şi se ba-
zează pe următoarele strategii: asigurarea creşterii economice dura-
bile, bazate pe proporţiile înalte ale formării de capital, în primul 
rând pe investiţii străine directe; integrarea comercială şi financiară, 
ca principii de bază ale economiei de piaţă funcţională etc. [82, p. 191]. 

Dezvoltarea adecvată pentru integrare a unei ţări care solicită 
aderarea la Uniunea Europeană va aduce beneficii atât membrilor 
vechi ai UE, cât şi celor noi, numai în condiţiile în care parteneriatul 
integrării se construieşte pe forţe puternice şi este fundamentat pe 
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un angajament reciproc pentru creştere şi prosperitate pe termen 
lung [103, p. 24]. 

Formarea Uniunii Europene reprezintă, în viziunea noastră, unul 
dintre cele mai importante rezultate benefice ale omenirii, în primul 
rând ale popoarelor Europei, din ultimele două milenii. Chiar dacă 
putem găsi şi anumite similitudini în istorie, totuşi Uniunea Euro-
peană este o construcţie de state unică şi fără precedent, o uniune în 
care fiecare ţară/popor doreşte să fie şi de care să aibă parte [95]. 
Începând cu anul 2004, UE este cel mai mare pol economic mondial, 
devansând SUA, după mărimea absolută a PIB, cu cca 6% în anii 
2008-2009 (vezi tabelul 3.5 şi anexa 24). 

 
Tabelul 3.5. Primele locuri ierarhice în lume în anii 2008-2009, 

trilioane dolari SUA 

Indicatorii/
Anii 

Locul ierarhic, ţara/entitatea  
(valoarea indicatorului în ordine descrescătoare) 

I II III IV 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

PIB total, 
PPC 

UE-27 
(14,4) 

UE-27 
(14,4) 

SUA 
(13,8) 

SUA 
(14,1) 

China 
(7,0) 

China 
(8,8) 

Japonia 
(4,3) 

Japonia 
(4,15) 

Export de 
mărfuri, FOB 

Germa-
nia (1,3) 

UE-27 
(2,0) 

UE-27 
(1,3) 

China 
(1,2) 

China 
(1,2) 

Germania 
(1,2) 

SUA (1,1) SUA (1,1) 

Import de 
mărfuri, FOB 

SUA (2,0) 
UE-27 
(1,7) 

UE-27 
(1,5) 

SUA 
(1,6) 

Germania 
(1,1) 

Germania 
(1,0) 

China 
(0,9) 

China 
(1,0) 

ISD (stoc) 
plasate în 
ţară 

SUA (2,0) 
SUA 
(2,4) 

Regatul 
Unit 
(1,3) 

Franţa 
(1,2) 

Franţa 
(0,9) 

Regatul 
Unit (1,0) 

Germania 
(0,8) 

Germania 
(1,0) 

ISD (stoc) 
plasate în 
străinătate 

SUA (2,6) 
SUA 
(3,3) 

Regatul 
Unit 
(1,3) 

Franţa 
(1,8) 

Franţa 
(1,2) 

Regatul 
Unit (1,6) 

Germania 
(1,1) 

Germania 
(1,5) 

Rezerve 
interna-
ţionale (aur 
şi devize) 

China 
(1,5) 

China 
(2,4) 

Japonia 
(1,0) 

Japonia 
(1,0) 

Rusia 
(0,5) 

Rusia 
(0,4) 

India 
(0,3) 

Arabia 
Saudită 
(0,41) 

Sursa: Elaborat de autor după [72]. 

 
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Republica 

Moldova primeşte automat statut de ţară situată în vecinătatea 
apropiată a UE. Acest statut trebuie privit ca unul activ şi inde-
pendent, bazat  în planul cel mai larg  pe împărtăşirea aceloraşi 
valori de către ţările membre ale UE: statul de drept, democraţia 
pluripartinică, respectarea drepturilor omului, inclusiv ale cetăţe-
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nilor aparţinând minorităţilor, economie de piaţă bazată pe 
proprietatea privată şi competiţie loială.  

În acelaşi timp, dacă lărgirile UE până în anul 2004 s-au făcut 
principial cu ţări în care predomină democraţia de tip occidental şi 
economia de piaţă, după 2004 vorbim de valul fostelor ţări 
comuniste din ECE, despre a căror compatibilitate iniţială cu UE nu 
se putea vorbi decât în sensul absenţei ei totale.  

Experienţa aderării acestor ţări la UE a fost, implicit, mai 
complexă, ele străbătând trei tipuri de tranziţii: de sistem, de 
reforme de preaderare şi de integrare. Reuşita acestora, după aproa-
pe două decenii de eforturi, demonstrează posibilitatea alternativei 
pentru alte ţări circumscrise vecinătăţii apropiate a UE [96].  

De aceea, menţinerea statutului Republicii Moldova de ţară în 
vecinătatea imediată a UE induce în timp un minimum de 
remodelare a unor incompatibilităţi, „contaminarea” pozitivă 
venind dinspre UE, iar acceptarea acesteia, în sensul realizării 
măcar a celor patru libertăţi, nu poate fi decât benefică economic 
şi social [103, p. 37]. 

 
Figura 3.1. Evoluţia PIB per capita (nominal)  

în unele state ale ECE, în anii 2007-2009, dolari SUA 
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Sursa: Elaborată după [72], [73], [135]. 
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Decizia privind aderarea Republicii Moldova la UE a fost mai mult 
decât firească, deşi întârziată, de exemplu, comparativ cu ţările 
baltice – Letonia, Lituania, Estonia, statele ECE. „Lungimea drumului” 
spre UE, durata tratativelor respective variază de la o ţară la alta. De 
exemplu, Turcia a iniţiat acest proces încă în anul 1962 şi, după cca 
48 de ani de negocieri, nu a reuşit să obţină calitatea de stat membru. 
În schimb, alte ţări mici (Slovacia, Estonia, Lituania, Letonia, Slovenia 
etc.) au reuşit acest lucru doar în câţiva ani. Rezultatele aderării 
acestora chiar după șase ani sunt de necontestat. PIB per capita din 
aceste state, în anul 2009, devansează cu mult pe cel atins în 
Federaţia Rusă, numită anterior „prima printre egale” (în cadrul ex-
URSS, iar acum în CSI), date prezentate în figura 3.1. În acelaşi timp, 
aceste ţări membre ale UE au depăşit cu mult nivelul maxim de 
dezvoltare de până la trecerea la noile relaţii economice. Ţările din 
spaţiul CSI, în fond, nu au reuşit acest lucru. Există doar câteva 
excepţii, bazate pe dezvoltarea extensivă curentă a industriei 
primare (extractive). De exemplu, Azerbaidjanul, urmare a extracţiei 
rapide a hidrocarburilor în ultimii ani, a avut cele mai mari ritmuri 
de dezvoltare economică din lume şi, în consecinţă, a depăşit nivelul 
maxim de dezvoltare de până la etapa de tranziţie. 

Aderarea la UE va schimba automat în bine (şi încă cu un an doi 
până la aderare) statutul regional şi european al Republicii Moldova. 
După importanţa sa, evenimentul în cauză ar putea fi comparat cu 
adoptarea Declaraţiei de suveranitate (23 iunie 1990) şi/sau a Decla-
raţiei de independenţă (27 august 1991). Dacă acestea din urmă au 
avut (ori au) o semnificaţie preponderent politică, cu posibilităţi 
majore externe, dar nevalorificate încă pe parcursul a aproape două 
decenii, atunci integrarea în UE va avea, în primul rând, consecinţe 
economico-financiare semnificative, rapide şi evident palpabile 
pentru întreaga populaţie, indiferent de vârstă, etnie, stare socială 
etc. Moldova nu ar trebui „să inventeze” mai multe lucruri, ci doar să 
se conformeze normelor existente ale UE.  

Evident, se va schimba atitudinea şi tratamentul Republicii 
Moldova ca stat din partea oricăror terţi. De exemplu, Estonia, cu 
numărul populaţiei de 4 ori mai mic decât al Republicii Moldova, are 
o poziţie internaţională net superioară ţării noastre (vezi anexa 24). 
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Obţinerea statutului de ţară membră a UE ar însemna redo-
bândirea de jure a cetăţeniei europene, cu diverse consecinţe, în 
exclusivitate favorabile. Pentru cetăţenii noştri aflaţi deja în vest (cca 
1 mil. de persoane, conform diferitor sondaje/estimări), aceasta ar 
însemna o posibilă întoarcere nestingherită acasă, respectiv plecarea 
înapoi la locul de muncă provizoriu în oricare ţară UE, fără conse-
cinţe nedorite (juridice, morale etc.) şi fără costuri nelegale şi 
excesive. Pentru cei de-acasă ar însemna libera circulaţie în cadrul 
marelui spaţiu european (cu peste 500 mil. de locuitori/consuma-
tori). Cetăţenia europeană pentru cei peste 500 mii de moldoveni din 
Rusia ar însemna o posibilitate reală de a se întoarce (şi de a se 
integra real) în UE, şi nu doar în Republica Moldova. Amintim că în 
cadrul UE există circulaţia liberă a persoanelor, mărfurilor, 
serviciilor şi capitalurilor. 

Sondajele realizate în anii 2008-2009 de specialiştii români au 
arătat că, după primul an de aderare a României la UE, mai mult de 
1/3 dintre românii aflaţi la muncă provizorie peste hotare sunt decişi 
să se reîntoarcă definitiv acasă într-un termen scurt. Evident că 
această dorinţă de revenire firească în patrie, în cazul aderării la UE, 
va fi exprimată şi de un număr semnificativ de basarabeni, care acum 
nu pot circula liber. Dacă am admite acelaşi coeficient (de revenire 
acasă) şi pentru Republica Moldova, aceasta ar însemna că cetăţenii 
în cauză ai Republicii Moldova (în cazul nostru, în număr de zeci de 
mii, începând cu anul aderării) ar putea lucra pentru economia 
naţională a Republicii Moldova, cu toate consecinţele respective 
economice, sociale, demografice etc. Menţionăm că, pe parcursul 
viitorilor câţiva ani, din cauza numărului nesemnificativ al angaja-
ţilor în totalul populaţiei, respectiv tot mai semnificativ al pensio-
narilor, pot apărea probleme majore cu formarea şi utilizarea 
fondului de pensii. În Republica Moldova, la un pensionar revin ceva 
mai puţin de doi angajaţi. Pentru comparaţie, precizăm că în China 
această proporţie este de șase lucrători la un pensionar (2008). Fără 
ca statul să depună eforturi în acest sens problema nu poate fi 
soluţionată, iar nesoluţionarea ei va însemna conservarea pensiilor 
(medii) la un nivel mizerabil, cu mult inferior minimului de existenţă, 
mortalitate şi morbiditate sporită etc. 



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 145 

Aderarea la UE înseamnă diminuarea rapidă şi semnificativă a 
economiei tenebre moldoveneşti. Ţinând cont de proporţiile acesteia 
în timpul de faţă (aproape ieşite de sub control), precum şi de 
posibilităţile de nimicire parţială şi constrângere a ei într-un an-doi 
după aderare, aceasta ar putea conduce la o creştere a salariilor de 
cca 2-3 ori, până la cel puţin 500-700 euro pe lună, cu toate conse-
cinţele favorabile pe multiple planuri, inclusiv majorarea fondului 
naţional de pensii. Republica Moldova ar putea face un salt economic 
semnificativ: să abandoneze ultimul loc în Europa deţinut acum ca 
nivel al PIB per capita, al consumului etc. şi să se plaseze cel puţin pe 
penultimul. În limbajul cifrelor, aceasta ar însemna creşterea 
substanţială a veniturilor legale (a salariilor şi pensiilor nominale 
etc.) în următorii doi-trei ani [95]. 

Menţionăm că UE este o zonă a stabilităţii, a prosperităţii sigure şi 
durabile, a unei securităţi multiple. Acest spaţiu, în mare măsură, 
determină stabilitatea şi previzibilitatea economiei lumii. Aderarea la 
UE va însemna abandonarea pentru totdeauna a unui spaţiu economic 
tradiţional subdezvoltat din punct de vedere economic şi trecerea la 
un nivel mediu de dezvoltare. În cadrul UE există un buget comun de 
cca 1% din PIB-ul ţărilor membre. Pentru anul 2009, bugetul în cauză 
a fost prevăzut în volum de cca 133,8 mld. euro, cu 2,5% mai mult 
decât în 2008. Fondurile acestui buget, alături de altele (finanţarea 
structurilor comunitare, finanţarea programelor comune din UE etc.), 
s-au folosit/se folosesc şi pentru dezvoltarea statelor şi regiunilor cu 
un nivel inferior de dezvoltare. Fiindcă Republica Moldova, aşa cum a 
fost menţionat, de mai mulţi ani ocupă ultimul loc în Europa (PIB per 
capita, conform datelor anului 2009, este de cca 14 ori inferior mediei 
UE-27 şi de cca 35 ori inferior celui din Luxemburg, caracterizat cu cel 
mai performant indicator), pentru perioade medii (de până la cinci 
ani), poate conta (reieşind din experienţa şi proporţiile altor state) pe 
fonduri comunitare anuale nerambursabile de minimum 1,0-1,5 mld. 
euro. Adică, efectiv, suma în cauză ar fi suficientă pentru reabilitarea, 
pe parcursul a câtorva ani, a infrastructurii productive şi sociale, 
precum şi pentru redeschiderea locurilor de muncă aferente.  

Toate acestea vor contribui la repopularea Republicii Moldova, în 
primul rând a satelor care au fost abandonate în ultimii ani, în special 
după 2000, în proporţie de cel puţin 30-40%. 
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Dacă ţinem cont de faptul că, în rândul cetăţenilor Republicii 
Moldova plecaţi la muncă peste hotare, cota băştinaşilor este cu mult 
mai mare decât cota acestora în totalul populaţiei, ajungem la 
concluzia că, actualmente, efectiv s-a diminuat semnificativ cota 
românilor basarabeni în structura populaţiei rămase acasă. Reve-
nirea în patrie a consângenilor noştri ar însemna şi îmbunătăţirea 
structurii etnice, cu toate consecinţele corespunzătoare.  

O consecinţă favorabilă a integrării Republicii Moldova în UE ar fi 
ameliorarea semnificativă a managementului economico-politic. 
Dacă în ultimii ani, pe parcursul perioadei de tranziţie, au fost con-
statate acţiuni de extremă (evidentă uneori) în diverse domenii, 
atunci ţările membre ale UE sunt obligate să se conformeze gradual 
standardelor comune, care, în fond, sunt de esenţă centristă. Este 
evident că, atât timp cât persoanele cu funcţii politice nu au 
experienţa necesară, dată fiind istoria modernă scurtă a statalităţii, 
pentru un stat tânăr este mult mai bine să realizeze acţiuni prescrise 
de ţările cu o bogată (dacă nu chiar cu cea mai bogată) experienţă în 
diverse domenii socioeconomice şi politice, fără variaţii semni-
ficative de la caz la caz. Încadrarea acţiunilor economico-politice în 
cele centriste ale UE va spori cu mult previzibilitatea, stabilitatea, 
consecvenţa acestora, cu efecte doar favorabile şi, pe termen lung, 
nelimitat, va diminua ori chiar va evita elementele de extremism 
economico-politic, juridic, financiar etc. 

Primii ani de aderare vor fi caracterizaţi şi de afluxuri semnifi-
cative de investiţii străine directe, cu mult mai mari decât cele 
existente [92]. Experienţa României demonstrează că, în anii de pre-
aderare, precum şi în anii imediat următori după aderare, sporesc 
semnificativ ISD (vezi anexa 10), fapt ce va contribui nu doar la 
redresarea economică, dar şi la retehnologizarea/modernizarea ei. 
Creşterea numărului de întreprinderi mixte moldo-UE va contribui la 
sporirea şi eficientizarea relaţiilor comerciale externe ale Republicii 
Moldova. De exemplu, dacă actualmente energointensitatea finală 
specifică a unei unităţi de PIB este în Republica Moldova de cca cinci 
ori mai mare decât în UE, gradual, fiind parte a comunităţii, acest 
decalaj se va diminua prin reducerea (relativă) a necesităţilor în re-
surse energetice. Pentru confirmare, evidenţiem că România, în pri-
mul an al aderării la UE, a realizat o creştere a PIB (cu 6,1%) în con-
diţiile diminuării consumului absolut de resurse energetice (cu 2%). 
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Menţionăm că majorarea ISD va avea ca urmare favorabilă 
sporirea exporturilor, îmbunătăţirea calităţii acestora. Analiza date-
lor retrospective arată că cota producţiei destinate exporturilor la 
întreprinderile mixte (moldo-străine) este net superioară compara-
tiv cu alte entităţi economice. Mai mult decât atât, unele întreprinderi 
cu capital străin exportă aproape în totalitate bunurile fabricate. 
Aceasta ar putea contribui într-un timp relativ scurt la creşterea 
încasărilor din exporturi, respectiv la ameliorarea balanţei comer-
ciale extrem de defavorabile din ultimii ani. 

O consecinţă favorabilă a aderării la UE va fi reprezentată de 
ameliorarea evidenţei şi statisticii naţionale, de creşterea gradului de 
cuprindere informaţională. Din motivele expuse mai sus (divizarea 
teritorială forţată din exterior a Republicii Moldova, existenţa unei 
cote semnificative a economiei tenebre etc.), actualele surse oficiale 
economice nu sunt suficient de reprezentative. 

În cazul unor negocieri fructuoase cu structurile UE, dată fiind 
situaţia economico-financiară deplorabilă a datoriilor privind coti-
zaţiile de membru ale Republicii Moldova faţă de multiple organisme 
internaţionale/europene/regionale, ţara noastră ar putea beneficia 
de reduceri importante pentru taxele de membru al UE. O astfel de 
experienţă deja există, de exemplu, cazul Danemarcei, una dintre cele 
mai dezvoltate ţări în UE (şi în lume); la momentul aderării (1973) a 
beneficiat de reduceri după cum urmează: în primul an a plătit 20% 
din cotă, al doilea 40%, apoi 60%, respectiv 80% şi doar în al cincilea 
an a onorat 100% din cota medie stabilită pentru ţările membre [95]. 

Aşadar, tergiversarea procesului de aderare înseamnă pentru 
Republica Moldova nivel redus de viaţă, emigrări în masă şi 
depopulare a localităţilor, tratament indecent extern al ţării şi al 
cetăţenilor ei ş.a.m.d. 

România a fost şi este principalul susţinător al ideii ca Republica 
Moldova să fie considerată în acelaşi grup cu Balcanii de Vest în ne-
gocierile de aderare la UE, şi nu cu spaţiul estic, iar prin demersurile 
sale diplomatice a ţinut prezentă problema Republicii Moldova pe 
agenda UE. Guvernul învestit în septembrie 2009 de Alianţa de 
Guvernare pentru Integrare Europeană a declarat integrarea euro-
peană a Republicii Moldova drept prioritatea sa fundamentală. În 
acest sens, la 12 ianuarie 2010, au fost lansate negocierile pe 
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marginea Acordului de asociere între Republica Moldova şi UE, care 
s-au desfăşurat într-un ritm rapid. Până în luna octombrie 2010, au 
avut loc patru runde de negocieri. În rezultatul negocierilor, părţile 
au închis provizoriu un număr important de capitole ale Acordului 
de asociere, a cărui implementare are drept scop asocierea politică şi 
integrarea economică a Republicii Moldova în UE.  

În 15 iunie 2010, la Luxemburg a fost iniţiat dialogul dintre 
Republica Moldova şi UE privind liberalizarea regimului de vize. 
Fiind un proces destul de complex şi multidimensional, acesta va 
permite, într-un viitor previzibil, asigurarea posibilităţii pentru 
cetăţenii Republicii Moldova de a călători liber în spaţiul european. 
Astfel, a fost lansată iniţiativa şi au fost purtate deja trei runde de 
negocieri. În cadrul celei de-a treia runde, în octombrie 2010, s-a 
adoptat o nouă decizie privind accelerarea aderării Republicii 
Moldova la UE, şi anume Parlamentul European şi ambasadorii 
Uniunii Europene au pledat pentru trecerea la un regim fără vize cu 
Republica Moldova şi au cerut, în acest sens, Comisiei Europene să 
elaboreze un plan de acţiuni [142]. 

Totodată, în luna martie 2010, Uniunea Europeană a decis să 
acorde Republicii Moldova asistenţă financiară în valoare de 2,6 mld. 
dolari SUA, dintre care 52% reprezintă granturi pentru relansarea 
economică a ţării. 

Evoluţia relaţiilor economice dintre Republica Moldova şi UE în 
anul 2009 s-a produs pe fundalul celei mai profunde crize financiare 
globale din perioada postbelică. Recesiunea respectivă s-a manifestat 
prin scăderea producţiei (-)6,5%, a veniturilor remise de emigranţi  
(-)30% ş.a. Cu toate acestea, Uniunea Europeană rămâne principalul 
partener comercial al Republicii Moldova, deţinând (în anul 2009) 
puţin peste 50% din totalul exporturilor moldoveneşti. Exportatorii 
moldoveni utilizează destul de dinamic cotele cantitative acordate de 
Uniunea Europeană. Spre exemplu, în primele cinci luni ale anului 
2010, cotele pentru vin au fost utilizate în proporţie de 65%, pentru 
porumb – 62%, orz – 55%, grâu – 48%.  

Din punct de vedere geografic, exporturile moldoveneşti în 
ansamblu au atins un nivel relativ de diversificare, însă, la nivelul 
unor sectoare, dependenţa de pieţele răsăritene este excesiv de 
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mare, cum este cazul băuturilor alcoolice. Deşi autorităţile moldo-
vene au întreprins anumite măsuri pentru sporirea competitivităţii 
exporturilor vinicole moldoveneşti (eliminarea, din februarie 2010, a 
timbrului mărcii comerciale de stat) şi liberalizarea exportului 
vinului în vrac şi a distilatelor de vin, producătorii nu întreprind 
suficiente măsuri pentru a diversifica pieţele de export şi a asigura 
calitate ireproşabilă pentru produsele lor, ceea ce face sectorul 
respectiv şi unele sectoare conexe foarte vulnerabile la deciziile 
politice ale altor state [114].  

Astfel, având în vedere că obiectivul prioritar al Republicii 
Moldova este integrarea în UE şi luând în considerare calitatea 
României de stat membru al UE, precum şi ţinând cont de faptul că 
procesul de integrare europeană deschide noi oportunităţi pentru 
dezvoltarea relaţiilor bilaterale, considerăm necesar să propunem 
adoptarea de către Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu 
Guvernul României a unui program de acţiuni comune de colaborare 
în diverse domenii care să dezvolte obiectivul menţionat şi să accele-
reze procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europea-
nă. Câteva elementele majore componente în cadrul programului 
propus sunt prezentate în tabelul 3.6. 

 

Tabelul 3.6. (Proiect) Program de acţiuni comune de colaborare 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României 

pentru perioada 2011-2012 

Nr. Acţiuni 

Instituţii responsabile 
din 

România 
Republica 
Moldova 

1.  Transmiterea către instituţiile responsabile din 
Republica Moldova a textelor în limba română ale 
actelor normative ale UE, precum şi a textelor 
actelor normative de transpunere în legislaţia 
română a acquis-ului comunitar, valorificând astfel 
avantajul identităţii lingvistice dintre Republica 
Moldova şi România şi al faptului că limba română 
este limbă oficială a UE. 

Ministerele 
de resort 

Ministerele 
de resort  
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Nr. Acţiuni 

Instituţii responsabile 
din 

România 
Republica 
Moldova 

2.  Organizarea de către experţii români a stagiilor de 
pregătire a reprezentanţilor ministerelor din 
Republica Moldova cu privire la metodologia de 
transpunere a actelor normative ale UE în legislaţia 
naţională. 

Ministerele 
de resort 

Ministerele 
de resort 

3.  Organizarea vizitelor de lucru în cadrul cărora 
specialiştii pe programe europene din cadrul mi-
nisterelor din România să ofere asistenţă repre-
zentanţilor ministerelor din Republica Moldova, în 
vederea absorbţiei de fonduri europene. 

Ministerele 
de resort 

Ministerele 
de resort 

4.  Eficientizarea activităţii Comisiei mixte interguver-
namentale moldo-române de cooperare econo-
mică şi integrare europeană în vederea dezvoltării 
proiectelor şi programelor de colaborare în 
domeniile de interes comun (prin regularitatea 
şedinţelor şi transparenţa acestora, precum şi prin 
controlul realizării prevederilor asumate ş.a.m.d.). 

Ministerele 
de resort 

Ministerele 
de resort 

Sursa: Elaborat de autor. 
 

Drept urmare, înfăptuirea şansei Republicii Moldova de a se 
integra în Uniunea Europeană utilizând experienţa de aderare a 
României, inclusiv în scopul recuperării timpului pierdut, rămâne o 
soluţie firească de realizat. Accelerarea aderării Republicii Moldova 
la UE ar avea doar consecinţe pozitive. Acestea, în viziunea noastră, 
vor fi atât imediate, cât şi pe termen mediu şi lung. 
 

Concluzii  

Capitolul prezent ţine să demonstreze în prim-plan necesitatea 
microintegrării transfrontaliere a Republicii Moldova cu România, 
prin prisma euroregiunilor şi a programelor de colaborare finanţate 
de către Uniunea Europeană, ca premisă a procesului de integrare 
europeană.  

Rezultatele cercetării procesului de cooperare transfrontalieră a 
Republicii Moldova permit să constatăm că, spre deosebire de 
partenerii români, participarea raioanelor moldoveneşti în activi-
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tăţile din cadrul euroregiunilor şi al programelor a fost şi rămâne 
redusă. Stagnarea componentelor moldoveneşti este cauzată de mai 
mulţi factori; printre aceştia, menţionăm: capacităţile de iniţiere, 
elaborare, promovare şi implementare a proiectelor sunt slab 
dezvoltate în Republica Moldova; resursele financiare de la bugetele 
locale ale Republicii Moldova pentru finanţarea activităţilor de 
cooperare sunt insuficiente; unităţile administrativ-teritoriale din 
România (judeţele) posedă un potenţial de cooperare mult mai mare 
în comparaţie cu raioanele din Republica Moldova (se explică prin 
diferenţele de teritoriu, potenţial economic). 

Prin urmare, la sfârşitul anului 2010, autorităţile române sunt 
obligate să prezinte Comisiei Europene situaţia fondurilor comu-
nitare cheltuite după aderarea ţării la UE. Această primă raportare 
este prevăzută de regula comunitară „n+3”, adică alocarea financiară 
în anul „n” trebuie cheltuită, cel târziu, până la sfârşitul anului n+3. 
Cu alte cuvinte, alocarea financiară din anul 2007 de 1,27 mld. euro 
pe fonduri structurale trebuie să fie utilizată până la 31 decembrie 
2010. Sumele care la finalul acestui an nu se vor regăsi în această 
formulă vor fi automat retrase de către Comisia Europeană [99].  

Potrivit datelor UNCTAD, în România, în anul 2009, nu au avut loc 
fuziuni şi achiziţii transfrontaliere45, comparativ cu cele de 1 mld. 
dolari înregistrate în 2008. De altfel, în viziunea autorului, acest fapt 
trebuie să fie cunoscut cât mai profund de autorităţile Republicii 
Moldova, în vederea utilizării experienţei pozitive şi negative a 
ţărilor membre, în special a României, în procesul de absorbţie a 
fondurilor europene. 

În Republica Moldova, cooperarea transfrontalieră a colectivi-
tăţilor locale este reglementată doar prin câteva dispoziţii ale Legii 
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. În 
anul 2009, Guvernul Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii 

                                                             
45 În dependenţă de contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în între-

prinderile cu investiţii străine directe, se deosebesc următoarele tipuri de 
investiţii străine directe: fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de 
întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi; greenfield: înfiinţarea de 
întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la 
zero); dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor 
străini în întreprinderi cu investiţii străine directe. 
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privind statutul legal al euroregiunilor. Astfel, în Republica Moldova, 
cadrul legal al cooperării transfrontaliere este incomplet. Totodată,  
s-a constatat lipsa unor acorduri interguvernamentale în vigoare 
între Republica Moldova și ţările vecine în acest domeniu. 

În vederea eficientizării colaborării transfrontaliere, propunem 
următoarele: 

 Completarea cadrului normativ-juridic al Republicii Moldova 
privind reglementarea cooperării transfrontaliere. 

 Implicarea mai activă a autorităţilor centrale şi locale ale 
Republicii Moldova în efectuarea unor studii de fezabilitate 
care ar fundamenta necesitatea şi ar justifica viabilitatea 
proiectelor/ programelor comune cu ţările vecine. 

 Elaborarea programelor bilaterale (moldo-române) de 
pregătire tehnică şi de cursuri acreditate de management de 
proiect pentru funcţionarii primăriilor, ai consiliilor raionale 
din Republica Moldova care vor fi implicaţi în atragerea 
fondurilor europene, în scopul consolidării capacităţii de 
absorbţie a acestor resurse destinate dezvoltării cooperării 
regionale transfrontaliere. 

 Pregătirea de specialişti în domeniul cooperării transfron-
taliere pentru Republica Moldova în instituţiile superioare de 
învăţământ prin introducerea specializării respective în 
cadrul specialităţii „Relaţii economice internaţionale” ş.a. 

În următoarea secţiune a capitolului a fost argumentată opinia că 
aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă 
direcţia strategică în intensificarea relaţiilor socioeconomice moldo-
române. România a fost şi este principalul susţinător al ideii ca 
Republica Moldova să fie acceptată în acelaşi grup cu Balcanii de Vest 
în negocierile de aderare la UE, şi nu cu spaţiul estic, iar prin 
demersurile sale diplomatice a ţinut prezentă problema Republicii 
Moldova pe agenda UE. 

Pentru Republica Moldova, obţinerea statutului de ţară membră a 
UE ar însemna: asigurarea liberei circulaţii a persoanelor, a măr-
furilor, a serviciilor şi a capitalurilor; diminuarea rapidă şi semnifi-
cativă a economiei tenebre şi abandonarea pentru totdeauna a unui 
spaţiu economic tradiţional subdezvoltat din punct de vedere econo-
mic şi trecerea la un nivel mediu de dezvoltare; repopularea Republi-
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cii Moldova, în primul rând a satelor care au fost abandonate în 
ultimii ani (în proporţie de cel puţin 30-40%), în special după anul 
2000 (avem în vedere revenirea treptată a unei părţi a cetăţenilor 
plecaţi la muncă provizorie peste hotare); afluxurile semnificative de 
ISD, cu mult mai mari decât cele existente; reabilitarea pe parcursul a 
câtorva ani a infrastructurii productive şi sociale, cu redeschiderea 
locurilor aferente de muncă; ameliorarea semnificativă a manage-
mentului economico-politic; îmbunătăţirea statisticii naţionale şi 
creşterea gradului de cuprindere informaţională; redobândirea de 
jure a cetăţeniei europene, cu diverse consecinţe, dar în exclusivitate 
favorabile ş.a.m.d. 

În acest context, a fost propusă indispensabilitatea elaborării şi 
implementării de către Republica Moldova în parteneriat cu Româ-
nia, ţinând cont de experienţa de aderare şi integrare a acesteia, a 
unui Program de acţiuni comune de colaborare între Guvernul Repu-
blicii Moldova şi Guvernul României, în vederea accelerării aderării 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 
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ÎNCHEIERE 

Realizarea unei astfel de cercetări complexe, cu largi implicaţii 
teoretice şi practice, a permis să generalizăm următoarele concluzii 
şi măsuri care se impun în legătură cu problemele dezbătute: 
 Investigarea dezvoltării socioeconomice a Basarabiei în cadrul 

economiei României în perioada interbelică demonstrează eloc-
vent succesele palpabile ale acesteia în toate domeniile, inclusiv: 
învăţământ, agricultură, industrie, comerţ, sfera socială şi altele. 
Fărâmiţată ca teritoriu şi popor, Basarabia a avut de suferit de pe 
urma ruperii legăturilor economice şi culturale dintre judeţele 
respective, iar dereglarea structurii economice basarabene forma-
te de-a lungul anilor şi integrarea vremelnică într-un alt spaţiu au 
condus la formarea unei structuri economice neraţionale, cu 
dezvoltare unilaterală. De altfel, ca urmare a promovării unor 
reforme nesistemice după 1990, actuala Republică Moldova nu a 
atins nici până în prezent un nivel decent de dezvoltare 
economică şi socială. 

 Cu circa două decenii în urmă, România s-a orientat univoc spre 
UE. Viteza cu care România a reuşit să se adapteze la procesele de 
integrare de pe continentul european, reliefată de numărul, am-
ploarea şi aria de cuprindere a acordurilor de colaborare bilate-
rală pe care le-a încheiat şi/sau le-a demarat din proprie iniţiativă 
după anul 1990, urmărind apropierea de UE ca obiectiv declarat şi 
asumat, rămâne un exemplu pentru Republica Moldova. 

 Pe parcursul anilor 2000-2004 au fost desfăşurate negocierile de 
aderare a României la UE la toate cele 31 de capitole cuprinse în 
Tratatului de aderare. În acest sens, Parlamentul României a 
adoptat în perioada menţionată peste 2.000 de legi. Astfel, pentru 
România, anul 2004 a fost unul de vârf în asimilarea acquis-ului 
comunitar. Capitolele cu cel mai înalt grad de concordanţă 
(100%) a legislaţiei române cu acquis-ul comunitar la data 
încheierii negocierilor erau: libera circulaţie a capitalurilor, politi-
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cile industriale, ştiinţa şi cercetarea, cultura şi audiovizualul, con-
trolul financiar, iar cu cel mai redus grad de concordanţă (70-
90%): concurenţa şi ajutorul de stat, agricultura, pescuitul, ener-
gia, protecţia mediului, protecţia consumatorului şi a sănătăţii, 
justiţia şi afacerile interne, politica externă şi de securitate comu-
nă. Libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor a ocu-
pat o poziţie de mijloc, având un grad de transpunere de la 90 la 
96%, însumând împreună în legislaţia UE 853 de acte comunitare. 

 În Republica Moldova, abia în martie 2005, Parlamentul ţării a 
adoptat în unanimitate „Declaraţia cu privire la parteneriatul 
politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene”. Întâr-
zierea luării deciziei de către autorităţile Republicii Moldova a 
avut repercusiuni negative ulterioare asupra dezvoltării socioeco-
nomice, politice, culturale etc. 

 Calea de restabilire în volum rezonabil din punct de vedere eco-
nomic a relaţiilor socioeconomice de altădată cu România şi 
lărgirea formelor de colaborare pe baza unor principii reciproc 
avantajoase devin o condiţie sine qua non în tendinţa Republicii 
Moldova de dezvoltare pentru integrarea europeană. 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul strategic declarat al politicii 
interne şi externe a Republicii Moldova rămâne aderarea la UE, iar 
România reprezintă graniţa de est a UE, acest fapt trebuie să 
stimuleze crearea a cât mai multe puncte de legătură cu statul 
vecin. Drept urmare, Prutul este un râu care trebuie să ne uneas-
că, nu să ne separe. De-a lungul secolelor, legătura dintre cele 
două „maluri” ale Prutului a fost asigurată de multiple poduri 
stabile sau plutitoare, aşezate la trecătorile cunoscute sub numele 
generic de vaduri. De altfel, aceste poduri au o importanţă econo-
mică şi culturală majoră nu doar pentru regiunile transfrontaliere, 
ci şi pentru întreg spaţiul de dezvoltare al Republicii Moldova. 
Considerăm că reconstrucţia vechilor treceri peste râul Prut ar 
reprezenta acţiuni constructive de intensificare şi eficientizare a 
legăturilor dintre cele două state. 

 În perioada 1990-2010 au fost încheiate cu România cca 125 de 
acorduri de colaborare la nivel de stat în diverse domenii, pre-
cum: economie, industrie, comerţ, agricultură, justiţie, transport, 
educaţie şi cercetare etc., care au contribuit la crearea şi perfec-
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ţionarea continuă a cadrului normativ-juridic bilateral. De menţi-
onat că în doar cinci luni ale anului 2010 au fost semnate mai 
multe acorduri decât în ultimii patru ani ai perioadei în cauză. 

 Trebuie constatat faptul că în câţiva ani ai perioadei de colaborare 
nu a existat o continuitate firească în desfăşurarea relaţiilor 
moldo-române în mai multe domenii importante (educaţie, 
energetică etc.). Colaborarea în aceşti ani a fost ori efectiv între-
ruptă, ori, în cel mai bun caz, a rămas la nivel de declaraţii, rezul-
tatele practice respective fiind neesenţiale. 

 Educaţia reprezintă o formă principală de colaborare moldo-
română. O conlucrare constructivă în acest domeniu rămâne baza 
dezvoltării sistemului educaţional şi de cercetare al Republicii 
Moldova. Menţionăm, în acest sens, că „drumul” ţării noastre spre 
UE trebuie să înceapă în primul rând de la educaţie. 

 Un domeniu tradiţional al cooperării dintre Republica Moldova şi 
România îl reprezintă comerţul exterior. Începând cu anul 1991 şi 
până în prezent, fluxurile comerciale bilaterale au crescut relativ 
constant, însă cu schimbări semnificative în structura acestora. 
Pentru a aprecia volumul comerţului reciproc, menţionăm că 
aportul Republicii Moldova în balanţa comercială a României 
constituie, în medie, doar 0,3-0,5% din total. Aşadar, din punct de 
vedere comercial, România, este cu mult mai importantă pentru 
Republica Moldova decât Republica Moldova pentru România. De 
altfel, în anul 2008, România a devenit principalul partener 
comercial, după importanţă pentru ţara noastră, cu o pondere de 
cca 20% în export şi de cca 12% în import. În anul 2009, 
comparativ cu 2008, ca urmare a impactului crizei mondiale, a 
fost înregistrată o reducere a comerţului exterior bilateral. 

 O formă importantă de colaborare reciprocă o reprezintă inves-
tiţiile. În perioada analizată, investiţiile bilaterale au crescut mult 
mai lent decât comerţul. Investiţiile moldoveneşti în România 
sunt nesemnificative şi divizate, fiind reprezentate de un număr 
mai mare de întreprinderi relativ mici (3.485 în anul 2009), în 
timp ce companiile cu capital românesc din Republica Moldova, 
deşi mai puţine la număr (503 în anul 2009), desfăşoară proiecte 
investiţionale relativ mai mari. 

 Criza economică mondială a avut repercusiuni palpabile şi asupra 
relaţiilor investiţionale bilaterale. Aceasta s-a manifestat în special 
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prin retragerea capitalului românesc din capitalul social al com-
paniilor mixte din Republica Moldova. Respectivul fenomen de 
dezinvestire a putut fi observat în anul 2009, în primul trimestru 
fiind retrase 10,7 mil. dolari SUA din capitalul social al între-
prinderilor. 

 În anul 2010, interconexiunea sistemului energetic al României cu 
cel al Republicii Moldova se asigură prin aceleaşi LEA de 110 kV: 
Stânca-Costeşti, Ţuţora-Ungheni, Huşi-Cioara, date în exploatare 
în anul 1998. Astfel, consolidarea interconexiunilor (de exemplu, 
prin definitivarea LEA de 110 kV Fălciu-Cantemir-Goteşti şi Bălţi-
Suceava), precum şi identificarea unor variante alternative de 
aprovizionare cu gaze naturale a consumatorilor rămâne o sarci-
nă actuală şi de perspectivă pentru Republica Moldova. 

 Începând cu anul 1997, între Republica Moldova şi România s-a 
dezvoltat o nouă formă de colaborare  cooperarea transfrontali-
eră. În Republica Moldova, cooperarea transfrontalieră a colecti-
vităţilor locale este reglementată doar prin câteva dispoziţii ale 
Legii privind administraţia publică locală. În anul 2009, Guvernul 
Republicii Moldova a elaborat proiectul Legii privind statutul legal 
al euroregiunilor. De altfel, cadrul legal al cooperării transfron-
taliere în ţara noastră rămâne incomplet. În acelaşi timp, lipsa 
unor acorduri interguvernamentale în vigoare, în acest domeniu, 
între Republica Moldova şi ţările vecine are de asemenea un 
impact negativ asupra eficientizării dezvoltării programelor de 
colaborare bilaterală. 

 Generalizarea experienţei de utilizare a fondurilor UE de către 
ţările membre, în special de către România, demonstrează că 
resursele respective nu au fost valorificate eficient şi complet. 

 Experienţa ultimilor ani a demonstrat că instabilitatea politică din 
Republica Moldova şi politizarea în sens negativ a relaţiilor econo-
mice moldo-române rămân factori descurajanţi pentru relaţiile 
bilaterale pe multiple planuri. 

 Realizarea şansei Republicii Moldova de a se integra în Uniunea 
Europeană, utilizând experienţa de aderare a României (cu scopul 
recuperării timpului pierdut), rămâne o soluţie firească şi de 
realizat. De altfel, „costurile” de aderare nu trebuie puse numai pe 
seama integrării în UE, întrucât ele oricum ar fi avut loc în orice 
ţară în procesul de dezvoltare economică, doar că, datorită UE, 
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aceste costuri sunt mai mici şi tranziţia spre o economie func-
ţională este mult mai scurtă. 

 Consecinţele (estimate) posibile ale aderării Republicii Moldova la 
UE, începând chiar cu perioada de preaderare, ar fi următoarele: 
asigurarea liberei circulaţii a persoanelor, a mărfurilor, a servicii-
lor şi a capitalurilor; diminuarea rapidă şi semnificativă a econo-
miei tenebre şi abandonarea pentru totdeauna a unui spaţiu tradi-
ţional subdezvoltat din punct de vedere economic, în vederea 
trecerii la un nivel mediu, ulterior decent de dezvoltare ş.a. 

 Având în vedere că obiectivul prioritar al Republicii Moldova este 
integrarea europeană şi luând în considerare calitatea României 
de stat membru al UE, precum şi ţinând cont de faptul că procesul 
de integrare europeană deschide noi oportunităţi pentru dezvol-
tarea relaţiilor bilaterale, considerăm necesară adoptarea de către 
Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu Guvernul 
României, a unui program de acţiuni comune de colaborare în 
diverse domenii (pe termen mediu sau lung), care să contribuie la 
accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE. 
Printre elementele majore componente ale programului propus, 
ar putea fi: 
a) Transmiterea (de către partea română) către instituţiile res-

ponsabile din Republica Moldova a textelor în limba română ale 
actelor normative ale UE, precum şi a textelor actelor normative 
de transpunere în legislaţia română a acquis-ului comunitar, 
valorificând astfel avantajul identităţii lingvistice dintre Repu-
blica Moldova şi România şi al faptului că, în prezent, limba 
română este limbă oficială a UE. Organizarea de către experţii 
români a stagiilor de formare pentru reprezentanţii minis-
terelor din Republica Moldova cu privire la metodologia de 
transpunere a actelor normative ale UE în legislaţia naţională. 

b) Elaborarea şi implementarea programelor bilaterale (moldo-
române) de pregătire tehnică şi a cursurilor acreditate de 
management de proiect pentru reprezentanţii ministerelor, 
precum şi pentru funcţionarii primăriilor, ai consiliilor raionale 
din Republica Moldova, subiecţi care pot fi implicaţi în atra-
gerea fondurilor europene, în scopul consolidării capacităţii de 
absorbţie şi de utilizare eficientă a acestor resurse. Totodată, 
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este necesară o acţiune de coordonare şi sistematizare a proce-
durilor în acest sens, printr-o structură guvernamentală cu 
autoritate la nivel naţional. Spre exemplu, propunem crearea 
unui departament de monitorizare a fondurilor europene în ca-
drul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldo-
va. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale 
trebuie să devină pentru Republica Moldova o prioritate reală, 
în vederea realizării obiectivului de integrare europeană. 

c) Implicarea mai activă a autorităţilor centrale şi locale ale 
ambelor state (Republica Moldova şi România) în efectuarea 
unor studii de fezabilitate pe domenii şi proiecte concrete, prin 
care s-ar fundamenta necesitatea şi s-ar justifica viabilitatea 
proiectelor/programelor comune. În viziunea noastră, este 
necesar de cercetat în special potenţialul râului Prut. Pe 
parcursul a peste cinci decenii, problema în cauză nu a fost nici 
cercetată şi nici valorificată din punct de vedere economic. De 
asemenea, trebuie investigată necesitatea şi posibilitatea con-
struirii centralelor de energie electrică în zona frontierei dintre 
state. Propunem ca aceste studii să fie coordonate între 
autorităţile centrale şi cele locale (de altfel, proiectul centralei 
electrice de la Ungheni, lansat de autorităţile centrale ale 
Republicii Moldova, poate servi drept exemplu, organele publi-
ce locale fiind împotriva acestei construcţii, adică în dezacord 
cu intenţiile organelor centrale). 

d) Eficientizarea activităţii Comisiei mixte interguvernamentale 
moldo-române de cooperare economică şi integrare europea-
nă, în vederea dezvoltării proiectelor şi programelor de cola-
borare în domeniile de interes comun (prin regularitatea 
şedinţelor şi transparenţa acestora, precum şi prin controlul 
realizării prevederilor asumate). 

 Ca ţară de graniţă a Uniunii Europene, Republica Moldova are atât 
oportunitatea, cât şi responsabilitatea dezvoltării unor relaţii de 
cooperare transfrontalieră constructive. În vederea eficientizării 
colaborării între aceste state propunem: 
a) Completarea cadrului juridic de reglementare a cooperării 

transfrontaliere a Republicii Moldova cu următoarele acte nor-
mative: Legea cu privire la cooperarea transfrontalieră, care să 
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reglementeze politica ţării în domeniul cooperării transfrontali-
ere; principiile, drepturile şi responsabilităţile subiecţilor coope-
rării (comunităţilor teritoriale şi locale, organelor reprezenta-
tive/executive ale acestora) şi sprijinirea de către stat, inclusiv 
financiară, a cooperării transfrontaliere a subiecţilor menţionaţi; 
acorduri interguvernamentale în domeniul cooperării transfron-
taliere, prin care, alături de altele, să fie stabilite clar compe-
tenţele concrete ale autorităţilor centrale şi ale celor locale. 

b) Crearea în localităţile de frontieră ale Republicii Moldova a unor 
centre de afaceri UE-RM. Acest lucru ar spori influenţa eco-
nomică a României în zonă şi i-ar consacra rolul de facilitator al 
relaţiilor economice (şi nu numai) cu Uniunea Europeană. 

c)  Pregătirea de specialişti în domeniul cooperării transfrontalie-
re pentru Republica Moldova în instituţiile superioare de 
învăţământ, prin introducerea specializării respective în cadrul 
specialităţii „Relaţii economice internaţionale” sau cel puţin 
prin introducerea cursului „Cooperare transfrontalieră” în lista 
disciplinelor de bază ale specialităţii vizate. 

În contextul celor prezentate, dezvoltarea relaţiilor economice 
fireşti şi constructive cu România, axate pe rezultate palpabile reale, 
rămâne, în viziunea noastră, oportunitatea de bază pentru 
beneficierea pe termen lung de posibilităţi imense care pot fi oferite 
de partenerii români, prin experienţa acumulată în „marele traseu” al 
integrării europene. 
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ANEXE 

Anexa 1. Date privind prezentarea generală a Republicii 
Moldova şi a României la 1 ianuarie 2009 

 
Indicatori 

 
Republica Moldova România 

Localizarea Partea de Sud-Est a Europei Centrale 
Partea de Sud-Est a Europei 
Centrale 

Vecinii România, Ucraina Republica Moldova, Ucraina, 
Bulgaria, Serbia, Ungaria 

Suprafaţa 33,846 mii kmp 238,391 mii kmp 

Puncte 
extreme 

Nord – Naslavcea (r. Ocniţa); Sud – 
Giurgiuleşti (r. Cahul); Est – Palanca (r. 
Ştefan-Vodă); Vest – Criva (r. Briceni) 

Nord – Satul Horodiştea (j. Boto-
şani); Sud – Oraşul Zimnicea (j. 
Teleorman); Est – Oraşul Sulina 
(j. Tulcea); Vest – Comuna Beba 
Veche (j. Timiş) 

Cel mai înalt 
vârf 

Bălăneşti, cu altitudinea de 429 m 
Moldoveanu, jud. Argeş, cu 
altitudinea de 2.544 m 

Organizarea 
administrativ-
teritorială 

32 de raioane, 60 de oraşe (din care 
cinci municipii), 1681 de localităţi (din 
care 917 sate (comune), 659 de locali-
tăţi din componenţa comunelor, 40 de 
localităţi din componenţa oraşelor), o 
unitate teritorială autonomă, o unitate 
administrativ-teritoriale din stânga 
Nistrului, cărora li se pot atribui forme 
şi condiţii speciale de autonomie 

42 de judeţe, 320 de oraşe (din 
care 103 municipii) şi 2.856 de 
comune 

Principalele 
râuri 

Nistru, Prut, Răut, Cogîlnic, Botna 
Cele cu lungimea cursului de apă 
de peste 500 km: Dunăre, Mureş, 
Prut, Olt, Siret (în total 28 râuri) 

Populaţia 4,0 mil. de locuitori46 21,529 mil. de locuitori 
Capitala  Municipiul Chişinău Municipiul Bucureşti  
Populaţia 
capitalei 663,2 mii de locuitori 1931,2 mii de locuitori 

Aeroporturile 
principale Chişinău (Aeroport Internaţional) 

Bucureşti („Henri Coandă”- Oto-
peni şi Băneasa), Constanţa 
(„Mihail Kogălniceanu”), Timi-
şoara („Traian Vuia”), Cluj-Na-
poca, Iaşi, Arad, Oradea, Baia 
Mare, Târgu Mureş, Suceava, 
Bacău, Deva, Sibiu, Craiova, 
Tulcea 

                                                             
46 Conform Anuarului statistic al României, pentru anul 2008.  
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Indicatori 

 
Republica Moldova România 

Porturile 
principale 

La Dunăre: Giurgiuleşti (Portul 
Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG), 
unicul port din Republica Moldova 
accesibil pentru navele maritime, este 
situat la km 133,8 (a 72,2 milă maritimă) 
al fluviului Dunărea în Sudul Moldovei, 
fiind mărginit de România, respectiv de 
Uniunea Europeană şi Ucraina).  

La Marea Neagră: Constanţa, 
Mangalia; 
La Dunăre: Moldova Nouă, 
Orşova, Drobeta-Turnu Severin, 
Calafat, Corabia, Turnu 
Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, 
Olteniţa, Călăraşi, Cernavodă, 
Hârşova, Măcin, Brăila, Galaţi, 
Tulcea, Sulina 

Forma de 
guvernământ 

Republică parlamentară, conform 
Constituţiei adoptate în 1994 şi 
modificate în 2000 

Republică, conform Constituţiei 
adoptate în 1991 şi modificate în 
2003 

Puterea 
legislativă 

Parlament, organ reprezentativ suprem 
şi legislativ care emite legi general 
obligatorii. Deputaţii sunt aleşi de 
popor o dată la patru ani  

Parlament bicameral (Camera 
Deputaţilor şi Senatul) 

Puterea 
executivă 

Guvern, condus de prim-ministru, 
desemnat de parlament 

Guvern, condus de prim-ministru, 
desemnat de preşedintele ţării 

Preşedintele 
ţării 

Ales de parlament, pentru un mandat 
de patru ani; poate fi suspendat de 
acelaşi organ legislativ  

Ales în baza rezultatelor 
alegerilor generale prin scrutin 
universal pentru un mandat de 
cinci ani 

Limba oficială 

Limba română (conform Legii nr. 3465 
din 01.09.1989 cu privire la 
funcţionarea limbilor vorbite pe 
teritoriul RSS Moldoveneşti) 

Limba română 

Drapelul 

Tricolor; culorile sunt aşezate vertical 
în ordinea următoare, începând de la 
lance: albastru, galben, roşu. În centru, 
pe fâşia de culoare galbenă, este impri-
mată Stema de Stat (un scut tăiat pe 
orizontală, având în partea superioară 
cromatică roşie, iar în cea inferioară – 
albastră, încărcat cu capul de bour, 
având între coarne o stea cu opt raze) 

Tricolor; culorile sunt aşezate 
vertical în ordinea următoare 
începând de la lance: albastru, 
galben, roşu 

Declararea 
independenţei 
statului 

Şi-a declarat independenţa pentru 
prima dată la 24 ianuarie 1918, în 
limitele guberniei Basarabiei (între 
Prut şi Nistru, de la Hotin la Dunăre şi 
la Marea Neagră), iar la 27 martie 1918 
s-a unit cu România; a doua oară şi-a 
declarat independenţa la 27 august 
1991 

În anul 1877, după un război 
ruso-româno-turc, România a 
devenit independentă 

Ziua naţională 27 August (Ziua Independenţei) 1 Decembrie (Ziua Unirii) 
Imnul 
naţional 

„Limba noastră” „Deşteaptă-te, Române” 

Moneda 
naţională 

Leul (MDL), cu subdiviziunea sa, banul. 
Cursul monedei naţionale este stabilit 
zilnic pe piaţa valutară interbancară; 
moneda de referinţă este dolarul SUA 
(din 29.11.1993) 

Leul (RON), cu subdiviziunea sa, 
banul. Cursul monedei naţionale 
este stabilit zilnic pe piaţa 
valutară interbancară; moneda 
de referinţă este euro 

http://ro.wikipedia.org/wiki/24_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/24_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1918
http://ro.wikipedia.org/wiki/Basarabia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prut
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hotin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83re
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/27_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/27_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1918
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Indicatori 

 
Republica Moldova România 

Resursele 
naturale 

Solul, materiale de construcţie: granit, 
calcar, argilă, gresie 

Peste 2.000 de izvoare de ape 
minerale, cu valenţe pentru 
consum şi tratamente medicale, 
resurse minerale: petrolul cu 
vechi tradiţii de exploatare; 
gazele naturale; cărbunii; 
minereuri feroase şi neferoase; 
zăcăminte de aur, argint şi de 
bauxită; rezerve mari de sare 

Sursa: Elaborat de autor după [1], [2], [70], [137], [138], [139], [140]. 
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Anexa 2. Tratatele bilaterale în diverse domenii, semnate 
între Republica Moldova şi România, în perioada 1990-2010 

Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

1.  
17.07.1990, 
Nice 

Termen până la 
îndeplinirea 
obligaţiilor, în vigoare 
17.07.1990 

Convenţie între Guvernul României şi  
Guvernul Republicii Sovietice Socialiste 
Moldova privind colaborarea în construirea de 
locuinţe, obiective social-culturale şi reţele 
edilitare aferente pe teritoriul R.S.S. Moldova,  
o anexă 

2.  
27.09.1990, 
Chişinău 

Termen nelimitat, 
în vigoare 27.09.1990 

Convenţie între Guvernul R.S.S. Moldova şi 
Guvernul României 

3.  
29.08.1991, 
Bucureşti 

Termen nelimitat, în 
vigoare 29.08.1991, 
expirat 11.09.2001 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind călătoriile 
reciproce ale cetăţenilor 

4.  
06.08.1991, 
Chişinău 

Termen nelimitat, 
expirat la 01.01.2007 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României cu privire la colaborarea 
economică şi schimburile comerciale 

5.  
29.08.1991, 
Bucureşti 

Termen nelimitat,  
în vigoare 27.08.1991 

Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul României 

6.  
06.08.1991, 
Chişinău 

Expirat la 01.01.2007 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind înfiinţarea Comisiei 
interguvernamentale de colaborare economică, 
comercială şi tehnico-ştiinţifică 

7.  
19.05.1992, 
Chişinău 

Termen nelimitat,  
în vigoare 27.12.1993 

Acord privind colaborarea în domeniile şti-
inţei, învăţământului şi culturii între  
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
României 

8.  
19.05.1992, 
Chişinău 

Termen nelimitat, în 
vigoare 19.05.1992 

Convenţie între Ministerul Culturii şi Cultelor 
din Republica Moldova și Ministerul Culturii 
din România 

9.  
19.05.1992, 
Chişinău 

Termen 31.12.1992, 
în vigoare 
19.05.1992, expirat 
31.12.1992 

Protocol între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul României privind schimburile  
de mărfuri și plăţile în anul 1992, cu două 
anexe 

10.  
19.05.1992, 
Chişinău 

în vigoare 
10.05.1992, expirat 
31.12.1993 

Protocol cu privire la organizarea în  
România a unor cursuri de perfecţionare a 
personalului din administraţia locală din 
Republica Moldova, cu două anexe 

11.  
19.05.1992, 
Chişinău 

Termen 1992-1993,  
în vigoare 
19.05.1992, expirat 
31.12.1993 

Protocol de colaborare în domeniul sănătăţii 
publice şi ştiinţelor medicale între Ministerul 
Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul 
Sănătăţii din România pentru anii 1992-1993, 
cu două anexe 

12.  
19.08.1992, 
Bucureşti 

Termen nelimitat,  
în vigoare 19.08.1992 

Memorandum de întâlniri ale delegaţiilor 
guvernamentale din România si Republica 
Moldova 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

13.  
30.09.1992, 
Nice 

Termen nelimitat, 
în vigoare 30.09.1992 

Acord între Direcţia Generală a Arhivelor din 
România şi Serviciul de Stat de Arhivă al 
Republicii Moldova 

14.  
30.01.1992, 
Nice 

în vigoare 30.01.1992 

Protocol vizând concretizarea Acordului dintre 
Direcţia Generală a Arhivelor Statului din 
România şi Serviciul de Stat de Arhivă al 
Republicii Moldova 

15.  
10.05.1992, 
Nice 

în vigoare 10.05.1992 

Acord de colaborare între Departamentul de 
Stat pentru Statistică al Republicii Moldova  
și Comisia Naţională pentru Statistică a 
României 

16.  
28.10.1992, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire tacită pe 
perioade nedetermi-
nate, în vigoare  
20.02.1993 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României în domeniul 
transporturilor rutiere 

17.  
14.08.1992, 
Bucureşti 

Termen zece ani, cu 
prelungire a câte zece 
ani, în vigoare 
15.06.1997 

Acord privind promovarea şi protecţia 
reciprocă a investiţiilor între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României 

18.  
14.12.1992, 
Chişinău 

Termen nelimitat, în 
vigoare 03.01.2001 

Acord de colaborare între Ministerul Apărării 
al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării 
Naţionale al României 

19.  
14.01.1993, 
Nice 

Termen 31.12.1993,  
în vigoare 
13.01.1993, expirat 
31.12.1993 

Protocol privind dezvoltarea relaţiilor între 
Ministerul Tineretului şi Sportului din 
România şi Ministerul Tineretului, Sportului și 
Turismului din Republica Moldova pe anul 
1993, cu trei anexe 

20.  
14.01.1993, 
Bucureşti 

în vigoare 14.01.1993 

Protocol încheiat între Ministerul turismului al 
României şi Ministerul Tineretului, Sportului şi 
Turismului al Republicii Moldova privind 
colaborarea în domeniul turismului 

21.  
31.01.1993, 
Nice 

... 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind transformarea 
creditelor tehnice nerambursate, acordate în 
anii 1991-1992 Republicii Moldova în credit pe 
termen lung 

22.  
28.06.1993, 
Chişinău 

Termen 1993-1994, în 
vigoare 28.06.1993, 
expirat 31.12.1994 

Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind schimburile de 
mărfuri și plăţile în anii 1993-1994, cu două 
anexe 

23.  
28.06.1993, 
Chişinău 

Termen nelimitat, în 
vigoare 14.12.1993 

Acord privind serviciile aeriene între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României 

24.  
01.09.1993, 
Bucureşti 

în vigoare 01.09.1993 
Protocol privind livrările de combustibil şi 
uleiuri minerale în cadrul ajutorului economic 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

de urgenţă acordat de România Republicii 
Moldova, cu o anexă 

25.  
10.09.1993, 
Bucureşti 

Termen nelimitat, 
în vigoare 10.09.1993 

Înţelegere de colaborare şi ajutor reciproc 
între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 
Sovietice Socialiste Moldova şi Ministerul 
Afacerilor Interne al României 

26.  
10.09.1993, 
Nice 

Expirat la 31.12.1994 
Protocol la înţelegerea între Ministerul 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi 
Ministerul de Interne al României 

27.  
30.09.1993, 
Bucureşti 

Termen până la 
epuizarea fondului, în 
vigoare 30.09.1993, 
expirat 31.12.1993 

Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul României privind utilizarea 
„Fondului la dispoziţia Guvernului României 
pentru relaţiile cu Republica Moldova” pe anul 
1993 

28.  
30.09.1993, 
Bucureşti 

Expiră la 
rambursarea 
creditului 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României referitor la un împrumut 
pe termen lung pentru suma de 20 mld. lei, cu 
o anexă 

29.  
15.02.1994, 
Bucureşti 

Termen nelimitat, 
în vigoare 
17.11.1994, 
expirat la 01.01.2007 

Acord de comerţ liber între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României, cu 
trei anexe 

30.  
19.07.1994, 
Chişinău 

... 

Înţelegere de colaborare în domeniul sănătăţii 
publice şi ştiinţelor medicale între Ministerul 
Sănătăţii din Republica Moldova şi Ministerul 
Sănătăţii din România pentru anii 1994-1996 

31.  
03.06.1994, 
Nice 

Termen 31.12.1995,  
în vigoare 
03.06.1994, expirat 
31.12.1995 

Protocol de colaborare între Ministerul 
învăţământului din România şi Ministerul 
Învăţământului din Republica Moldova pentru 
anul de învăţământ 1994-1995 

32.  
23.09.1994, 
Bucureşti 

Termen nelimitat,  
în vigoare 10.05.2000 

Acord între Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al 
României privind colaborarea în domeniul 
protecţiei civile în timp de pace 

33.  
21.02.1995, 
Chişinău 

Termen nelimitat,  
în vigoare 10.04.1996 

Convenţie între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul României pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit și pe capital 

34.  
21.02.1995, 
Chişinău 

Termen nelimitat, 
în vigoare 07.07.1995 

Înţelegere între Cancelaria de Stat a Republicii 
Moldova și Departamentul pentru 
Administraţia Publică Locală din România 
privind colaborarea în domeniul administraţiei 
publice locale 

35.  
21.02.1995, 
Chişinău 

Termen 31.12.1995,  
în vigoare 

Protocol privind dezvoltarea relaţiilor între 
Departamentul Tineretului și Sportului din 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

21.02.1995, expirat 
31.12.1995 

Republica Moldova și Ministerul Tineretului și 
Sportului din România pe anul 1995 

36.  
21.02.1995, 
Chişinău 

Termen nelimitat,  
în vigoare 21.02.1995 

Protocol încheiat între Compania de Stat 
„Moldova-Tur” din Republica Moldova și 
Ministerul Turismului din România 

37.  
21.02.1995, 
Chişinău 

Termen 15 ani,  
în vigoare 22.11.1995 

Acord între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul României cu privire la principiile 
colaborării în domeniul transportului feroviar 

38.  
21.04.1995, 
Chişinău 

Termen patru ani, cu 
prelungire automată a 
câte un an,  
în vigoare 13.11.1995 

Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor 
Externe al României privind punerea la 
dispoziţia Ambasadei Republicii Moldova în 
România şi a Ambasadei României în 
Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, 
fără plata chiriei, a imobilelor şi 
apartamentelor cu suprafeţe locative 
echivalente pe care le au în folosinţă 

39.  
21.06.1995, 
Bucureşti 

Termen anul de studii 
1995-1996, expirat la 
31.12.1996 

Protocol de colaborare între Ministerul 
învăţământului al Republicii Moldova şi 
Ministerul învăţământului din România pe anul 
de învăţământ 1995-1996 

40.  
27.12.1995, 
Chişinău 

Termen cinci ani  
cu prelungire  
tacită a câte un an,  
în vigoare 16.05.1997 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind colaborarea şi 
cooperarea în domeniul poştelor şi 
telecomunicaţiilor 

41.  
24.04.1996, 
Chişinău 

Termen 1996-1997,  
în vigoare 
16.05.1997, expirat 
31.12.1997 

Protocol de colaborare între Ministerul 
învăţământului al Republicii Moldova şi 
Ministerul învăţământului din România pe anul 
de învăţământ 1996-1997 

42.  
24.04.1996, 
Chişinău 

Termen 1996-1998,  
în vigoare 
24.04.1996, expirat 
31.12.1998 

Program de colaborare între Ministerul 
Culturii din Republica Moldova şi Ministerul 
Culturii din România pe perioada 1996-1998 

43.  
24.04.1996, 
Chişinău 

... 

Protocol adiţional la Înţelegerea de colaborare 
în domeniul sănătăţii publice şi ştiinţelor 
medicale între Ministerul Sănătăţii din 
Republica Moldova şi Ministerul Sănătăţii din 
România 

44.  
24.04.1996, 
Chişinău 

 în vigoare 
24.04.1996 

Reuniunea comună a Comitetului pentru 
relaţiile Republicii Moldova cu România şi a 
Comitetului interministerial pentru relaţiile 
României cu Republica Moldova 

45.  
06.07.1996, 
Chişinău 

în vigoare 20.03.1998 
Tratat între Republica Moldova şi România pri-
vind asistenţa juridică în materie civilă şi penală 

46.  
20.09.1996, 
Chişinău 

Termen 1996-1998, 
expirat la 01.01.1999 

Memorandum de înţelegere între Ministerul 
Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

al Republicii Moldova şi Consiliul pentru 
Coordonare, Strategie şi Reformă economică 
privind colaborarea în domeniul privatizării şi 
administrării proprietăţii de stat 

47.  
18.03.1997, 
Bucureşti 

în vigoare 20.06.1997 

Protocol între Ministerul Dezvoltării 
Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei 
Comunale din Republica Moldova şi Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 
din România privind conlucrarea în domeniile 
lucrărilor publice, amenajării teritoriului şi 
gospodăriei comunale 

48.  
18.03.1997, 
Bucureşti 

Termen anul de studii 
1997-1998,  
expirat la 31.12.1998 

Protocol de colaborare între Ministerul 
Învăţământului, Tineretului şi Sportului al 
Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămân-
tului din România pe anul de învăţământ 1997-
1998 

49.  
18.03.1997, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani 

Acord de colaborare dintre Departamentul 
Protecţia Mediului Înconjurător al Republicii 
Moldova şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului al României în domeniul 
protecţiei mediului înconjurător şi folosirii 
durabile a resurselor naturale 

50.  
15.05.1997, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani 

Protocol de cooperare între Ministerul Justiţiei 
al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al 
României 

51.  
21.05.1997, 
Chişinău 

Termen-31.12.1997,  
în vigoare 
21.05.1997, expirat 
31.12.1997 

Protocol privind dezvoltarea relaţiilor în 
domeniul tineretului şi sportului între 
Ministerul învăţământului, Tineretului şi 
Sportului din Republica Moldova şi Ministerul 
Tineretului şi Sportului din România pe anul 
1997 

52.  
18.03.1997, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani,  
în vigoare 18.03.1997 

Acord între Departamentul Standarde, 
Metrologie şi Supraveghere Tehnică al 
Republicii Moldova şi Institutul Român de 
Standardizare privind cooperarea în domeniul 
recunoaşterii reciproce a activităţilor de 
acreditare şi certificare 

53.  
15.05.1997, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani, 
în vigoare 
21.11.1997,  
expirat 02.05.2007 

Convenţie între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind cooperarea în 
domeniul carantinei şi protecţiei plantelor 

54.  
15.05.1997, 
Bucureşti 

Termen 31.12.1997, 
în vigoare 15.05.1997 

Protocol de cooperare (anul 1997) în cadrul 
programului de colaborare între Ministerul 
Culturii din Republicii Moldova şi Ministerul 
Culturii din România 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

55.  
24.07.1997, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani, în 
vigoare 29.07.1999 

Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind colaborarea în 
domeniul transporturilor militare 

56.  
30.05.1997, 
Iaşi 

în vigoare 30.05.1997 
Protocolul reuniunii bilaterale România-
Republica Moldova privind coordonarea 
frecvenţelor 

57.  
30.05.1997, 
Iaşi 

în vigoare 30.05.1997 

Acord între Administraţiile de telecomunicaţii 
ale României şi Republicii Moldova referitor la 
stabilirea blocurilor de frecvenţă preferenţiale 
în bandă de GSM 

58.  
30.05.1997, 
Iaşi 

în vigoare 
30.05.1997, expirat la 
31.12.1998 

Acord privind coordonarea frecvenţelor din 
serviciul fix şi mobil terestru din banda de 
frecvenţe 29,7-960 MHz, încheiat între 
Administraţiile de telecomunicaţii ale 
României şi Republicii Moldova 

59.  
20.06.1998, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte un an, în vigoare 
01.06.1999 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind recunoaşterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titluri-
lor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţă-
mânt acreditate în Republica Moldova şi 
România 

60.  
20.06.1998, 
Chişinău 

Termen 31.12.1999, 
expirat la 31.12.1999 

Protocol de colaborare între Ministerul 
Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale din România 
pentru anul de învăţământ 1998-1999 

61.  
03.07.1998, 
Bucureşti 

Termen 31.12.1998,  
în vigoare 03.07.1998 

Protocol privind dezvoltarea relaţiilor în 
domeniul tineretului şi sportului între 
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii 
Moldova şi Ministerul Tineretului şi Sportului 
din România pe anul 1998, cu două anexe 

62.  
16.03.1999, 
Iaşi 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani, în 
vigoare 12.02.2000, 
expirat la 02.05.2007 

Convenţie între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind cooperarea în 
domeniul sanitar-veterinar 

63.  
29.04.1999, 
Chişinău 

În vigoare 29.04.1999 

Program de colaborare între Agenţia Naţională de 
Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie din 
Republica Moldova şi Oficiul Naţional de Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie din România în domeniile 
geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrametriei 
şi teledetecţiei 

64.  
29.04.1999, 
Chişinău 

... 
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României cu privire la colaborarea în 
domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

65.  
06.05.1999, 
Cluj-
Napoca 

Termen anul de studii 
1999-2000, în vigoare 
28.03.2000, 
expirat la 31.12.2002 

Protocol de colaborare între Ministerul 
Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale din România 
pentru anii de învăţământ 1999-2000 

66.  
08.06.1999, 
Chişinău 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani, în 
vigoare 23.11.1999 

Înţelegere între Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei 
al Republicii Moldova şi Ministerul Tineretului 
şi Sportului din România privind cooperarea în 
domeniile tineretului şi sportului 

67.  
31.08.1999, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani, în 
vigoare 10.04.2000 

Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Prelucrătoare al Republicii Moldova şi 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din 
România în domeniul agriculturii şi industriei 
alimentare 

68.  
17.01.2000, 
Bucureşti 

În vigoare 12.10.2000 

Addendum la Acordul între Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul României 
referitor la un împrumut pe termen lung 
pentru suma de 20 mld. lei 

69.  
03.03.2000, 
Braşov 

Termen zece ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani, în 
vigoare 03.01.2001 

Protocol între Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al 
României privind colaborarea în domeniul 
învăţământului militar 

70.  
03.03.2000, 
Chişinău 

Termen cinci ani,  
în vigoare 
03.03.2000, expirat 
03.03.2005 

Convenţie de colaborare dintre Oficiul de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci din România şi Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale din Republica Moldova 

71.  
12.04.2000, 
Iaşi 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte doi ani, în 
vigoare 07.12.2000 

Protocol între Ministerul Mediului şi Ame-
najării Teritoriului al Republicii Moldova şi 
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului din România privind cooperarea în 
domeniul lucrărilor publice, amenajării 
teritoriului şi gospodăriei comunale 

72.  
24.04.2000, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte un an, în vigoare 
15.10.2000 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind cooperarea vamală 
şi asistenţa administrativă reciprocă pentru 
prevenirea, investigarea şi combaterea 
infracţiunilor în domeniul vamal 

73.  
24.04.2000, 
Bucureşti 

Termen nelimitat 

Convenţie privind colaborarea între Ministerul 
Industriei şi Energeticii din Republica Moldova 
şi Ministerul Industriei şi Comerţului din 
România 

74.  
05.06.2000, 
Bucureşti 

În vigoare 04.10.2006 

Acord între Ministerul Mediului şi Amenajării 
Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din 
România şi Ministerul Mediului şi Resurselor 
Naturale din Ucraina privind cooperarea în 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

zona formată din ariile naturale protejate ale 
Deltei Dunării şi Prutului de Jos 

75.  
11.06.2000, 
Chişinău 

Termen 31.12.2001,  
în vigoare 
11.06.2000, expirat 
31.12.2001 

Protocol de colaborare între Ministerul 
Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale din România 
pentru anul de învăţământ 2000-2001 

76.  
04.08.2000, 
Nice 

În vigoare 04.08.2000 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind modificarea 
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României cu privire la colaborarea în 
domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului 
şi a Programului de colaborare între Agenţia 
Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi 
Geodezie din Republica Moldova şi Oficiul 
Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie 
din România în domeniile geodeziei, 
cartografiei şi cadastrului 

77.  
29.06.2001, 
Chişinău 

Termen nelimitat, în 
vigoare 11.09.2001, 
expirat 01.01.2007 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind călătoriile 
reciproce ale cetăţenilor 

78.  
29.06.2001, 
Nice 

În vigoare 29.08.2001 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind prelungirea 
valabilităţii, pentru anumite categorii de 
persoane, a Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României 
privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, 
încheiat la Bucureşti, la 29 august 1991, 
constituit prin schimb de scrisori ale 
miniştrilor afacerilor externe 

79.  
05.07.2001, 
Chişinău 

Termen 31.12.2002, 
expirat la 31.12.2002 

Protocol de colaborare între Ministerul 
Învăţământului din Republica Moldova şi 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România 
pentru anul de învăţământ 2001-2002 

80.  
27.07.2001, 
Bucureşti 

Termen nelimitat,  
în vigoare 03.07.2002 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind readmisia 
străinilor 

81.  
27.07.2001, 
Bucureşti 

Termen până la 
realizare 
prevederilor, 
în vigoare 27.07.2001 

Înţelegere între Ministerul Culturii din 
Republica Moldova şi Ministerul Culturii şi 
Cultelor din România privind Centrul de 
Cultură şi Artă „Ginta Latină” 

82.  
27.07.2001, 
Bucureşti 

Termen până la 
epuizarea sumei 
alocate, în vigoare 
27.07.2001 

Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul României cu privire la asistenţa 
financiară acordată pentru procurarea 
paşapoartelor de unele categorii de cetăţeni ai 
Republicii Moldova 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

83.  
27.07.2001, 
Bucureşti 

Termen un an cu 
prelungire automată a 
câte un an,  
în vigoare 27.07.2001 

Acord între Banca Naţională a Moldovei şi 
Banca Naţională a României privind 
cooperarea în domeniul supravegherii bancare 

84.  
27.07.2001, 
Bucureşti 

Termen până la 
realizarea 
prevederilor, 
în vigoare 27.07.2001 

Aide Memoire cu privire la rezultatele 
discuţiilor dintre prim-miniştrii Republicii 
Moldova şi României 

85.  
12.07.2001, 
Chişinău 

În vigoare 12.07.2001 
Protocolul celei de a X-a Reuniuni Comune a 
Comitetelor Interministeriale din Republica 
Moldova şi România 

86.  
27.09.2001, 
Albiţa 

Termen nelimitat,  
în vigoare 27.09.2001 

Protocol între Departamentul Trupelor de 
Grăniceri al Republicii Moldova şi 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
din Ministerul de Interne al României privind 
călătoriile reciproce ale cetăţenilor 

87.  
24.07.2002, 
Bucureşti 

În vigoare 22.11.2002 

Addendum la Acordul între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României 
referitor la împrumutul pe termen lung în 
valoare de 20 mld. lei româneşti, semnat la 
Bucureşti la l septembrie 1993, modificat prin 
Addendumul semnat la Bucureşti, la 17 
ianuarie 

88.  
31.01.2003, 
Bucureşti 

Termen ca şi acordul,  
în vigoare 25.11.2003 

Protocol adiţional la Acordul privind serviciile 
aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României, semnat la Chişinău, la 28 
iunie 1993 

89.  
16.04.2003, 
Nice 

În vigoare 16.04.2003 

Protocolul întâlnirii delegaţiei Comitetului 
Interministerial român pentru relaţiile cu 
Republica Moldova şi a delegaţiei 
reprezentând partea moldovenească a 
Comisiei Interguvernamentale mixte moldo-
române de colaborare economică, comercială 
şi tehnico-ştiinţifică 

90.  
01.08.2003, 
Costeşti-
Stânca  

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani, în 
vigoare 23.12.2003 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind cooperarea în 
domeniul protecţiei resurselor piscicole şi 
reglementarea pescuitului în râul Prut şi în 
lacul de acumulare Stânca-Costeşti 

91.  
24.05.2004, 
Bucureşti 

Termen zece ani, cu 
prelungire automată,  
în vigoare 24.05.2004 

Acord de colaborare în domeniul activităţilor 
informativ-operative între Serviciul de 
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi 
Serviciul de Informaţii Externe al României 

92.  
25.06.2004, 
Bucureşti 

Fără termen,  
în vigoare 25.06.2004 

Declaraţia Comitetului Comun de Cooperare 
între Republica Moldova şi România privind 
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aprobarea documentului comun de progra-
mare şi pentru programul de vecinătate al 
Republicii Moldova – România 2004 – 2006 

93.  
08.11.2004, 
Chişinău 

... 
Protocol privind cooperarea dintre Ministerul 
Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul 
Economiei şi Comerţului din România 

94.  
25.11.2004, 
Bucureşti 

Termen 25 de ani, 
 în vigoare 
27.06.2005 

Addendum la Acordul dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova 
referitor la împrumutul pe termen lung în 
valoare de 20 mld. lei româneşti, semnat la 
Bucureşti la 1 septembrie 1993 şi modificat 
prin addendumurile ulterioare 

95.  
14.06.2005, 
Chişinău 

În vigoare 14.06.2005 

Declaraţia Comitetului de Cooperare dintre 
Republica Moldova şi România privind 
înţelegerea comună de implementare 
structurală a documentelor fără programare 
comună din cadrul programului de vecinătate 
Moldova-România 2004-2006 

96.  
21.06.2005, 
Chişinău 

Cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani 

Protocol între Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din 
România privind cooperarea în domeniul 
transmisiunilor 

97.  
06.09.2005, 
Chişinău 

Termen nelimitat,  
în vigoare 17.01.2007 

Memorandum de înţelegere între Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei al Republicii Moldova şi Oficiul 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 
Banilor al României în domeniul combaterii 
legalizării („spălării”) veniturilor provenite din 
activitatea ilicită 

98.  
20.10.2005, 
Chişinău 

În vigoare 20.10.2005 
Protocol al sesiunii de consultări pe probleme 
consulare şi juridice între delegaţiile de experţi 
ale Republicii Moldova şi României 

99.  
01.11.2005, 
Bucureşti 

Termen cinci ani, cu 
prelungire automată 
pe noi perioade de 
cinci ani, în vigoare 
16.05.2006 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind navigaţia pe căile 
navigabile interioare 

100.  
16.11.2005, 
Bucureşti 

Cinci ani, cu 
prelungire automată 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind colaborarea în 
domeniul turismului 

101.  
16.11.2005, 
Bucureşti 

Termen trei ani, cu 
prelungire automată, 
în vigoare 17.05.2006 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României cu privire la cooperarea 
economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică 

102.  
22.11.2005, 
Chişinău 

Termen doi ani, cu 
prelungire automată a 

Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii 
Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei de 
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vigoare, 
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câte doi ani,  
în vigoare 31.03.2006 

Frontieră Române din Ministerul Admi-
nistraţiei şi Internelor al României privind 
schimbul de informaţii în scopul îndeplinirii 
misiunilor specifice 

103.  
23.03.2006, 
Bucureşti 

Pe durata valabilităţii 
Acordului 

Protocol între Ministerul Afacerilor Interne şi 
Serviciul Grăniceri din Republica Moldova şi 
Ministerul Administraţiei şi Internelor din 
România pentru aplicarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind readmisia străinilor, semnat 
la Bucureşti, la 27 iulie 2001 

104.  
28.03.2006, 
Chişinău 

Termen nelimitat, în 
vigoare 28.03.2006 

Acord de cooperare între Curtea de Conturi a 
Republicii Moldova şi Curtea de Conturi a 
României 

105.  
25.05.2006, 
Chişinău 

În vigoare 25.05.2006 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României referitor la rectificarea 
erorii materiale existente în textul Acordului 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
României cu privire la cooperarea economică, 
industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la 
Bucureşti, la 16 noiembrie 2005, prin schimb 
de note 

106.  
20.10.2006, 
Bucureşti 

Cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani 

Protocol privind colaborarea dintre Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 
Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor 
Externe al României 

107.  
20.10.2006, 
Bucureşti 

În vigoare 01.01.2007 
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind călătoriile 
reciproce ale cetăţenilor 

108.  
09.03.2007, 
Bucureşti 

Cinci ani, cu 
prelungire automată a 
câte cinci ani 

Protocolul între Ministerul Apărării al 
Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al 
României privind colaborarea în domeniul 
topogeodeziei militare 
 

109.  
23.10.2008, 
Bucureşti 

În vigoare 23.10.2008 

Protocolul Sesiunii a IV-a a Comisiei mixte 
interguvernamentale de colaborare economică 
şi integrare europeană între Republica 
Moldova şi România 

110.  
13.11.2009, 
Bucureşti 

Valabil pe perioada 
Acordului 

Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României la Acordul privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor între Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul României, semnat la Bucureşti, la 
14 august 1992 

111.  
13.11.2009, 
Bucureşti 

În vigoare 
26.02.2010 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind micul trafic de 
frontieră 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

112.  
13.11.2009, 
Bucureşti 

Perioadă 
nedeterminată, în 
vigoare 02.05.2010 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României cu privire la punctele de 
trecere a frontierei de stat dintre Republica 
Moldova şi România 

113.  
29.03.2010, 
Bucureşti 

Cinci ani, cu 
prelungire pe 
perioada de cinci ani 

Protocol între Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din 
România privind colaborarea între forţele 
aeriene 

114.  
05.03.2010, 
Bucureşti 

Doi ani, în vigoare 
05.03.2010,  
data expirării 
31.12.2011 

Plan de acţiuni al cooperării moldo-române în 
domeniul agriculturii, industriei alimentare, 
sanitar-veterinar şi siguranţa alimentelor 
2010-2011 

115.  
25.03.2010, 
Bucureşti 

Ca şi Acordul 

Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României pentru aplicarea Acordului 
între Republica Moldova şi Comunitatea 
Europeană privind readmisia persoanelor 
aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la 
Bruxelles, la 10 octombrie 2007 

116.  
27.04.2010, 
Bucureşti 

Fără termen, 
în vigoare 27.04.2010 

Declaraţia comună privind instituirea unui 
parteneriat strategic între Republica Moldova 
şi România pentru integrarea europeană a 
Republicii Moldova  

117.  
27.04.2010, 
Bucureşti 

În vigoare 27.04.2010 
Protocol de colaborare şi parteneriat între 
Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul 
României 

118.  
27.04.2010, 
Bucureşti 

Perioadă 
nedeterminată 

Acord între Republica Moldova şi România în 
domeniul securităţii sociale 

119.  
27.04.2010, 
Bucureşti 

Șase ani 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară 
în baza unui ajutor financiar nerambursabil în 
valoare de 100 mil. euro acordat de România 
Republicii Moldova  
 

120.  
27.04.2010, 
Bucureşti 

Până la finele anului 
de învăţământ 2011, 
în vigoare 
27.04.2010, data 
expirării 31.07.2012 

Protocol de colaborare între Ministerul 
Educaţiei din Republica Moldova şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
din România pentru anul de învăţământ 2010-
2011 

121.  
27.04.2010, 
Bucureşti 

Cinci ani, cu 
prelungire pe 
perioade consecutive 
de cinci ani 

Memorandum de înţelegere între Ministerul 
Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul 
Mediului şi Pădurilor din România privind 
colaborarea în domeniul protecţiei mediului  

122.  
27.04.2010, 
Bucureşti 

Până la 
implementare, 
în vigoare 27.04.2010 

Memorandum de înţelegere între Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor 
Externe al României în domeniul asistenţei 
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Nr. 
 

Data şi 
locul 

semnării 
tratatului 

Termenul, 
data intrării în 

vigoare, 
data expirării 

Denumirea Tratatului 

oficiale pentru dezvoltare privind 
implementarea unui program în domeniul 
agriculturii  

123.  
19.05.2010, 
Bucureşti 

Cinci ani, cu 
prelungire automată 
pe perioade 
consecutive de cinci 
ani 

Acord între Ministerul Finanţelor al Republicii 
Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al 
României privind cooperarea în domeniul 
finanţelor publice  

124.  
20.05.2010, 
Bucureşti 

Pe durată 
nedeterminată 

Acord de cooperare între Ministerul Justiţiei al 
Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al 
României 

125.  
20.05.2010, 
Bucureşti 

Iunie 2011,  
în vigoare 
20.05.2010, 
data expirării 
30.06..2011 

Plan de acţiuni comune de colaborare între 
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi 
Ministerul Justiţiei al României (iunie 2010-
iunie 2011) 

Sursa: Elaborat de autor după [4], [142]. 
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Anexa 3. Evoluţia cadrului juridic de cooperare între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană, în anii 1994-2010 

Nr. Denumirea Acordului 
Data şi locul 

adoptării/sem-
nării actului 

Data 
intrării în 

vigoare 

1 
Acord de parteneriat şi cooperare dintre Comunită-
ţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi 
Republica Moldova, pe de altă parte 

Adoptat 
28.11.1994, la 
Bruxelles 

01.07.1998 

2 

Acord interimar privind comerţul şi chestiunile 
legate de comerţ dintre Republica Moldova, pe de o 
parte, şi Comunitatea Europeană, Comunitatea 
Europeană a Cărbunelui şi a Oţelului şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice, pe de altă parte 

Adoptat 
02.02.1995, la 
Luxemburg 

01.03.1996 

3 
Acord între Comunitatea Economică Europeană şi 
Republica Moldova privind comerţul cu produse 
textile 

Adoptat 
31.01.1997, la 
Bruxelles, 
semnat 
31.01.1997 

01.01.1999 

4 

Acord privind instituirea şi activitatea organizaţiei 
independente necomerciale „Centrul Regional de 
Mediu Moldova” între Guvernul Republicii Moldova 
şi Comisia Uniunii Europene 

Adoptat 
15.07.1998, la 
Bruxelles 

- 

5 Carta Centrului Regional da Mediu Moldova 
Adoptat 
24.06.1998, la 
Arhus 

- 

6 Programul TACIS 1999, Memorandum financiar 

Adoptat 
07.07.1999, la 
Bruxelles, 
semnat 
28.06.1999 

28.06.1999 

7 
Acordul parţial deschis privind crearea Grupului de 
state contra corupţiei – GRECO 

Adoptat 
01.05.1999, 
semnat 
28.06.2001 

27.06.2001 

8 
Acord privind transportul internaţional ocazional de 
călători cu autocarul şi autobusul (Acordul 
INTERBUS) 

Adoptat 
13.04.2000, la 
Bruxelles, 
semnat 
28.09.2000 

01.04.2006 

9 Programul TACIS 2001, Memorandum financiar 

Adoptat 
09.11.2001, la 
Chişinău, 
semnat 
09.11.2001 

09.11.2001 

10 
Acord sub formă de schimb de scrisori între Comu-
nitatea Europeană şi Republica Moldova stabilind un 
sistem de control dublu fără restricţii cantitative 

Adoptat 
29.09.2004, la 
Bruxelles, 

29.09.2004 
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Nr. Denumirea Acordului 
Data şi locul 

adoptării/sem-
nării actului 

Data 
intrării în 

vigoare 

referitor la exportul unor produse siderurgice din 
Republica Moldova în Comunitatea Europeană 

semnat 
29.09.2004 

11 

Protocolul adiţional la Acordul de Parteneriat şi 
Cooperare între Comunităţile Europene şi statele lor 
membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de 
altă parte, luând în consideraţie aderarea Republicii 
Cehe, Republicii Cipru, Republicii Estonia, Republicii 
Letonia, Republicii Lituania, Republicii Malta, 
Republicii Polone, Republicii Slovace, Republicii 
Slovenia şi Republicii Ungaria la Uniunea Europeană 

Adoptat 
30.04.2004, la 
Bruxelles, 
semnat 
30.04.2004 

01.03.2005 

12 

Memorandum de înţelegere între Guvernul  
Republicii Moldova şi Comunitatea Europeană 
privind finanţarea de către Programul TACIS a 
achiziţionării lucrărilor de construcţie a drumului  
de acces şi a punctului de trecere de frontieră 
Lipcani, Moldova 

Adoptat 
04.10.2004, la 
Chişinău, 
semnat 
04.10.2004 

04.10.2004 

13 
Recomandarea nr. 1/2005 a Consiliului de 
Cooperare UE-Moldova 22/02/2005 pentru 
implementarea Planului de acţiuni UE-MOLDOVA 

Adoptat 
22.02.2005, la 
Bruxelles, 
semnat 
22.02.2005 

22.02.2005 

14 

Memorandum de înţelegere între Guvernul 
Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul 
Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene 
de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi 
Ucraina 

Adoptat 
07.10.2005, la 
Palanca, 
semnat 
07.10.2005 

07.10.2005 

15 

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia 
Comunităţilor Europene privind înfiinţarea şi 
acordarea privilegiilor şi imunităţilor Delegaţiei 
Comisiei Comunităţilor Europene în Republica 
Moldova 

Adoptat 
28.06.2005, la 
Bruxelles, 
semnat 
28.06.2005 

28.06.2005 

16 
Acord între Republica Moldova şi Comunitatea 
Europeană privind unele aspecte ale serviciilor 
aeriene 

Adoptat 
11.04.2006, la 
Luxemburg, 
semnat 
11.04.2006 

25.02.2008 

17 
Acord-cadru între Guvernul Republicii Moldova şi 
Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa 
externă 

Adoptat 
11.05.2006, la 
Bruxelles, 
semnat 
11.05.2006 

- 

18 
Acord-cadru dintre Republica Moldova şi Banca 
Europeană pentru Investiţii privind activitatea BEI 
în Republica Moldova  

Adoptat 
01.11.2006, la 
Chişinău 

- 

19 
Memorandum de înţelegere între Comunitatea 
Europeană şi Republica Moldova şi Acordul de grant 

Adoptat 
21.09.2007, la 

- 
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Nr. Denumirea Acordului 
Data şi locul 

adoptării/sem-
nării actului 

Data 
intrării în 

vigoare 

între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova 
în valoare de 45 mil. euro 

Chişinău, 
semnat 
21.09.2007 

20 
Acord între Republica Moldova şi Comunitatea 
Europeană cu privire la facilitarea eliberării vizelor 

Adoptat 
10.10.2007, la 
Bruxelles, 
semnat 
10.10.2007 

01.01.2008 

21 
Acord între Republica Moldova şi Comunitatea 
Europeană privind readmisia persoanelor în situaţie 
de şedere ilegală 

Adoptat 
10.10.2007, la 
Bruxelles, 
semnat 
10.10.2007 

01.01.2008 

22 

Protocolul adiţional la Acordul de parteneriat şi 
cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele 
lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova pe 
de altă parte, luând în consideraţie aderarea Repu-
blicii Bulgaria şi României la Uniunea Europeană 

Adoptat 
17.04.2007, la 
Bruxelles, 
semnat 
17.04.2007 

- 

23 
Declaraţia comună privind Parteneriatul de 
mobilitate dintre Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova 

Adoptat 
05.06.2008,  
la Luxemburg, 
semnat 
05.06.2008 

05.06.2008 

24 
Protocolul de modificare a Acordului dintre 
Republica Moldova şi Comunitatea Europeană 
privind unele aspecte ale serviciilor aeriene 

Adoptat 
31.07.2009 

- 

25 
Acord financiar între Republica Moldova şi 
Comunităţile Europene 

Adoptat 
30.09.2009, la 
Bruxelles, 
semnat 
30.09.2009 

30.09.2009 

26 
Memorandum de înţelegere între Republica 
Moldova şi Comisia Europeană cu privire la 
Programul aprofundat de consolidare instituţională  

Adoptat 
15.05.2010, la 
Chişinău, 
semnat 
15.05.2010 

15.05.2010 

27 

Protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare de 
instituire a unui parteneriat între Republica Moldo-
va, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele 
membre ale acestora, pe de altă parte, referitor la un 
Acord-cadru între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană privind principiile generale de participa-
re a Republicii Moldova la programele Uniunii 

Adoptat 
30.09.2010, la 
Chişinău, 
semnat 
30.09.2010 

- 

Sursa: Elaborat de autor după [142]. 
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Anexa 4. Lista localităţilor din Republica Moldova ce 
beneficiază de facilităţile Acordului cu privire la micul trafic 

la frontieră (semnat între Republica Moldova şi România  
la 13 noiembrie 2009)  

Nr. 
Lista 

raioanelor 
Lista localităţilor 

1.  
Raionul 
Briceni 
 

Bălăsineşti, Bălcăuţi, Bocicăuţi, Beleavinţi, Berlinţi, Caracuşenii 
Noi, Bezeda, Bogdăneşti, Grimeşti, Briceni, Bulboaca, 
Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Trestieni, Corjeuţi, Coteala, 
Cotiujeni, Criva, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Chirilovca, Halahora de 
Jos, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Pavlovca, Lipcani, Mărcăuţi, 
Mărcăuţii Noi, Medveja, Slobozia-Medveja, Grozniţa, Mihăileni, 
Pererâta, Şirăuţi, Slobozia-Şirăuţi, Tabani, Teţcani, Trebisăuţi. 

2.  
Raionul 
Cahul 
 

Alexanderfeld, Alexandru Ioan Cuza, Andruşul de Jos, Andruşul 
de Sus, Badicul Moldovenesc, Baurci-Moldoveni, Borceag, 
Brânza, Bucuria, Burlăceni, Greceni, Burlacu, Spicoasa, Cahul, 
Cotihana, Chioselia Mare, Frumuşica, Câşliţa-Prut, Colibaşi, 
Crihana Veche, Chircani, Cucoara, Doina, Iasnaia Poleana, 
Rumeanţev, Găvănoasa, Nicolaevca, Vladimirovca, Giurgiuleşti, 
Huluboaia, Iujnoie, Larga Nouă, Larga Veche, Hutulu, 
Lebedenco, Ursoaia, Lopăţica, Luceşti, Manta, Paşcani, Moscovei, 
Trifeştii Noi, Pelinei, Sătuc, Roşu, Slobozia Mare, Taraclia de 
Salcie, Tartaul de Salcie, Tudoreşti, Tătăreşti, Vadul lui Isac, 
Văleni, Paicu, Treteşti, Zârneşti. 

3.  
Raionul 
Călăraşi 
 

Bahmut, Bahmut Cale ferată, Buda, Ursari, Căbăieşti, Călăraşi, 
Oricova, Hârjauca, Leordoaia, Mândra, Palanca, Horodişte, 
Peticeni, Pârjolteni, Sadova, Podul Lung, Şipoteni, Temeleuţi, 
Novaci, Seliştea Nouă, Tuzara, Vălcineţ. 

4.  
Raionul 
Cantemir 
 

Antoneşti, Leca, Acui, Baimaclia, Suhat, Cania, Iepureni, 
Cantemir, Capaclia, Chioselia, Ţărăncuţa, Câietu, Dimitrova, 
Ciobalaccia, Flocoasa, Victorovca, Cârpeşti, Câşla, Sofranovca, 
Cociulia, Coştangalia, Bobocica, Ienichioi, Floricica, Ţolica, 
Constantineşti, Goteşti, Haragâş, Lărguţa, Crăciun, Lingura, 
Popovca, Hănăşeni, Pleşeni, Tătărăşeni, Alexandrovca, Hârtop, 
Plopi, Porumbeşti, Sadâc, Taraclia, Şamalia, Stoianovca, Tartaul, 
Ghioltosu, Ţiganca, Ţiganca Nouă, Toceni, Vâlcele, Vişniovca. 

5.  
Raionul 
Cimişlia 

Albina, Fetiţa, Mereni, Cenac, Hârtop, Ialpug, Prisaca, Ialpujeni, 
Marienfeld, Artimonovca, Javgur, Maximeni, Topala. 

6.  
Raionul 
Donduşeni 

Baraboi, Caraiman, Codrenii Noi, Frasin. 

7.  
Raionul 
Edineţ 
 

Alexeevca, Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Bleşteni, Volodeni, 
Brătuşeni, Brătuşenii Noi, Brânzeni, Burlăneşti, Buzdugeni, 
Cepeleuţi, Rângaci, Vancicăuţi, Chetroşica Nouă, Constantinovca, 
Iachimeni, Corpaci, Cuconeştii Noi, Cuconeştii Vechi, Chetroşica 
Veche, Chiurt, Cupcini, Alexăndreni, Edineţ, Gordineştii Noi, 
Feteşti, Gaşpar, Goleni, Gordineşti, Hâncăuţi, Poiana, Hlinaia, 
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Nr. 
Lista 

raioanelor 
Lista localităţilor 

Lopatnic, Fântâna Albă, Parcova, Hlinaia Mică, Rotunda, Ruseni, 
Slobodca, Şofrâncani, Stolniceni, Terebna, Târnova, Trinca, 
Viişoara, Oneşti, Zăbriceni. 

8.  
Raionul 
Glodeni 
 

Balatina, Clococenii Vechi, Lipovăţ, Tomeştii Noi, Tomeştii Vechi, 
Cajba, Brânzeni, Buteşti, Camenca, Moleşti, Ciuciulea, Cobani, 
Bisericani, Cot, Cuhneşti, Movileni, Serghieni, Camencuţa, Danu, 
Nicolaevca, Duşmani, Fundurii Noi, Fundurii Vechi, Glodeni, 
Stârcea, Hâjdieni, Iabloana, Soroca, Limbenii Noi, Limbenii Vechi, 
Petrunea, Sturzovca, Ustia, Moara Domnească, Viişoara. 

9.  
Raionul 
Hânceşti 
 

Bălceana, Bobeica, Dahnovici, Drăguşeni, Boghiceni, Bozieni, 
Dubovca, Bujor, Călmăţui, Caracui, Cărpineni, Horjeşti, Căţeleni, 
Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Sărăteni, Crasnoarmeiscoe, 
Tălăieşti, Dancu, Drăguşenii Noi, Horodca, Hânceşti, Costeşti, 
Frasin, Ivanovca, Anini, Lăpuşna, Rusca, Feteasca, Leuşeni, 
Mereşeni, Sărata-Mereşeni, Mingir, Semionovca, Chetroşeni, 
Mireşti, Negrea, Nemţeni, Obileni, Oneşti, Strâmbeni, Paşcani, 
Pereni, Pervomaiscoe, Marchet, Pogăneşti, Brătianovca, 
Cărpineanca, Coroliovca, Sărata-Galbenă, Valea Florii, Corneşti, 
Secăreni, Secărenii Noi, Şipoteni, Sofia, Stolniceni, Voinescu, 
Horodca. 

10.  
Raionul 
Leova 
 

Băiuş, Cociulia Nouă, Hârtop, Beştemac, Piteşti, Borogani, 
Cazangic, Frumuşica, Selişte, Ceadâr, Cazlar, Cneazevca, 
Colibabovca, Covurlui, Cupcui, Filipeni, Hănăsenii Noi, 
Nicolaevca, Iargara, Meşeni, Leova, Orac, Romanovca, Sărata 
Nouă, Sărata-Răzeşi, Sărăteni, Victoria, Câmpul Drept, Sărăţica 
Nouă, Sârma, Cuporani, Tigheci, Tochile-Răducani, Tomai, 
Sărăţica Veche, Tomaiul Nou, Troian, Troiţa, Vozneseni. 

11.  
Raionul 
Nisporeni 
 

Bălăneşti, Găureni, Bălăureşti, Bărboieni, Băcşeni, Boldureşti, 
Chilişoaia, Boltun, Brătuleni, Cârneşti, Bursuc, Călimăneşti, 
Cioreşti, Vulcăneşti, Ciuteşti, Valea Nârnovei, Cristeşti, Grozeşti, 
Iurceni, Mârzoaia, Heleşteni, Marinici, Mileşti, Nisporeni, 
Păruceni, Selişte, Drojdieni, Odaia, Şişcani, Soltăneşti, Isăicani, 
Luminiţa, Odobeşti, Selişteni, Valea-Trestieni, Şendreni, 
Vărzăreşti, Vânători, Zberoaia. 

12.  
Raionul 
Ocniţa 

Bârlădeni, Paladea, Rujniţa, Corestăuţi, Stalineşti, Grinăuţi-
Moldova, Grinăuţi-Raia, Rediul Mare st.c.f. 

13.  
Raionul 
Râşcani 
 

Alexăndreşti, Cucuieţii Noi, Cucuieţii Vechi, Ivăneşti, Aluniş, 
Boroşenii Noi, Avrămeşti, Branişte, Reteni, Reteni-Vasileuţi, 
Costeşti, Dămăşcani, Duruitoarea Nouă, Gălăşeni, Mălăieşti, 
Hiliuţi, Horodişte, Lupăria, Malinovscoe, Mihăileni, Nihoreni, 
Petruşeni, Pârjota, Pociumbăuţi, Druţă, Pociumbeni, Răcăria, 
Uşurei, Recea, Slobozia-Recea, Sverdiac, Balanul Nou, Ramazan, 
Râşcani, Şaptebani, Sturzeni, Văratic, Armanca, Ciubara, 
Mihăilenii Noi, Moşeni, Ştiubeieni, Vasileuţi, Zăicani. 

14.  
Raionul 
Sângerei 

Bursuceni, Slobozia-Măgura, Bobletici, Coşcodeni, Flămânzeni, 
Tăura Nouă, Tăura Veche. 
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Nr. 
Lista 

raioanelor 
Lista localităţilor 

15.  
Raionul 
Străşeni 

Căpriana, Doina, Lozova, Stejăreni, Huzun, Micleuşeni, 
Vorniceni. 

16.  
Raionul 
Taraclia 
 

Albota de Jos, Hagichioi, Hârtop, Albota de Sus, Roşiţa, Sofievca, 
Bălăbanu, Budăi, Dermengi, Musaitu, Orehovca, Salcia, 
Chirilovca, Ciumai, Mirnoe, Vinogradovca. 

17.  
Raionul 
Ungheni 
 

Agronomovca, Negurenii Noi, Zăzulenii Noi, Alexeevca, Lidovca, 
Săghieni, Boghenii Noi, Boghenii Vechi, Izvoreni, Mirceşti, 
Poiana, Buciumeni, Buciumeni st.c.f., Floreşti, Bumbăta, Buşila, 
Cetireni, Chirileni, Bulhac, Cioropcani, Stolniceni, Condrăteşti, 
Curtoaia, Corneşti oraş, Corneşti sat, Romanovca, Costuleni, 
Floriţoaia Nouă, Floriţoaia Veche, Grozasca, Drujba, Hârceşti, 
Leordoaia, Mânzăteşti, Veveriţa, Frăsineşti, Măcăreşti, Măgurele, 
Manoileşti, Novaia Nicolaevca, Rezina, Vulpeşti, Morenii Noi, 
Şicovăţ, Coşeni, Negurenii Vechi, Tâghira, Zăzulenii Vechi, 
Medeleni, Petreşti, Petreşti st.c.f., Hristoforovca, Pârliţa, Rădenii 
Vechi, Blindeşti, Floreni, Gherman, Sculeni, Pojarna, Sineşti, 
Teşcureni, Grăseni, Todireşti, Ungheni, Unţeşti, Buzduganii de 
Jos, Buzduganii de Sus, Morenii Vechi, Valea Mare, Elizavetovca, 
Semeni, Zagarancea. 

18.  
UTA 
Găgăuzia 

Bugeac, Carbalia, Chioselia Rusă, Chirsova, Cişmichioi, Etulia 
st.c.f., Comrat, Congaz, Congazcicul de Jos, Congazcicul de Sus, 
Duduleşti, Cotovscoe, Dezghingea, Etulia, Etulia Nouă, 
Vulcăneşti, Vulcăneşti st.c.f. 

Sursa: Elaborat de autor după [142]. 
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Anexa 5. Cadrul legislativ comunitar şi naţional românesc ce 
reglementează cooperarea transfrontalieră  

între România şi Republica Moldova 

Nr. 
Numărul/anul 

adoptării 
actului 

Denumirea actului 

1.  2988/1995 
Regulamentul Comisiei (CE) cu privire la protecţia 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene 

2.  1605/2002 
Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţii Europene 

3.  2342/2002 

Regulamentul (CE, Euratom) al Comisiei de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene 

4.  500/2002 
Legea privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

5.  1510/2003 

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind 
controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

6.  2035/2005 

Regulamentul Comisiei care completează şi modifică Regula-
mentul Comisiei (CE) nr. 1681/1994 privind neregulile şi 
recuperarea sumelor plătite greşit, în legătură cu finanţarea 
politicilor structurale şi organizarea unui sistem 
informaţional în acest domeniu 

7.  1638/2006 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 
privind înfiinţarea Instrumentului european de parteneriat şi 
vecinătate (ENPI) 

8.  34/2006 
Hotărârea Guvernului privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

9.  951/2007 

Regulamentul (CE) de stabilire a regulilor privind implemen-
tarea programelor de cooperare transfrontalieră finanţate 
conform Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului ce conţine prevederi generale cu 
privire la înfiinţarea Instrumentului european de parteneriat 
şi vecinătate (ENPI) (denumit în continuare „Regulamentul 
de implementare”) 

10.  478/2007 

Regulamentul (CE, Euratom) al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene 

11.  46/2007 

Ordonanţa Guvernului cu modificările şi completările 
ulterioare, privind modul de alocare a fondurilor externe 
nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul 
instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, 

 



198 | Lucia CASTRAVEŢ 

Nr. 
Numărul/anul 

adoptării 
actului 

Denumirea actului 

pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, cu 
modificările şi completările ulterioare 

12.  
C3806, 
29.07.2008 

Decizia Comisiei pentru aprobarea Programului operaţional 
comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 

13.  457/2008 
Hotărârea Guvernului privind stabilirea cadrului instituţional 
pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 
instrumentelor structurale 

14.  79/2008 

Ordonanţa Guvernului privind controlul şi recuperarea 
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare 
aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi 
completările ulterioare 

15.  6/136/2009 

Ordin cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a 
fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice 
naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi 
utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 
europeană” 

16.  11/2010 Legea bugetului de stat 
Sursa: Elaborat de autor după [145]. 
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Anexa 6. Specificarea produselor care fac obiectul 
contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale  

la exportul acestora din Republica Moldova în UE,  
în perioada 2008-2012 

Nr. de 
ordine 

Codul NC Denumirea 
mărfurilor 

200847 20091 20101 20111 20121 

09.0504 0201-0204 

Carne proaspătă 
de animale din 
specia bovină, 
porcină, ovină şi 
caprină, refrigera-
tă sau congelată 

3.00048 3.0002 4.0002 4.0002 4.0002 

09.0505 ex. 0207 

Carne şi organe 
comestibile, 
proaspete, refrige-
rate sau congelate, 
de păsări de la 
poziţia 0105, alta 
decât ficatul gras 
din subpoziţia 
0207 34 

4002 4002 5002 5002 5002 

09.0506 ex. 0210 

Carne şi organe 
comestibile din 
specia bovină şi 
porcină sărate sau 
în saramură, usca-
te sau afumate; 
făină şi pudră 
comestibile de 
carne sau de orga-
ne interne comes-
tibile de carne din 
specia bovină sau 
porcină 

4002 4002 5002 5002 5002 

09.4210 0401-0406 Produse lactate 1.0002 1.0002 1.5002 1.5002 1.5002 

09.0507 0407 00 Ouă de păsări, în 
coajă 

9049 953 1003 1103 1203 

09.0508 0408 

Ouă de pasăre, 
fără coajă, şi 
gălbenuşuri de 
ouă, altele decât 
cele improprii 
consumului 
alimentar  

2002 2002 3002 3002 3002 

09.0509 1001 90 91 Grâu comun 25.0002 30.0002 35.0002 40.0002 50.0002 
09.0510 1003 00 90 Orz 20.0002 25.0002 30.0002 35.0002 45.0002 

                                                             
47 De la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu excepţia anului 2008, începând cu prima zi 

a aplicării regulamentului până la 31 decembrie.  
48 Tone (greutate netă). 
49 Mil. de unităţi. 
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Nr. de 
ordine 

Codul NC 
Denumirea 
mărfurilor 

200847 20091 20101 20111 20121 

09.0511 1005 90  Porumb 15.0002 20.0002 25.0002 30.0002 40.0002 

09.0512 

1601 0091 
şi  

1601 00 90 

Cârnaţi şi cârnă-
ciori din carne, din 
organe sau din 
sânge; preparate 
alimentare pe 
baza acestor 
produse 

5002 5002 6002 6002 6002 

ex.1602 

Alte preparate şi 
conserve din 
carne, din organe 
sau din sânge: 

 din păsări de curte 
din specia Gallus 
domesticus, nefier-
te, din animale 
domestice din 
specia porcină 

 din animale 
domestice din 
specia bovină, 
nefierte 

09.0513 1701 99 10 Zahăr alb 15.0002 18.0002 22.0002 26.0002 34.0002 

09.0514 
2204 21  

şi  
2204 29 

Vinuri din struguri 
proaspeţi, cu titru 
alcoolic volumic 
existent de 
maximum 15%, 
altele decât 
vinurile spumoase 

60.00050 70.0004 80.0004 100.0004 120.0004 

Sursa: Elaborat de autor după [123]. 
 

                                                             
50 Hectolitri. 
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Anexa 7. Harta României în perioada interbelică 

 
Sursa: [26, p. 254]. 
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Anexa 8. Principalele momente ce au marcat evoluţia 
relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană 

Data Conţinutul acţiunii 

1 februarie 
1993 

România semnează Acordul european care instituie o asociere între 
România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre 
ale acestora, pe de altă parte 

1 februarie 
1995 

Intră în vigoare Acordul european 

Iunie 1995 România depune cererea de aderare la Uniunea Europeană 
Noiembrie 
1998 

Comisia Europeană publică primul raport de ţară privind procesul de 
aderare a României 

Iunie 1999 România adoptă Planul naţional de aderare la Uniunea Europeană 
Noiembrie 
1999 

Comisia Europeană publică cel de-al doilea raport de ţară privind 
progresele României în procesul de aderare la UE 

10-11 decem-
brie 1999 

La Helsinki, Consiliul European decide începerea negocierilor cu 
România 

Februarie 
2000 

În cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Generale, are loc 
deschiderea oficială a negocierilor de aderare a României 

Martie 2000 
România adoptă Strategia economică pe termen mediu (SETM) şi o 
prezintă în cadrul reuniunii Consiliului de Asociere România-
Uniunea Europeană 

Mai 2000 
Guvernul adoptă Programul naţional de aderare la Uniunea 
Europeană (actualizat) şi Planul de acţiune şi cadrul macroeconomic, 
complementare SETM 

8 noiembrie 
2000 

Se publică al treilea raport de ţară asupra progreselor înregistrate de 
România în pregătirea pentru aderare 

13 noiembrie 
2001 

Este publicat al patrulea raport de ţară 

9 octombrie 
2002 

Comisia Europeană publică al cincilea raport de ţară 

20 noiembrie 
2002 

Parlamentul European ia în considerare data de 1 ianuarie 2007 ca 
dată-ţintă pentru aderarea României la Uniunea Europeană 

5 noiembrie 
2003 

Este dat publicităţii raportul de ţară nr. V 

17 decembrie 
2004 

La Consiliul European de la Bruxelles, România a primit confirmarea 
politică a încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană 

25 aprilie 
2005 

În cadrul unei ceremonii oficiale desfăşurate la Abaţia de 
Neumunster din Luxemburg, preşedintele T. Băsescu a semnat 
Tratatul de aderare la UE 

26 septem-
brie 2006 

Comisia Europeană recomandă Consiliului European aderarea 
României la UE la 1 ianuarie 2007 

15 decembrie 
2006 

În raportul redactat la finalul summitului de la Bruxelles al şefilor de 
stat şi de guvern din UE, Consiliul European adresează, în 
deschiderea documentului, „un călduros bun venit României ca 
membru cu drepturi depline în UE” 

01 ianuarie 
2007 

România aderă la Uniunea Europeană 

Sursa: Elaborat de autor după [149]. 
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Anexa 9. Evoluţia negocierilor dintre România şi UE privind 
capitolele de acquis comunitar 

Capitolul 

Total 
acte 

comuni-
tare 

Grad de 
transpu-
nere, %, 
decem-

brie 
2004 

Deschi-
derea 

capito-
lului 

Închi-
derea 

capito-
lului 

Integrator de capitol 

1. Libera circulaţie a 
persoanelor 

137 95,0 2002 2003 
Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 

2. Libera circulaţie a 
mărfurilor 

596 96,0 2002 2003 Ministerul Economiei şi 
Comerţului 

3. Libera circulaţie a 
serviciilor 

120 90,2 2002 2004 
Ministerul Finanţelor 
Publice 

4. Libera circulaţie a 
capitalurilor 

9 100,0 2001 2003 
Ministerul Finanţelor 
Publice 

5. Dreptul societăţi-
lor comerciale 

32 98,0 2001 2001 Ministerul Justiţiei 

6. Concurenţă 102 85,0 2000 2004 Consiliul Concurenţei 

7. Agricultură 3122 75,0 2002 2004 
Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării 
Durabile 

8. Pescuit 420 80,0 2001 2001 
Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi 
Mediului 

9. Transporturi 184 95,0 2001 2003 
Ministerul Transportu-
rilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

10. Impozitare 187 92,0 2001 2003 
Ministerul Finanţelor 
Publice 

11. Uniunea econo-
mică şi monetară 95 92,2 2002 2002 

Ministerul Finanţelor 
Publice 

12. Statistică 230 95,0 2000 2000 
Institutul Naţional de 
Statistică şi Studii 
Economice 

13. Politica socială şi 
de ocupare a forţei de 
muncă 

157 95,8 2001 2002 
Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 

14. Energie 193 70,0 2002 2004 Ministerul Economiei şi 
Comerţului 

15. Politică 
industrială 14 100,0 2002 2002 

Ministerul Economiei şi 
Comerţului 

16. Întreprinderi mici 
şi mijlocii 11 95,5 2000 2000 

Agenţia Naţională pentru 
Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie 

17. Ştiinţă şi 
cercetare 72 100,0 2000 2000 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului 

18. Educaţie, formare 
profesională şi 
tineret 

58 95,0 2000 2000 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului 
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Capitolul 

Total 
acte 

comuni-
tare 

Grad de 
transpu-
nere, %, 
decem-

brie 
2004 

Deschi-
derea 

capito-
lului 

Închi-
derea 

capito-
lului 

Integrator de capitol 

19. Telecomunicaţii 
şi tehnologia 
informaţiei 

44 95,0 2000 2002 
Ministerul Comunicaţii-
lor şi Tehnologiei 
Informaţionale 

20. Cultură şi 
audiovizual 15 100,0 2000 2002 

Ministerul Culturii şi 
Cultelor 

21. Politica regională 
şi coordonarea 
instrumentelor 
structurale 

- - 2002 2004 Ministerul Integrării 
Europene 

22. Mediul 
înconjurător 

303 85,0 2002 2004 

Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor, Apelor şi 
Mediului/Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi 
Apelor 

23. Protecţia 
consumatorului şi 
sănătate publică 

21 85,0 2001 2001 
Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia 
Consumatorilor 

24. Cooperarea în 
domeniul justiţiei şi 
afacerilor interne 

287 85,0 2002 2004 
Ministerul Administraţiei 
şi Internelor 

25. Uniunea vamală 209 90,0 2001 2002 
Autoritatea Naţională 
Vamală 

26. Relaţii economice 
internaţionale 

- - 2000 2000 
Ministerul Economiei şi 
Comerţului 

27. Politica externă şi 
de securitate comună 

348 80,0 2000 2000 
Ministerul Afacerilor 
Externe 

28. Controlul 
financiar 

13 100,0 2002 2003 
Ministerul Finanţelor 
Publice 

29. Prevederi 
financiare şi bugetare 

- - 2002 2004 Ministerul Finanţelor 

30. Participarea la 
instituţiile Uniunii 
Europene 

- - 2002 2002 Ministerul Integrării 
Europene 

31. Diverse - - 2004 2004 Ministerul Integrării 
Europene 

Sursa: Elaborat de autor după [149]. 
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Anexa 10. Evoluţia comparativă a principalilor indicatori 
macroeconomici ai Republicii Moldova51 şi ai României, în 

perioada 1990-2009 

Indicatorii Țara u.m. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PIB prețuri 
curente 

RM 
Mld. 
USD 

3,60 3,09 2,32 2,37 1,70 1,75 1,70 

RO 
Mld. 
USD 

38,30 28,85 25,09 26,36 30,07 35,48 35,33 

Creșterea 
economică 
anuală 

RM % -2,4 -16,0 -29,1 -1,2 -30,9 -1,4 -5,2 

RO % -5,6 -12,9 -8,8 1,5 4,0 7,2 4,0 

PIB pe cap de 
locuitor la PPS 

RM USD 3.260 2.840 2.060 2.090 1.460 1.460 1.480 
RO USD 5.180 4.690 4.430 4.600 4.890 5.350 5.690 

Agricultura, 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 36,10 42,74 50,93 32,54 29,21 33,02 31,40 

RO % PIB 23,70 20,13 19,41 22,64 21,54 21,43 20,57 

Industria, 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 36,70 33,33 31,49 43,98 38,38 32,15 30,71 

RO % PIB 49,90 45,05 43,97 42,10 46,28 42,74 42,46 

Serviciile etc., 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 27,20 23,93 17,58 23,49 32,41 34,83 37,89 

RO % PIB 26,30 34,82 36,62 35,27 32,18 35,83 36,97 

Exportul de 
bunuri și 
servicii 

RM % PIB 48,20 32,43 38,94 21,12 38,24 49,35 55,27 

RO % PIB 16,70 17,60 27,79 23,02 24,90 27,62 28,14 

Importul de 
bunuri și 
servicii 

RM % PIB 50,60 33,98 40,62 29,72 44,12 57,96 73,92 

RO % PIB 26,20 21,53 36,20 27,99 26,97 33,21 36,57 

Formarea  
brută de 
capital 

RM % PIB 24,90 28,96 59,77 55,80 28,83 24,88 24,25 

RO % PIB 30,20 28,05 31,41 28,93 24,81 24,27 25,85 

ISD, intrări 
nete 

RM 
Mil. 
USD 

... ... 17,0 14,0 11,6 25,9 23,7 

RO 
Mil. 
USD 

0,0 40,0 77,0 94,0 341,0 419,0 263,0 

Stocul datoriei 
externe, total 

RM 
Mil. 
USD 

... ... 38,5 277,6 502,5 695,2 840,8 

RO 
Mil. 
USD 

1.139,9 2.159,4 3.272,1 4.281,8 5.601,8 6.832,1 8.454,0 

Inflația, 
deflatorul PIB 

RM 
% 

anual 
13,5 139,8 945,0 860,5 276,4 38,7 26,9 

RO 
% 

anual 
13,6 194,9 200,1 227,4 138,9 35,2 45,2 

                                                             
51 Pentru Republica Moldova informaţia este prezentată fără partea stângă a 

Nistrului şi municipiul Bender. 
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Indicatorii Țara u.m. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Rezervele 
valutare 
internaționale 

RM 
Mil. 
USD 

0,0 0,0 2,5 76,3 179,9 257,0 313,5 

RO 
Mil. 
USD 

524,0 694,9 825,9 995,5 2.086,2 1.579,0 2.102,8 

 

(continuare anexa 10) 

Indicatorii Țara u.m. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PIB prețuri 
curente 

RM Mld. USD 1,93 1,64 1,17 1,29 1,48 1,66 1,98 
RO Mld. USD 35,29 42,12 35,59 37,05 40,18 45,82 59,51 

Creșterea 
economică 
anuală 

RM % 1,6 -6,5 -3,4 2,1 6,1 7,8 6,6 

RO % -6,1 -4,8 -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 

PIB pe cap de 
locuitor la 
PPS 

RM USD 1.520 1.440 1.410 1.470 1.670 1.840 2.110 

RO USD 5.460 5.290 5.280 5.610 6.370 6.940 7.590 

Agricultura, 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 30,21 31,76 27,87 29,03 25,96 24,08 21,52 

RO % PIB 19,56 16,22 15,15 12,51 14,98 12,76 13,03 

Industria, 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 29,03 24,46 19,03 21,72 24,09 23,19 24,53 

RO % PIB 39,23 35,36 33,87 36,38 36,95 37,90 34,76 

Serviciile etc., 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 40,76 43,77 53,10 49,25 49,94 52,73 53,95 

RO % PIB 41,22 48,42 50,98 51,11 48,07 49,34 52,21 

Exportul de 
bunuri și 
servicii 

RM % PIB 54,79 48,53 52,09 49,78 49,85 52,74 53,48 

RO % PIB 29,18 22,62 28,02 32,87 33,31 35,44 34,71 

Importul de 
bunuri și 
servicii 

RM % PIB 74,29 75,04 67,42 75,43 73,53 77,93 87,25 

RO % PIB 36,24 30,65 32,85 38,50 41,06 41,14 42,20 

Formarea  
brută de 
capital 

RM % PIB 23,82 26,80 22,88 23,95 20,00 21,66 23,18 

RO % PIB 20,63 17,75 16,08 19,50 22,55 21,68 21,85 

ISD, intrări 
nete 

RM Mil. USD 78,7 75,5 37,9 127,5 55,0 84,0 73,8 
RO Mil. USD 1.215,0 2.031,0 1.041,0 1.037,0 1.157,0 1.144,0 1.844,0 

Stocul 
datoriei 
externe, total 

RM Mil. USD 1.074,0 1.061,5 1.017,9 1.689,8 1.638,1 1.802,0 1.938,6 

RO Mil. USD 9.636,7 10.107,8 9.006,6 11.160,3 12.645,0 16.695,9 22.626,7 

Inflația, 
deflatorul PIB 

RM % anual 12,6 5,6 44,9 27,3 12,1 9,8 14,9 
RO % anual 147,3 55,2 47,8 44,3 37,4 23,4 24,0 

Rezervele 
valutare 
internaționale 

RM Mil. USD 362,2 136,9 189,9 222,6 228,5 268,9 302,3 

RO Mil. USD 3.803,3 2.867,4 1.526,3 2.469,7 3.922,5 6.125,3 8.039,9 
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(continuare anexa 10) 

Indicatorii Țara u.m. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PIB prețuri 
curente 

RM 
Mld. 
USD 

2,60 2,99 3,41 4,40 6,05 5,40 

RO 
Mld. 
USD 

75,49 98,91 122,64 165,98 200,07 161,10 

Creșterea 
economică 
anuală 

RM % 7,4 7,5 4,8 3,0 7,8 -6,5 

RO % 8,4 4,2 7,9 6,0 9,4 -8,5 

PIB pe cap de 
locuitor la PPS 

RM USD 2.400 2.650 2.860 2.980 3.300 3.060 
RO USD 8.550 9.280 10.880 12.650 15.040 14.460 

Agricultura, 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 20,47 19,53 17,38 11,97 10,90 10,50 

RO % PIB 14,33 10,14 10,51 8,77 7,10 7,20 

Industria, 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 17,29 16,34 15,60 14,82 14,70 10,40 

RO % PIB 34,95 35,00 37,42 35,30 25,20 26,00 

Serviciile et., 
valoarea 
adăugată 

RM % PIB 62,24 64,13 67,03 73,21 74,50 79,00 

RO % PIB 50,71 54,86 52,07 55,90 67,60 66,90 

Exportul de 
bunuri și 
servicii 

RM % PIB 50,71 51,14 45,30 47,50 40,70 36,60 

RO % PIB 35,93 32,92 29,60 30,70 31,00 33,30 

Importul de 
bunuri și 
servicii 

RM % PIB 82,00 91,67 91,89 97,10 91,40 72,40 

RO % PIB 45,03 43,28 48,60 42,90 43,80 40,20 

Formarea  
brută de 
capital 

RM % PIB 26,36 30,83 32,74 38,12 36,90 18,60 

RO % PIB 22,32 22,62 23,73 29,00 31,40 30,50 

ISD, intrări 
nete 

RM 
Mil. 
USD 

87,7 190,7 233,2 539,3 707,6 86,4 

RO 
Mil. 
USD 

6.443,0 6.482,2 11.393,4 9.925,0 13.883,0 6.310,0 

Stocul datoriei 
externe, total 

RM 
Mil. 
USD 

1.943,1 2.051,1 2.437,1 3.181,5 3.787,0 ... 

RO 
Mil. 
USD 

29.573,7 38.860,7 53.939,4 84.033,4 104.942,9 ... 

Inflația, 
deflatorul PIB 

RM 
% 

anual 
8,0 9,3 13,4 15,9 9,2 2,0 

RO 
% 

anual 
15,0 12,3 10,8 13,0 11,6 6,5 

Rezervele 
valutare 
internaționale 

RM 
Mil. 
USD 

470,3 597,4 775,3 1.333,7 1.672,4 1.480,3 

RO 
Mil. 
USD 

14.616,4 19.872,1 28.066,2 37.194,1 36.868,4 42.169,8 

Sursa: Elaborat de autor după [65], [66], [67], [68], [70], [71], [72], [74], [134], [135], 
[136], [137], [138], [139], [140]. 
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Anexa 11. Producţia principalelor produse industriale în 
Republica Moldova, în perioada 1997-2009 

  u.m. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1.  
Alte pietre pentru cioplit 
sau pentru construcţie 

mii m3 106,1 94,0 68,2 63,4 90,8 172,7 137,8 

2.  Piatră de ghips mii tone 158 100 180 202 299 387 421 
3.  Nisip mii m3 264,8 263,3 282,0 246,3 255,0 376,7 559,7 
4.  Pietriş și prundiş  mii m3 838,5 732,5 541,9 536,0 540,8 672,5 770,4 

5.  
Amestecuri de nisip și 
prundiş 

mii m3 26,0 16,5 12,1 22,4 26,7 36,5 52,3 

6.  Carne (incl. de pasăre) mii tone 48,4 25,1 23,6 11,8 6,5 10,1 14,2 
7.  Mezeluri mii tone 8,2 6,8 7,8 8,5 10,2 12,2 12,5 

8.  
Conserve din fructe şi 
legume 

mii tone 133,1 101,2 74,0 72,2 86,3 59,2 98,5 

9.  Sucuri de fructe și legume mii tone 88,3 67,4 32,1 46,7 59,7 31,3 56,9 
10.  Legume conservate mii tone 26,6 27,2 36,7 19,4 20,3 22,7 25,5 

11.  
Fructe prelucrate și 
conservate 

mii tone 18,2 6,6 5,2 6,1 6,3 5,2 16,1 

12.  Margarine tone ... ... ... 24 1.034 2.616 3.301 

13.  
Lapte și frişcă cu conţinut 
de grăsimi <6% 

mii tone 26,6 32,4 26,0 26,8 35,2 43,1 16,9 

14.  
Lapte și frişcă în formă 
solidă 

tone 2.647 2.389 1.962 3.114 5.000 4.186 3.709 

15.  Caşcaval și brânză grase tone 1.113 1.228 1.125 1.112 1.443 1.852 1.836 

16.  
Îngheţată și alte forme de 
gheață cu sau fără cacao 

tone 3.251 4.389 4.264 4.395 5.182 6.321 8.073 

17.  Făină mii tone 251,8 228,8 159,0 147,7 132,4 151,4 116,7 

18.  
Nutreţuri gata pentru 
hrana animalelor 

mii tone 229,3 218,7 107,7 58,1 29,8 39,0 25,7 

19.  
Pâine și produse de 
panificaţie 

mii tone 178,9 139,1 103,1 89,2 90,2 91,8 105,2 

20.  
Produse făinoase de 
cofetărie 

mii tone 4,4 8,1 7,2 7,4 11,7 14,8 17,0 

21.  Zahar tos mii tone 203,8 186,6 99,0 102,4 129,9 165,5 107,1 
22.  Melasă mii tone 71,4 58,1 53,7 54,5 56,8 54,5 29,8 

23.  
Produse zaharoase  
de cofetărie 

mii tone 7,9 7,1 5,1 6,7 8,0 11,1 11,9 

24.  Paste făinoase mii tone 10,2 10,6 8,8 12,4 10,5 10,6 7,7 

25.  
Maioneze și alte sosuri 
emulsificate 

tone 1.123 1.516 1.529 1.559 1.789 2.183 2.876 

26.  Divin mii dal 306,7 286,7 307,9 426,7 595,6 674,1 661,1 
27.  Vinuri spumante mii dal 1.345 519 675 416 584 613 739 

28.  
Vinuri naturale din 
struguri 

mil. dal 19,1 12,0 6,7 10,7 15,5 14,8 19,1 

29.  Ape minerale și gazoase  mil. dal 0,9 1,8 2,4 3,1 3,8 5,3 6,2 
30.  Băuturi nealcoolice mil. dal 1,4 1,5 1,4 1,9 2,6 4,5 6,0 
31.  Tutun fermentat mii tone 16,6 21,7 24,8 20,4 19,3 12,3 8,4 

 



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 209 

 

  u.m. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
32.  Ţesături mii m2 283 221 129 120 77 186 162 

33.  
Articole de ciorăpărie mii pe-

rechi 
961 602 543 822 1217 931 1139 

34.  Articole tricotate mil. buc. 3,0 3,4 3,4 6,9 10,2 11,9 11,4 

35.  
Încălţăminte mii pe-

rechi 
1.093 791 847 1112 1.244 1.925 2.738 

36.  Cherestea mii m3 16,8 14,7 20,5 13,8 15,2 15,8 16,1 

37.  
Blocuri de ferestre și uşi 
din lemn 

mii m2 26,3 16,5 10,2 13,3 18,0 28,4 39,8 

38.  Caiete şcolare  mil. buc. 9,4 6,3 4,4 7,8 9,0 5,2 7,5 
39.  Dioxid de carbon tone 1.143 1.039 1.962 2.316 2.419 2.523 3.471 
40.  Lacuri și vopsele tone 509 370 674 2.054 2.870 4.095 3.443 
41.  Săpunuri tone 608 301 231 231 280 232 306 
42.  Preparate pentru spălat tone 293 172 258 386 821 255 243 
43.  Uleiuri eterice tone 6,4 10,7 16,1 9,7 28,6 19,8 11,3 

44.  
Borcane de sterilizare mil. buc. 

0,5 litri 
86,4 84,2 104,6 156,2 148,8 137,4 107,4 

45.  Sticle şi flacoane din sticlă mil. buc. 172,2 189,1 125,2 260,5 228,3 296,1 281,4 

46.  

Cărămizi din ceramică 
pentru construcţii 

mil. buc. 
cărămizi 
conven-
ţionale 

47,7 48,7 44,8 39,9 38,1 45,8 52,2 

47.  Amestecuri uscate de ipsos mii tone ... ... ... 13,1 37,8 72,9 95,7 

48.  
Maşini-unelte pentru 
prelucrarea lemnului 

buc 77 50 50 49 82 130 38 

 

(continuare anexa 11) 
  u.m. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 
Alte pietre pentru cioplit sau 
pentru construcţie 

mii m3 137,7 190,5 211,0 191,8 176,7 156,4 

2 Piatră de ghips mii tone 491 563 726 846 701 ... 
3 Nisip mii m3 832,2 790,3 721,4 1.105,3 962,5 436,8 
4 Pietriş și prundiş  mii m3 938,7 1.085,1 1.406,4 1421,1 1.588,7 ... 

5 
Amestecuri de nisip și 
prundiş 

mii m3 47,8 101,2 196,6 188,2 139,8 ... 

6 Carne (incl. de pasăre) mii tone 9,0 5,9 9,0 14,3 11,5 6,1 
7 Mezeluri mii tone 13,0 14,2 14,6 17,0 18,9 13,0 
8 Conserve din fructe şi legume mii tone 78,2 81,3 91,4 93,0 97,2 53,8 
9 Sucuri de fructe și legume mii tone 36,9 30,0 29,7 53,8 38,3 ... 

10 Legume conservate mii tone 22,7 33,0 44,4 22,7 41,2 ... 

11 
Fructe prelucrate și 
conservate 

mii tone 18,6 18,3 17,3 16,5 17,7 ... 

12 Margarine tone 3.515 3.390 2.624 2.225 1.634 ... 

13 
Lapte și frişcă cu conţinut de 
grăsimi <6% 

mii tone 16,0 20,8 50,3 55,3 66,6 ... 

14 Lapte și frişcă în formă solidă tone 5.059 4.565 3.806 2.676 2.693 ... 
15 Caşcaval și brânză grase tone 1.904 2.380 2.008 2.270 2.494 1.200 
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  u.m. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

16 
Îngheţată și alte forme de 
gheață cu sau fără cacao 

tone 7.287 8.105 8.609 8.228 7.492 ... 

17 Făină mii tone 118,2 144,0 133,5 113,8 118,0 52,2 

18 
Nutreţuri gata pentru hrana 
animalelor 

mii tone 43,9 48,8 60,6 44,5 45,7 ... 

19 
Pâine și produse de 
panificaţie 

mii tone 109,7 108,4 112,3 123,1 135,8 100,8 

20 Produse făinoase de cofetărie mii tone 16,9 19,8 20,8 21,4 21,7 18,0 
21 Zahar tos mii tone 110,9 133,5 149,0 74,0 134,0 45,2 
22 Melasă mii tone 42,9 42,2 42,3 24,9 34,5 ... 

23 
Produse zaharoase  
de cofetărie 

mii tone 11,1 12,3 12,2 13,2 13,8 12,5 

24 Paste făinoase mii tone 8,8 7,8 7,2 6,9 5,6 4,3 

25 
Maioneze și alte sosuri 
emulsificate 

tone 2.647 2.578 2.141 1.768 1.037 ... 

26 Divin mii dal 812,0 1.189,8 560,4 504,6 701,3 430,8 
27 Vinuri spumante mii dal 938 1051 402 541 572,0 476,1 
28 Vinuri naturale din struguri mil. dal 33,1 36,3 19,3 12,5 15,2 10,0 
29 Ape minerale și gazoase  mil. dal 7,5 9,6 10,6 12,9 12,3 9,8 
30 Băuturi nealcoolice mil. dal 6,5 6,4 7,5 9,4 7,4 5,3 
31 Tutun fermentat mii tone 7,6 8,2 5,2 4,3 4,7 2,8 
32 Ţesături mii m2 123 116 107 201 174 ... 
33 Articole de ciorăpărie mii perechi 988 1.082 1.034 907 766 1.300 
34 Articole tricotate mil. buc. 18,5 17,0 16,5 20,0 19,1 15,5 
35 Încălţăminte mii perechi 3.033 3.650 3.673 3.796 3.824 1.800 
36 Cherestea mii m3 23,0 21,7 25,9 30,5 44,3 5,2 

37 
Blocuri de ferestre și uşi din 
lemn 

mii m2 37,1 32,6 33,0 40,6 44,7 ... 

38 Caiete şcolare  mil. buc. 11,1 11,9 11,9 14,3 13,8 ... 
39 Dioxid de carbon tone 3.409 3.198 3.227 2.599 2.346 1.700 
40 Lacuri și vopsele tone 5.136 6.269 8.295 11.045 11.539 ... 
41 Săpunuri tone 386 317 526 562 399 ... 
42 Preparate pentru spălat tone 493 533 769 1.034 451 ... 
43 Uleiuri eterice tone 45,4 62,5 66,9 41,5 70,1 ... 
44 Borcane de sterilizare mil. buc. 0,5 l 98,9 103,1 121,3 98,7 80,7 92,6 
45 Sticle şi flacoane din sticlă mil. buc. 308,0 354,6 321,4 302,7 284,7 201,3 

46 
Cărămizi din ceramică pentru 
construcţii 

mil. buc. cără-
mizi con-

venţionale 
54,9 55,7 52,8 27,8 53,0 37,6 

47 Amestecuri uscate de ipsos mii tone 90,2 131,5 188,2 331,3 367,3 ... 

48 
Maşini-unelte pentru 
prelucrarea lemnului 

buc. 94 39 91 157 113 9 

Sursa: Elaborat de autor după [70], [137]. 
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Anexa 12. Producţia principalelor produse industriale în 
România în anii 1989, 1997-2008 

 u.m. 1989 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1.  Cărbune net mii tone 61.343 33.807 26.231 22.882 29.284 33.289 30.414 
2.  Ţiţei extras mii tone 9.173 6.517 6.309 6.140 6.042 6.011 5.810 

3.  
Gaze naturale extrase (la 
15oC şi 760 mm Hg) 

mil. m3 32.951 15.916 14.441 14.617 14.607 14.090 13.647 

4.  Carne mii tone 699 496 374 361 259 202 167 
5.  Uleiuri comestibile mii tone 248 246 173 245 253 296 228 

6.  
Produse lactate proaspete 
(3,5% grăsimi) 

mii hl 2.757 1.457 825 922 905 1.306 1.665 

7.  Zahăr mii tone 716 243 321 246 476 493 514 
8.  din care: mii tone 311 205 185 114 55 74 66 
9.  - din sfeclă de zahăr mil. m2 1.115 276 240 200 194 213 219 
10.  Ţesături mil. buc. 169 46 33 36 38 48 59 
11.  Tricotaje mil. per. 118 36 31 31 38 67 74 
12.  Încălţăminte mii m3 3.799 1.738 1.618 1.449 1.405 2.530 2.706 
13.  Cherestea mii tone 709 306 281 276 328 388 421 
14.  Hârtie mii tone 30.615 12.429 12.520 9.894 10.532 10.948 11.906 
15.  Ţiţei supus la prelucrare mii tone 6.074 3.642 3.627 3.017 3.221 3.394 4.404 
16.  Benzine mii tone 8.306 3.952 4.035 3.137 3.354 3.842 4.305 
17.  Motorine mii tone 10.172 2.083 1.941 1.825 1.433 1.797 2.050 
18.  Păcură mii tone 2.805 850 451 763 1.054 940 920 
19.  Îngrăşăminte chimice mii buc 4.804 2.761 2.646 2.614 2.999 3.672 7.109 

20.  
Anvelope auto-tractor-
avion 

mii tone 12.225 6.553 6.577 5.580 6.058 5.702 5.680 

21.  Ciment mii tone 14.411 6.675 6.336 4.392 4.672 4.935 5.490 
22.  Oţel brut mii tone 10.263 4.806 4.391 3.379 3.687 3.639 3.951 

23.  
Laminate finite pline din 
oţel la cald 

mii tone 282 164 175 174 181 185 191 

24.  
Aluminiu şi aliaje din 
aluminiu 

mil. buc. 143 84 78 79 88 91 74 

25.  
Rulmenţi (exclusiv 
rulmenţi grei) 

buc. 17.124 10.537 9.572 4.497 5.398 5.272 5.504 

26.  Tractoare mii buc. 470 429 366 323 341 313 390 
27.  Frigidere şi congelatoare mii kW 6.945 1.716 1.767 1.484 1.704 2.110 1.865 

28.  
Motoare electrice de 0,25 
kW şi peste 

mii kVA 6.856 1.491 1.839 2.881 2.068 2.697 1.129 

29.  
Transformatoare de 0,25 
kVA şi peste 

mii buc. 123 106 103 88 63 71 65 

30.  Autoturisme de oraş buc. 13.515 1.956 1.263 900 762 352 476 

31.  
Autocamioane, autotrac-
toare, autobasculante şi 
autoşasiuri 

buc. 
echiv.  
4 osii 

11.274 10 383 543 1.120 1.286 1.429 
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(continuare anexa 12) 
  u.m. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Cărbune net mii tone 33.063 31.792 31.105 34.923 35.418 34.523 
2 Ţiţei extras mii tone 5.651 5.462 5.215 4.777 4.837 4.528 

3 
Gaze naturale extrase (la 
15oC şi 760 mm Hg) 

mil. m3 13.174 13.246 12.637 12.422 11.981 1.1422 

4 Carne mii tone 204 210 265 322 363 ... 
5 Uleiuri comestibile mii tone 243 258 264 338 199 ... 

6 
Produse lactate proaspete 
(3,5% grăsimi) 

mii hl 1.740 2.708 3.171 3.072 2.868 ... 

7 Zahăr mii tone 481 523 514 605 ... ... 
8 din care: mii tone 52 70 74 118 103 ... 
9 - din sfeclă de zahăr mil. m2 228 246 151 154 88 ... 
10 Ţesături mil. buc. 53 52 47 39 17 ... 
11 Tricotaje mil. per. 80 75 72 69 28 ... 
12 Încălţăminte mii m3 2.568 2.987 3.018 3.126 2.032 ... 
13 Cherestea mii tone 457 492 385 401 456 ... 
14 Hârtie mii tone 10.736 12.371 13.890 13.237 12.960 ... 
15 Ţiţei supus la prelucrare mii tone 3.841 4.292 4.956 4.888 4.562 ... 
16 Benzine mii tone 3.721 3.947 4.542 4.484 4.589 ... 
17 Motorine mii tone 1.558 1.560 1.707 1.303 1.186 ... 
18 Păcură mii tone 1.348 1.222 1.682 1.142 1.106 ... 
19 Îngrăşăminte chimice mii buc 11.136 12.324 14.103 15.301 15.351 ... 

20 
Anvelope auto-tractor-
avion 

mii tone 5.992 6.239 7.043 8.253 10.061 ... 

21 Ciment mii tone 5.693 6.076 6.280 6.266 6.261 ... 
22 Oţel brut mii tone 4.757 5.192 5.311 5.696 5.529 ... 

23 
Laminate finite pline din 
oţel la cald 

mii tone 205 229 258 277 298 ... 

24 
Aluminiu şi aliaje din 
aluminiu 

mil. buc. 83 95 92 75 71 ... 

25 
Rulmenţi (exclusiv rulmenţi 
grei) 

buc. 3.657 5.416 3.510 3.271 357 ... 

26 Tractoare mii buc. 522 700 826 1.169 1.326 ... 
27 Frigidere şi congelatoare mii kW 1.998 2.012 1.512 1.502 1.416 ... 

28 
Motoare electrice de 0,25 
kW şi peste 

mii kVA 4.164 3.936 3.705 3.262 2.168 ... 

29 
Transformatoare de 0,25 
kVA şi peste 

mii buc. 76 99 175 202 234 ... 

30 Autoturisme de oraş buc. 257 277 171 530 166 ... 

31 
Autocamioane, autotrac-
toare, autobasculante şi 
autoşasiuri 

buc. 
echiv.  
4 osii 

2.127 2.363 2.041 2.593 4.183 ... 

Sursa: Elaborat de autor după [65], [67], [138]. 
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Anexa 13. Dinamica importurilor şi exporturilor României în 
perioada 1950-1989, mil. lei valută pentru perioada  

1950-1980, mil. lei româneşti pentru perioada 1981-1989 

Anii 
Comerţ 

exterior, 
total 

Export, 
total 

Import, 
total 

Sold Anii 
Comerţ 

exterior, 
total 

Export, 
total 

Import, 
total 

Sold 

1950 2.735 1.274 1.461 -187 1970 22.866 11.105 11.761 -656 

1951 3.216 1.580 1.636 -56 1971 25.222 12.606 12.616 -10 

1952 5.009 1.826 3.183 -357 1972 28.838 14.373 14.465 -92 

1953 4.973 2.196 2.777 -581 1973 35.994 18.576 17.418 +1.158 

1954 4.544 2.216 2.328 -112 1974 49.774 24.226 25.548 -1.337 

1955 5.301 2.530 2.771 -241 1975 53.095 26.547 26.548 -1 

1956 5.075 2.661 2.414 +247 1976 60.798 30.504 30.294 +210 

1957 5.416 2.465 2.951 -486 1977 69.563 34.684 34.879 -195 

1958 5.700 2.810 2.890 -80 1978 77.440 36.821 40.619 -3.798 

1959 6.146 3.134 3.012 +122 1979 92.259 43.467 48.792 -5.325 

1960 8.189 4.302 3.887 +415 1980 109.969 50.963 59.006 -8.043 

1961 9.643 4.755 4.888 -133 1981 332.373 167.702 164.671 +3.031 

1962 10.554 4.908 5.646 -738 1982 272.572 147.721 124.851 +22.870 

1963 11.622 5.490 6.132 -642 1983 297.929 167.692 130.237 +37.455 

1964 13.009 6.000 7.009 -1009 1984 367.417 206.303 161.114 +45.189 

1965 13.072 6.609 6.463 +146 1985 325.054 178.031 147.023 +31.008 

1966 14.396 7.117 7.279 -162 1986 299.770 163.989 135.781 +28.208 

1967 17.649 8.372 9.277 -905 1987 300.834 167.850 132.984 +34.866 

1965 18.465 8.811 9.654 -843 1988 304.521 182.258 122.263 +59.995 

1969 20.242 9.799 10.443 -644 1989 302.762 167.780 134.982 +32.798 

Sursa: Elaborat de autor după [63], [64, [65]. 

 

 



214 | Lucia CASTRAVEŢ 

Anexa 14. Dinamica exporturilor şi importurilor României  
în perioada 1990-2009 

Anii 
Export, 

mil. dolari 
SUA 

Creştere absolută,  
mil. dolari SUA,  

faţă de 

Ritm de creştere, %, 
faţă de 

Spor, %,  
faţă de 

1990 anul preced. 1990 anul preced. 1990 anul preced. 
1990 5.775 ... ... ... ... ... ... 
1991 4..266 -1.509 -1.509 73,9 73,9 -26,1 -26,1 
1992 4.363 -1.412 97 75,5 102,3 -24,5 2,3 
1993 4.892 -883 529 84,9 112,1 -15,1 12,1 
1994 6.151 376 1.259 106,5 125,7 6,5 25,7 
1995 7.910 2.135 1.759 137,0 128,6 37,0 28,6 
1996 8.085 2.310 1.745 140,0 102,2 40,0 2,2 
1997 8.431 2.656 346,5 146,0 104,3 46,0 4,3 
1998 8.302 2.527 -129 143,8 98,5 43,8 -1,5 
1999 8.487 2.632 185 147,0 102,2 47,0 2,2 
2000 10.367 4.592 1.960 179,5 123,3 79,5 23,3 
2001 11.385 5.610 1.018 197,1 109,8 97,1 9,8 
2002 13.876 8.101 2.491 240,3 121,9 140,3 21,9 
2003 17.618 11.843 3.742 305,1 127,0 205,1 27,0 
2004 23.485 17.710 5.867 406,7 133,0 306,7 33,0 
2005 27.730 21.955 4.245 480,2 118,1 380,2  18,1 
2006 32.336 26.561 4.606 560,0 116,6 459,9  16,6 
2007 40.471 34.696 8.135 700,8 125,2 600,8 25,2  
2008 49.539 43.764 9.068 857,8 122,4 757,8  22,4 
2009 40.621 34.846 -9.053 703,4 81,8 603,4 -18,2 
 

(continuare anexa 14) 

Anii 
Import, 

mil. dolari 
SUA 

Creştere absolută, 
mil. dolari SUA,  

faţă de 

Ritm de creştere, %, 
faţă de 

Spor,  
%, faţă de 

1990 anul preced. 1990 anul preced. 1990 anul preced. 
1990 9.202 ...  ...  ... ... ... ... 
1991 5.793 -3.409 -3.409 63,0 63,0 -37,1 -37,1 
1992 6.260 -2.942 467 68,0 108,1 -32,0 8,1 
1993 6.522 -2.680 262 70,9 104,2 -29,1 4,2 
1994 7.109 -2.093 587 77,3 109,0 -22,8 9,0 
1995 10.278 1.076 3.169 111,7 144,6 11,7 44,6 
1996 11.435 2.233 1.157 124,3 111,3 24,3 11,3 
1997 11.280 2.078 -155 122,6 98,6 22,6 -1,4 
1998 11.838 2.636 558 128,7 105,0 28,7 5,0 
1999 10.557 1.355 -1.281 114,7 89,2 14,7 -10,8 
2000 13.055 3.853 2.498 141,9 123,7 41,9 23,7 
2001 15.552 6.350 2.497 169,0 119,1 69,0 19,1 
2002 17.862 8.660 2.310 194,1 114,9 94,1 14,9 
2003 24.003 14.801 6.141 260,9 134,4 160,9 34,4 
2004 32.664 23.462 8.661 355,0 136,1 255,0 36,1 
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Anii 
Import, 

mil. dolari 
SUA 

Creştere absolută, 
mil. dolari SUA,  

faţă de 

Ritm de creştere, %, 
faţă de 

Spor,  
%, faţă de 

1990 anul preced. 1990 anul preced. 1990 anul preced. 
2005 40.463 31.261 7.799 439,7 123,9 339,7  23,9 
2006 51.106 41.904 10.643 555,4 126,3 455,4  26,3 
2007 70.414 61.212 19.308 765,2 137,8 665,2  37,8 
2008 84.286 92.167 12.551 901,6 117,8 801,6  17,8 
2009 54.256 45.054 -30.030 589,6 64,4 489,6 -53,4 
Sursa: Elaborat de autor după [65], [67], [138]. 
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Anexa 15. Dinamica exporturilor şi importurilor Republicii 
Moldova, în perioada 1992-2009 

Anii 
Export, 

mil. dolari 
SUA 

Creştere absolută, mil. 
dolari SUA, faţă de 

Ritm de creştere, %, 
faţă de 

Spor, %, faţă de 

1992 anul preced. 1992 anul preced. 1992 anul preced. 
1992 470,0 ... ... ... ... ... ... 
1993 483,0 13,0 13,0 102,8 102,8 2,8 2,8 
1994 565,4 95,4 82,4 120,3 117,1 20,3 17,1 
1995 745,5 275,5 180,1 158,6 131,9 58,6 31,9 
1996 794,9 324,9 49,4 169,1 106,6 69,1 6,6 
1997 874,1 404,1 79,2 186,0 110,0 86,0 10,0 
1998 631,8 161,8 -242,3 134,4 72,3 34,4 -27,7 
1999 463,4 -6,6 -168,4 98,6 73,3 -1,4 -26,7 
2000 471,5 1,5 8,1 100,3 101,7 0,3 1,7 
2001 565,5 95,5 94,0 120,3 119,9 20,9 19,9 
2002 643,8 173,8 78,3 137,0 113,8 37,0 13,3 
2003 789,9 319,9 146,1 168,1 122,7 68,1 22,7 
2004 985,2 515,2 195,3 209,6 124,7 109,6 24,7 
2005 1.091,3 621,3 106,1 232,2 110,8 132,2 10,8 
2006 1.051,6 581,6 -39,7 223,7 96,4 123,7 -3,6 
2007 1.341,7 871,7 290,1 285,5 127,6 185,5 27,6 
2008 1.597,3 1.127,3 255,6 339,9 119,1 239,9 19,1 
2009 1.287,3 817,6 309,7 274,0 80,6 174,0 -19,4 

 

(continuare anexa 15) 

Anii 
Import, 

mil. dolari 
SUA 

Creştere absolută, mil. 
dolari SUA, faţă de 

Ritm de creştere, %, 
faţă de 

Spor,  
%, faţă de 

1992 anul preced. 1992 anul preced. 1992 anul preced. 
1992 640,0 ... ... ... ... ... ... 
1993 628,0 -12,0 -12,0 98,1 98,1 -1,9 -1,9 
1994 659,3 19,3 31,3 103,0 105,0 3,0 5,0 
1995 840,7 200,7 181,4 131,4 127,5 31,4 27,5 
1996 1.072,3 432,3 231,6 167,5 127,5 67,5 27,5 
1997 1.171,3 531,3 99,0 183,0 109,2 83,0 9,2 
1998 1.023,6 383,6 -147,7 159,9 87,4 59,9 -12,6 
1999 586,4 -53,6 -437,2 91,6 57,3 -8,4 -42,7 
2000 776,4 136,4 190,0 121,3 132,4 21,3 32,4 
2001 892,2 252,2 115,8 139,4 114,9 39,5 14,9 
2002 1.038,0 398,0 145,8 162,2 116,3 62,2 16,3 
2003 1.402,3 762,3 364,3 219,1 135,1 119,1 35,1 
2004 1.768,5 1.128,5 366,2 276,3 126,1 176,3 26,1 
2005 2.292,3 1.652,3 523,8 358,2 129,6 258,2 29,6 
2006 2.693,2 2.053,2 400,9 420,8 117,5 320,8 17,5 
2007 3.689,5 3.049,5 996,3 576,5 137,0 476,5 37,0 
2008 4.898,8 4.258,9 1.209,4 765,5 132,8 665,5 32,8 
2009 3.278,3 2.638,3 -1.620,5 512,2 66,9 412,2 -33,1 

Sursa: Elaborat de autor după [70], [71], [137]. 
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Anexa 16. Comerţul internaţional al României cu Republica 
Moldova în perioada 1991-2009 (conform datelor INS) 

Indicatori u.m. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Exportul 
României în 
Republica 
Moldova 

mil. dolari 
SUA 

13,3 71,7 94,1 59,6 81,9 100,7 128,7 128,7 101,0 142,3 

mil. EUR 10,9 55,2 80,4 50,3 63,4 80,3 114,6 115,4 95,3 155,2 

Importul 
României din 
Republica 
Moldova 

mil. dolari 
SUA 

20,2 120,5 86,7 95,1 104,5 79,8 62,4 61,8 40,4 41,3 

mil. EUR 16,5 92,7 74,1 80,2 80,8 63,7 55,3 54,5 37,9 45,0 

Comerţul 
internaţional 
total al României 
cu Republica 
Moldova 

mil. dolari 
SUA 

33,5 192,2 180,8 154,7 186,4 180,5 191,1 190,5 141,4 183,6 

mil. EUR 27,4 147,9 154,5 130,5 144,2 144 169,9 169,9 133,2 200,2 

Soldul balanţei 
comerciale a 
României cu 
Republica 
Moldova 

mil. dolari 
SUA 

-6,9 -48,8 7,4 -35,5 -22,6 20,9 66,3 66,9 60,6 101,0 

mil. EUR -5,6 -37,5 6,3 -29,9 -17,4 16,6 59,3 60,9 57,4 110,2 

 
(continuare anexa 16) 

Indicatori u.m. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportul României în 
Republica Moldova 

mil. dolari 
SUA 

111,5 109,6 136,9 205,2 326,0 427,0 632,5 824,4 520,9 

mil. EUR 124,6 115,7 120,6 164,9 263,7 340,1 463,0 562,1 375,1 

Importul României din 
Republica Moldova 

mil. dolari 
SUA 

38,7 50,2 83,8 77,1 85,1 136,9 249,7 354,0 179,1 

mil. EUR 43,0 52,4 74,0 62,1 68,3 108,8 182,7 240,2 130,6 
Comerţul internaţional 
total al României cu 
Republica Moldova 

mil. dolari 
SUA 

150,2 159,8 220,7 282,3 411,1 563,9 882,6 1171,4 700,0 

mil. EUR 167,6 168,1 194,6 227 332 448,9 645,7 802,3 505,7 
Soldul balanţei comer-
ciale a României cu 
Republica Moldova 

mil. dolari 
SUA 

72,8 59,4 53,1 128,1 240,9 290,1 383,2 470,0 341,8 

mil. EUR 81,6 63,3 46,6 102,8 195,4 231,3 280,3 321,9 244,5 
Sursa: Elaborat de autor după [65], [67], [138]. 
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Anexa 17. Comerţul exterior al Republicii Moldova cu România 

în perioada 1992-2009 (conform datelor BNS) 

 u.m. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Exportul Republicii 
Moldova în 
România 

mil. dolari 
SUA 

102,3 104,0 83,4 103,7 72,2 58,8 60,8 41,2 37,8 

mil. EUR ... ... ... ... ... ... 33,7 38,7 40,9 

Importul Republicii 
Moldova din 
România 

mil. dolari 
SUA 

62,5 68,4 42,7 56,0 65,9 101,3 112,9 81,5 119,5 

mil. EUR ... ... ... ... ... ... 62,5 76,6 129,3 

Comerţul exterior 
total al Republicii 
Moldova cu 
România 

mil. dolari 
SUA 

164,8 172,4 126,1 159,7 138,1 160,1 173,7 122,7 157,3 

mil. EUR ... ... ... ... ... ... 96,2 115,3 170,2 

Soldul balanţei 
comerciale a 
Republicii Moldova 
cu România 

mil. dolari 
SUA 

39,8 35,6 40,7 47,7 6,3 -42,5 -52,1 -40,3 -81,7 

mil. EUR ... ... ... ... ... ... -28,8 -37,9 -88,4 

 Cursul de schimb 
mediu anual al 
dolari SUA faţă de 
EUR 

EUR/USD ... ... ... ... ... ... 0,55 0,94 1,08 

 

(continuare anexa 17) 

 u.m. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportul Republicii 
Moldova în 
România 

mil. dolari 
SUA 

37,9 56,7 90,2 98,9 111,7 155,6 211,2 335,8 239,7 

mil. EUR 42,3 60,0 79,9 79,5 89,6 124,5 154,2 228,3 172,6 

Importul Republicii 
Moldova din 
România 

mil. dolari 
SUA 

93,4 90,4 97,9 164,1 257,3 346,0 449,0 590,8 311,7 

mil. EUR 104,3 95,6 86,7 132,3 206,5 276,8 327,8 401,7 224,4 

Comerţul exterior 
total al Republicii 
Moldova cu 
România 

mil. dolari 
SUA 

131,3 147,1 188,1 263,4 368,9 501,4 660,1 926,6 551,4 

mil. EUR 146,6 155,6 166,6 211,8 296,1 399,2 482,7 629,5 397,0 

Soldul balanţei 
comerciale a 
Republicii Moldova 
cu România 

mil. dolari 
SUA 

-55,5 -33,7 -7,7 -65,6 -145,7 -190,4 -237,8 -255,0 -72,0 

mil. EUR -62,0 -35,6 -6,8 -52,8 -116,9 -152,3 -173,6 -173,4 -51,8 

 Cursul de schimb 
mediu anual al 
dolari SUA faţă de 
EUR 

EUR/USD 1,12 1,06 0,89 0,80 0,80 0,80 0,73 0,68 0,72 

Sursa: Elaborat de autor după [70], [71], [137]. 

Anexa 17 
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Anexa 18. Structura exportului Republicii Moldova în România 

pe grupe de mărfuri, în perioada 1996-2009, % 

Cod 
S.A. 

Denumirea grupei de 
mărfuri 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I. 
Animale vii şi produse 
animale  

17,7 10,6 22,4 22,3 15,6 17,8 5,0 

II. Produse vegetale 1,8 2,8 3,4 3,3 22,3 11,6 19,3 

III. 
Grăsimi şi uleiuri animale 
sau vegetale 

0,1 0,2 0,8 0,0 4,7 2,4 20,1 

IV. 
Produse alimentare; 
băuturi alcoolice şi 
nealcoolice; tutun 

53,8 64,1 47,0 34,8 15,4 13,0 8,3 

V. Produse minerale 0,0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,6 1,1 
VI. Produse chimice 2,6 1,5 1,2 4,1 1,8 3,1 3,3 

VII. 
Materiale plastice, cauciuc 
şi articole din acestea 

1,8 0,4 0,5 0,7 0,7 1,4 1,0 

VIII. 
Piei brute, piei tăbăcite; 
blănuri şi produse din 
acestea 

0,5 0,6 5,8 12,8 12,2 11,9 8,8 

IX. 
Lemn şi produse din lemn 
(exclusiv mobilier) 

0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 

X. 
Pastă de lemn; hârtie, 
carton şi articole din 
acestea 

1,4 1,2 1,5 1,8 2,4 3,6 3,4 

XI. 
Materiale textile şi articole 
din acestea 

6,1 6,4 3,5 2,2 3,2 10,3 7,3 

XII. 
Încălţăminte, pălării, 
umbrele şi articole 
similare 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3 2,7 

XIII. 
Articole din piatră, ipsos, 
ciment, ceramică, sticlă şi 
din materiale similare 

3,2 2,6 2,3 5,2 10,0 9,7 10,4 

XIV. 

Perle naturale sau de cul-
tură, pietre preţioase sau 
semipreţioase, metale pre-
ţioase, metale placate sau 
suflate cu metale preţioase 
şi obiecte din acestea;  
bijuterii de fantezie; 
monede 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XV. 
Metale comune şi articole 
din acestea 

3,3 1,4 1,2 1,1 1,4 2,5 3,0 

Anexa 18 
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Cod 
S.A. 

Denumirea grupei de 
mărfuri 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

XVI. 

Maşini şi aparate; echipa-
mente electrice; aparate de 
înregistrat sau de reprodus 
sunetul şi imaginile 

6,1 5,7 7,4 7,5 6,8 5,1 2,9 

XVII. 
Mijloace şi materiale de 
transport 

0,9 1,3 2,5 2,1 1,3 2,3 0,7 

XVIII. 

Instrumente şi aparate 
optice, fotografice, cinema-
tografice, medico-chirurgi-
cale; ceasuri; instrumente 
muzicale; părţi şi accesorii 
ale acestora 

0,3 0,7 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 

XX. Mărfuri şi produse diverse 0,3 0,3 0,1 1,5 0,4 0,7 2,5 

XXI. 
Obiecte de artă, de colecţie 
sau de antichitate 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
(continuare anexa 18) 

Cod 
S.A. 

Denumirea grupei de 
mărfuri 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I. 
Animale vii şi produse 
animale  

1,0 2,3 3,1 3,2 0,0 0,0 0,0 

II. Produse vegetale 14,1 14,4 16,6 9,6 7,4 1,6 5,6 

III. 
Grăsimi şi uleiuri animale 
sau vegetale 

11,2 3,4 7,1 9,0 12,9 9,1 4,8 

IV. 
Produse alimentare; 
băuturi alcoolice şi 
nealcoolice; tutun 

15,0 8,1 11,0 25,6 5,8 8,1 9,4 

V. Produse minerale 6,0 17,2 4,3 4,3 6,6 4,3 3,9 
VI. Produse chimice 3,6 3,2 3,4 1,9 1,1 0,7 1,0 

VII. 
Materiale plastice, cauciuc 
şi articole din acestea 

1,9 4,1 4,9 3,7 3,4 1,8 1,9 

VIII. 
Piei brute, piei tăbăcite; 
blănuri şi produse din 
acestea 

7,7 7,5 6,6 5,3 3,8 2,5 2,7 

IX. 
Lemn şi produse din lemn 
(exclusiv mobilier) 

0,0 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

X. 
Pastă de lemn; hârtie, 
carton şi articole din 
acestea 

4,1 2,6 2,3 3,2 4,1 2,1 1,4 

XI. Materiale textile şi articole 10,0 13,5 14,4 13,1 15,7 14,4 11,1 
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Cod 
S.A. 

Denumirea grupei de 
mărfuri 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

din acestea 

XII. 
Încălţăminte, pălării, 
umbrele şi articole 
similare 

2,8 3,1 4,0 3,6 10,1 8,5 4,0 

XIII. 
Articole din piatră, ipsos, 
ciment, ceramică, sticlă şi 
din materiale similare 

8,2 8,0 7,4 7,3 9,1 5,9 4,3 

XIV. 

Perle naturale sau de 
cultură, pietre preţioase 
sau semipreţioase, metale 
preţioase, metale placate 
sau suflate cu metale 
preţioase şi obiecte din 
acestea; bijuterii de 
fantezie; monede 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XV. 
Metale comune şi articole 
din acestea 

6,8 3,7 3,7 2,5 3,9 5,0 2,0 

XVI. 

Maşini şi aparate; echi-
pamente electrice; aparate 
de înregistrat sau de repro-
dus sunetul şi imaginile 

5,9 4,0 6,7 2,2 9,0 29,6 41,6 

XVII. 
Mijloace şi materiale de 
transport 

0,3 0,7 0,1 0,1 0,4 0,6 0,5 

XVIII. 

Instrumente şi aparate 
optice, fotografice, 
cinematografice, medico-
chirurgicale; ceasuri; 
instrumente muzicale; 
părţi şi accesorii ale 
acestora 

0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 

XX. Mărfuri şi produse diverse 1,2 2,8 3,8 4,8 6,4 5,4 5,6 

XXI. 
Obiecte de artă, de colecţie 
sau de antichitate 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sursa: Elaborat de autor după [70], [71], [137]. 
 

continuare Anexa 18 
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Anexa 19. Structura importului Republicii Moldova din 
România pe grupe de mărfuri, în perioada 1996-2009, % 

Cod  
S.A. 

Denumirea grupei de mărfuri 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I. Animale vii şi produse animale  3,4 5,3 0,8 0,4 0,3 0,6 0,6 
II. Produse vegetale 1,8 2,6 0,8 2,3 2,5 2,5 2,5 
III. Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 1,2 0,8 0,5 0,3 0,4 0,8 1,0 

IV. 
Produse alimentare; băuturi alcoolice 
şi nealcoolice; tutun 

7,4 13,9 10,6 4,8 3,7 7,4 14,3 

V. Produse minerale 24,1 36,3 55,9 63,3 68,1 42,7 31,4 
VI. Produse chimice 10,4 12,2 7,8 5,3 4,1 6,1 7,2 

VII. 
Materiale plastice, cauciuc şi articole 
din acestea 

6,9 2,9 1,7 2,2 2,4 6,0 10,2 

VIII. 
Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi 
produse din acestea 

0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

IX. 
Lemn şi produse din lemn (exclusiv 
mobilier) 

0,5 0,9 1,0 0,6 0,5 0,5 0,7 

X. 
Pastă de lemn; hârtie, carton şi articole 
din acestea 

8,2 3,3 3,4 4,8 6,9 10,0 9,7 

XI. Materiale textile şi articole din ele 10,2 4,6 3,4 2,8 2,1 5,7 3,7 

XII. 
Încălţăminte, pălării, umbrele şi 
articole similare 

1,0 0,7 0,1 0,1 0,2 0,9 298,7 

XIII. 
Articole din piatră, ipsos, ciment, cera-
mică, sticlă şi din materiale similare 

7,1 5,2 6,0 3,0 2,9 5,4 4,6 

XIV. 

Perle naturale sau de cultură, pietre 
preţioase sau semipreţioase, metale 
preţioase, metale placate sau suflate 
cu metale preţioase şi obiecte din 
acestea; bijuterii de fantezie;  
monede 

0,0 - 0,1 0,1 0,2 0,0 - 

XV. Metale comune şi articole din acestea 4,0 3,2 2,0 4,5 2,0 3,1 3,5 

XVI. 
Maşini şi aparate; echipamente 
electrice; aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul şi imaginile 

9,5 4,3 3,6 2,6 2,2 5,6 5,6 

XVII. Mijloace şi materiale de transport 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 

XVIII. 

Instrumente şi aparate optice, foto-
grafice, cinematografice, medico-chi-
rurgicale; ceasuri; instrumente muzi-
cale; părţi şi accesorii ale acestora 

0,2 0,4 0,2 0,7 0,3 0,4 0,4 

XX. Mărfuri şi produse diverse 2,9 2,6 1,7 2,0 1,1 2,0 2,6 

XXI. 
Obiecte de artă, de colecţie sau de 
antichitate 

0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Anexa 19 
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(continuare anexa 19) 
Cod  
S.A. 

Denumirea grupei de mărfuri 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
I. Animale vii şi produse animale  0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 
II. Produse vegetale 2,7 1,2 0,5 0,5 1,0 0,8 1,3 
III. Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 1,4 1,0 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 

IV. 
Produse alimentare; băuturi alcoolice 
şi nealcoolice; tutun 

12,7 9,2 6,1 5,4 4,2 4,3 5,6 

V. Produse minerale 26,6 35,0 47,7 50,0 47,9 52,1 51,7 
VI. Produse chimice 7,4 5,0 4,9 4,6 4,5 4,3 8,2 

VII. 
Materiale plastice, cauciuc şi articole 
din acestea 

10,5 10,6 8,9 7,7 7,8 6,2 5,5 

VIII. 
Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi 
produse din acestea 

0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 

IX. 
Lemn şi produse din lemn (exclusiv 
mobilier) 

2,0 2,8 1,6 2,1 80,9 1,5 2,2 

X. 
Pastă de lemn; hârtie, carton şi 
articole din acestea 

7,3 4,7 3,8 2,2 1,9 1,6 2,3 

XI. Materiale textile şi articole din ele 4,2 7,8 6,7 4,2 4,2 4,6 4,3 

XII. 
Încălţăminte, pălării, umbrele şi 
articole similare 

2,5 1,8 1,1 1,1 1,0 0,7 0,5 

XIII. 
Articole din piatră, ipsos, ciment, cera-
mică, sticlă şi din materiale similare 

9,8 6,3 2,3 2,0 1,3 1,6 1,6 

XIV. 

Perle naturale sau de cultură, pietre 
preţioase sau semipreţioase, metale 
preţioase, metale placate sau suflate 
cu metale preţioase şi obiecte din 
acestea; bijuterii de fantezie; monede 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

XV. Metale comune şi articole din acestea 3,4 4,7 5,0 6,1 5,5 6,3 3,9 

XVI. 
Maşini şi aparate; echipamente 
electrice; aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul şi imaginile 

5,8 4,8 3,8 4,9 8,2 5,9 5,1 

XVII. Mijloace şi materiale de transport 0,3 0,2 1,1 1,9 2,2 2,2 1,2 

XVIII. 

Instrumente şi aparate optice, foto-
grafice, cinematografice, medico-chi-
rurgicale; ceasuri; instrumente muzi-
cale; părţi şi accesorii ale acestora 

0,5 0,4 0,4 0,1 0,7 0,4 0,2 

XX. Mărfuri şi produse diverse 2,4 4,0 4,9 6,1 7,0 6,5 5,3 

XXI. 
Obiecte de artă, de colecţie sau de 
antichitate 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Sursa: Elaborat de autor după [70], [71], [137]. 
 

 continuare Anexa 19 
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Anexa 20. Clasamentul primelor 50 de întreprinderi mixte 
moldo-române cu activitate pe teritoriul Republicii Moldova 
în funcţie de veniturile din vânzări, în perioada 2004-2008 

Nr. 
Denumirea întreprinderii,  

2008 

Data 
înregis-

trării 
CFOJ52 CFP53 Gen de activitate, CAEN 

1 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„ORANGE MOLDOVA” SA 

18.03.
1998 

51054 2855 Transporturi şi comunicaţii 

2 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „PETROM-MOLDOVA” SA 
(ROMÂNIA) 

16.10.
1998 

510 2656 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

3 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-
ROMÂNĂ „DITA ESTFARM” SRL 

29.06.
1995 

53057 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

4 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„TRANSTERMINAL-S” S.R.L 

01.12.
2006 

530 28 Transporturi şi comunicaţii 

5 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „TRIGOR AVD” SRL 

15.08.
2001 

530 2458 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

6 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„MOLDROMUKRTRANS” SRL 

30.05.
1995 

530 28 Transporturi şi comunicaţii 

7 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„ROMSTAL TRADE” SRL 

13.03.
2003 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

8 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „CONSTRUCT-
ARABESQUE” SRL 

31.05.
2005 

530 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

9 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„TEHNORUT” SRL 

07.03.
1995 

530 28 Construcţii 

10 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„TRANSLOGISTIC” SRL 

24.11.
1999 

530 28 Transporturi şi comunicaţii 

11 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„FARMACIA FAMILIEI” SRL 

19.04.
2005 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

                                                             
52 CFOJ – Clasificatorul formelor organizatorico-juridice ale agenţilor economici din 

Republica Moldova cu coduri de identificare a formelor organizatorico-juridice 
ale agenţilor economici. 

53 CFP – Clasificatorul formelor de proprietate din Republica Moldova cu coduri de 
identificare a formelor de proprietate. 

54 510 – Societăţi pe acţiuni de tip închis. 
55 28 – Proprietatea întreprinderilor mixte. 
56 26 – Proprietatea străină mixtă. 
57 530 – Societăţi cu răspundere limitată. 
58 24 – Proprietatea cetăţenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără 

cetăţenie. 
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Nr. 
Denumirea întreprinderii,  

2008 

Data 
înregis-

trării 
CFOJ52 CFP53 Gen de activitate, CAEN 

12 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „TOP LEASING” SRL 

13.10.
2006 

530 24 Activităţi financiare 

13 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „ITEX-GROUP” SRL 

28.02.
2002 

530 24 Industria prelucrătoare 

14 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„MOLDINTERGAZ” SRL 

19.09.
2001 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

15 
SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CAVIO” SRL 

15.10.
2003 

530 1659 Industria prelucrătoare 

16 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „VINIA 
TRAIAN” 

11.05.
2001 

52060 28 Industria prelucrătoare 

17 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„PURATOS-MOLD” SRL 

20.03.
2002 

530 28 Industria prelucrătoare 

18 
SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„IMUNOTEHNOMED” SRL 

20.02.
1995 

530 16 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

19 

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A 
CĂRȚII „PRO-NOI” SRL 

03.11.
1999 

530 28 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale  
  

20 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„VINĂRIA PURCARI” SRL 

25.06.
2003 

530 28 Industria prelucrătoare 

21 
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ „TARGET ADVERTISING” 

18.03.
2005 

530 16 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate 
întreprinderilor 

22 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„MENATWORK PM” SRL 

05.02.
2004 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

23 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN/ROMÂNIA/„EUROPEAN 
DRINKS IMPORT-EXPORT” SA 

12.03.
1996 

510 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

24 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„STELORIAN-IMPEX” SRL 

01.04.
2005 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

25 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„EUROFOAM-M” SRL 

24.10.
2005 

530 28 Industria prelucrătoare 

26 
FILIALA SOCIETĂȚII COMERCIALE 
ROMÂNE „CRISTINA MOLD-ROM 
SIMPEX” SRL 

31.01.
1996 

996
61 

24 Industria prelucrătoare 

27 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „STAL-PETROL” SRL 

12.10.
2001 

530 24 Industria prelucrătoare 

                                                             
59 16 – Proprietate colectivă. 
60 520 – Societăţi pe acţiuni de tip deschis. 
61 996 – Filialele întreprinderilor nerezidente străine. 



226 | Lucia CASTRAVEŢ 

Nr. 
Denumirea întreprinderii,  

2008 

Data 
înregis-

trării 
CFOJ52 CFP53 Gen de activitate, CAEN 

28 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „TOTAL LEASING” SA 

29.08.
2006 

510 26 Activităţi financiare 

29 
SUCURSALA DIN MOLDOVA A 
COMPANIEI „PRICEWATER-
HOUSECOOPERS AUDIT” SRL 

29.01.
1998 

530 24 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate 
întreprinderilor 

30 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „TEGOLA ROOFING” SRL 

29.09.
2005 

530 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

31 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „VITEZA 
CEAPCHIN” SRL 

15.02.
1999 

530 28 Industria prelucrătoare 

32 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „SPECTRA & CO” SRL 

06.06.
2007 

530 26 Construcţii 

33 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„PARAMEDIA” S.R.L 

17.03.
2006 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

34 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „CALZATURE & 
PELLETTERIE LEONARDO” SRL 

24.08.
2007 

530 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

35 
FILIALA DIN REPUBLICA MOLDO-
VA A SOCIETĂȚII COMERCIALE 
„TEBA INDUSTRIES” SA 

24.08.
2000 

996 24 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate 
întreprinderilor 

36 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „NITECH” SRL 

19.05.
2006 

530 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

37 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „CBS MOTORS” SRL 

22.03.
2007 

530 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

38 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-
ROMÂNĂ „MEDIAPRO” SRL 

10.04.
1997 

530 28 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate 
întreprinderilor 

39 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„PALPLAST” SRL 

27.01.
2005 

530 28 Industria prelucrătoare 

40 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„HYDROSYSTEMS ML” SRL 

24.10.
2006 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

41 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „UNITED ELECTRIC 
INDUSTRY” SRL 

13.08.
2004 

530 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

42 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„PRODECO-EXIM” SRL 

19.03.
2001 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

43 

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „MOLD-
PLASTCHIM” SRL (MOLDOVA-
ROMÂNIA) 
 

13.05.
1999 

530 28 Industria prelucrătoare 
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Nr. 
Denumirea întreprinderii,  

2008 

Data 
înregis-

trării 
CFOJ52 CFP53 Gen de activitate, CAEN 

44 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „GREEN HILLS MARKET” 
SRL 

20.06.
1996 

530 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

45 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „ROMCY-TEX” SRL 

19.10.
2006 

530 24 Industria prelucrătoare 

46 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „BIHORE” SRL 

30.03.
2007 

530 24 Industria prelucrătoare 

47 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „OCEAN FISH COMPANY” 
SRL 

14.05.
2008 

530 24 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

48 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „IMSAT CIM” SRL 

28.09.
2005 

530 24 Construcţii 

49 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-
ROMANE „BALCANTIR” SRL 

10.03.
1995 

530 28 Transporturi şi comunicaţii 

50 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„CALZEMIO” SRL 

12.07.
2007 

530 28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor, motocicle-
telor, a bunurilor casnice şi personale 

 
(continuare anexa 20) 

Nr. 
Denumirea întreprinderii, 

2008 

Investiţii străine directe din România în capitalul 
social al întreprinderii, mii MDL 

Venituri 
din 

vânzări, 
2008, mil. 

MDL 

N
r.

 m
ed

iu
 d

e 
sa

l.a
ri

aț
i, 2

00
8 

2004 2005 2006 2007 2008 

1 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„ORANGE MOLDOVA” SA 

8.848,1 8.848,1 8.848,1 7.778,6 7.778,6 2.035,0 500 

2 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL  
STRĂIN „PETROM-MOLDOVA”  
SA (ROMÂNIA) 

31.121,9 31.097,0 31.097,0 31.097,0 31.097,0 1.745,3 1.106 

3 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ  
MOLDO-ROMÂNĂ „DITA 
ESTFARM” SRL 

3.331,5 8.913,7 13.214,3 0,0 0,0 463,3 144 

4 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„TRANSTERMINAL-S” S.R.L 

0,0 0,0 0,0 1.483,4 1.483,4 290,0 5 

5 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „TRIGOR AVD” SRL 

5,4 200,0 50,0 1.200,0 1.200,0 242,0 193 

6 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„MOLDROMUKRTRANS” SRL 

22,9 22,9 22,9 22,9 1.300,0 213,0 38 

7 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„ROMSTAL TRADE” SRL 

8.157,9 8.157,9 8.157,9 8.157,9 8.157,9 205,1 182 

8 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „CONSTRUCT-
ARABESQUE” SRL 

0,0 8.521,9 2.306,0 8.521,9 8.521,9 175,2 78 

9 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„TEHNORUT” SRL 

0,0 0,0 0,0 8.770,1 8.770,1 135,1 151 
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Nr. 
Denumirea întreprinderii, 

2008 

Investiţii străine directe din România în capitalul 
social al întreprinderii, mii MDL 

Venituri 
din 

vânzări, 
2008, mil. 

MDL 

N
r.

 m
ed

iu
 d

e 
sa

l.a
ri

aț
i, 2

00
8 

2004 2005 2006 2007 2008 

10 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„TRANSLOGISTIC” SRL 

745,2 745,2 745,2 745,2 745,2 125,7 39 

11 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„FARMACIA FAMILIEI” SRL 

0,0 922,7 522,7 922,7 5.922,7 95,4 212 

12 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „TOP LEASING” SRL 

0,0 3.995,0 0,0 16.998,2 18.277,6 77,0 10 

13 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „ITEX-GROUP” SRL 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 55,2 1.268 

14 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„MOLDINTERGAZ” SRL 

0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 54,3 69 

15 
SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CAVIO” SRL 

2,7 456,4 456,4 0,0 0,0 51,9 111 

16 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ  
„VINIA TRAIAN” 

0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 51,8 143 

17 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„PURATOS-MOLD” SRL 

4.063,1 4.063,1 4.063,1 4.063,1 4.063,1 45,2 31 

18 
SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„IMUNOTEHNOMED” SRL 

4,7 4,7 4,7 0,0 0,0 43,6 15 

19 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A 
CĂRȚII „PRO-NOI” SRL 

0,0 4.604,7 4.604,7 0,0 0,0 31,9 83 

20 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„VINĂRIA PURCARI” SRL 

0,0 0,0 0,0 37.395,7 0,0 30,5 147 

21 
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ „TARGET 
ADVERTISING” 

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 29,0 19 

22 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„MENATWORK PM” SRL 

136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 28,8 11 

23 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN/ROMÂNIA/„EUROPEAN 
DRINKS IMPORT-EXPORT” SA 

1.158,5 1.158,5 1.158,5 1.158,5 1.158,5 27,6 81 

24 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„STELORIAN-IMPEX” SRL 

0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 24,0 1 

25 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„EUROFOAM-M” SRL 

0,0 75,4 75,4 10.378,9 10.378,9 23,5 57 

26 

FILIALA SOCIETĂȚII 
COMERCIALE ROMÂNE 
„CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX” 
SRL 

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 23,2 205 

27 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „STAL-PETROL” SRL 

0,0 0,0 0,0 19.844,8 19.844,8 23,1 11 

28 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „TOTAL LEASING” SA 

0,0 85,3 0,0 84,3 0,0 21,1 15 



Relaţiile economice moldo-române. Monografie 1990-2010 | 229 

 

Nr. 
Denumirea întreprinderii, 

2008 

Investiţii străine directe din România în capitalul 
social al întreprinderii, mii MDL 

Venituri 
din 

vânzări, 
2008, mil. 

MDL 

N
r.

 m
ed

iu
 d

e 
sa

l.a
ri

aț
i, 2

00
8 

2004 2005 2006 2007 2008 

29 

SUCURSALA DIN MOLDOVA A 
COMPANIEI 
„PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT” SRL 

47,1 47,2 47,2 47,2 47,2 20,6 46 

30 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „TEGOLA ROOFING” SRL 

0,0 5,4 5,4 5,4 5,4 20,2 8 

31 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„VITEZA CEAPCHIN” SRL 

0,0 4.703,3 3.271,7 4.703,3 6.526,0 18,4 89 

32 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „SPECTRA & CO” SRL 

0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 18,2 26 

33 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„PARAMEDIA” S.R.L 

0,0 5,1 0,0 5,1 5,1 17,4 7 

34 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „CALZATURE & 
PELLETTERIE LEONARDO” SRL 

0,0 0,0 0,0 162,1 2.559,3 16,5 63 

35 

FILIALA DIN REPUBLICA 
MOLDOVA A SOCIETĂȚII 
COMERCIALE „TEBA 
INDUSTRIES” SA 

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 15,9 65 

36 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „NITECH” SRL 

0,0 16,7 0,0 16,7 16,7 15,7 10 

37 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „CBS MOTORS” SRL 

0,0 0,0 0,0 83,9 83,9 15,6 10 

38 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
MOLDO-ROMÂNĂ „MEDIAPRO” 
SRL 

3.508,7 1.007,2 1.007,2 1.007,2 1.007,2 14,7 68 

39 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„PALPLAST” SRL 

0,0 3.022,2 3.022,2 3.015,2 3.015,2 14,2 21 

40 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„HYDROSYSTEMS ML” SRL 

0,0 5,4 0,0 0,3 0,3 14,0 10 

41 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „UNITED ELECTRIC 
INDUSTRY” SRL 

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 13,9 3 

42 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„PRODECO-EXIM” SRL 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13,2 5 

43 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„MOLD-PLASTCHIM” SRL 
(MOLDOVA-ROMÂNIA) 

657,6 657,6 657,6 657,6 657,6 13,2 37 

44 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „GREEN HILLS MARKET” 
SRL 

2.566,4 13.909,4 12.443,3 13.909,4 13.909,4 13,1 24 

45 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „ROMCY-TEX” SRL 

0,0 5,4 0,0 1.137,4 1.137,4 12,5 138 
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Nr. 
Denumirea întreprinderii, 

2008 

Investiţii străine directe din România în capitalul 
social al întreprinderii, mii MDL 

Venituri 
din 

vânzări, 
2008, mil. 

MDL 

N
r.

 m
ed

iu
 d

e 
sa

l.a
ri

aț
i, 2

00
8 

2004 2005 2006 2007 2008 

46 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „BIHORE” SRL 

0,0 0,0 0,0 5.022,2 5.022,2 12,1 174 

47 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „OCEAN FISH 
COMPANY” SRL 

0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 11,8 2 

48 
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN „IMSAT CIM” SRL 

0,0 5,5 5,5 5,5 5,5 11,4 47 

49 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
MOLDO-ROMANE „BALCANTIR” 
SRL 

1.109,4 1.109,4 1.109,4 1.109,4 1.109,4 11,3 37 

50 
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
„CALZEMIO” SRL 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11,2 17 
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Anexa 21. Balanţa de plăţi a Republicii Moldova cu România 
pe perioada 1996-2010, mil. dolari SUA 

Nr.  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
I. Contul curent -2,33 -58,75 -70,56 -53,13 -94,80 -77,18 -63,00 -64,99 
1 Bunuri -3,71 -51,99 -61,12 -50,07 -97,58 -79,86 -67,57 -72,20 
2 Servicii -2,56 -7,78 -11,54 -11,32 -7,55 -3,55 -2,36 -0,19 
3 Venituri 1,81 0,91 0,73 -0,30 -0,83 -1,66 0,71 0,53 
4 Transferuri curente 2,13 0,11 1,37 8,56 11,16 7,89 6,22 6,87 

II. 
Contul de capital şi 
financiar 

3,39 -5,11 5,56 5,24 7,32 3,59 3,17 7,48 

A. Contul de capital -0,01 ... 0,18 ... -0,04 -0,03 0,03 0,14 
5 Transferuri de capital -0,01 ... 0,18 ... -0,04 -0,03 0,03 0,14 
B. Contul financiar 3,40 -5,11 5,38 5,24 7,36 3,62 3,14 7,34 

6 
Investiţii directe, din 
care 

0,03 0,47 8,30 2,43 10,10 4,10 4,30 4,92 

a. -peste hotare ... ... -0,10 -0,02 -0,01 ... -0,02 -0,01 

b. 
-în economia 
naţională 

0,03 0,47 8,40 2,45 10,11 4,10 4,32 4,93 

7 Investiţii de portofoliu ... ... ... 0,20 0,38 ... ... ... 
8 Alte investiţii 3,37 -5,58 -2,92 2,61 -3,12 -0,48 -1,16 2,42 

III. Erori şi omisiuni -1,06 63,86 65,00 47,89 87,48 73,59 59,83 57,51 

 
(continuare anexa 21) 

Nr.  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 
6 luni 

I. Contul curent -119,27 -239,10 -304,00 -446,50 -522,23 -301,57 -166,41 
1 Bunuri -130,80 -250,50 -319,83 -443,27 -522,86 -295,08 -170,42 
2 Servicii -1,44 -1,87 -2,69 -12,18 -11,29 -24,21 0,09 
3 Venituri 1,86 -0,42 -2,05 -10,24 -11,52 -11,49 -6,49 
4 Transferuri curente 11,11 13,69 20,57 19,19 23,44 29,21 10,41 

II. 
Contul de capital şi 
financiar 

0,42 3,69 -0,76 50,30 92,20 64,72 26,60 

A. Contul de capital 0,14 0,23 0,28 0,44 0,83 0,56 0,34 
5 Transferuri de capital 0,14 0,23 0,28 0,44 0,83 0,56 0,34 
B. Contul financiar 0,28 3,46 -1,04 49,86 91,37 64,16 26,26 

6 
Investiţii directe,  
din care 

10,92 1,50 1,67 30,48 42,07 32,31 13,36 

a. -peste hotare ... -0,17 ... -2,79 -7,13 0,01 -0,20 
b. -în economia naţională 10,92 1,67 1,67 33,27 49,20 32,30 13,56 
7 Investiţii de portofoliu 0,56 ... ... 0,03 -0,28 ... ... 
8 Alte investiţii -11,20 1,96 -2,71 19,35 49,58 31,85 12,95 

III. Erori şi omisiuni 118,85 235,41 304,76 396,20 430,03 236,85 139,81 
Sursa: Elaborat de autor după [140].  
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Anexa 22. Programul de Vecinătate România-Republica 
Moldova, 2004-2006 

PHARE CBC 2004 
Prioritatea 1. Dezvoltarea economică şi socială 

Titlu 
proiect 

Muzeul satului – gospodărie  
tradiţională 

Reabilitare DJ 242E Oancea-
Roşcani, comuna Oancea, judeţul 

Galaţi 
Beneficiar/
Parteneri 

Consiliul Judeţului Galaţi/Muzeul 
Cahul, Republica Moldova, Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

Consiliul Judeţului Galaţi/Consiliul 
Raional Cahul, Republica Moldova 

Obiective/
Rezultate 

Dezvoltarea turismului cultural în 
regiunea de graniţă Galaţi-Cahul/înfiin-
ţarea unui Muzeu etno-cultural în zona 
de agrement Pădurea Gârboavele, 
format din patru gospodării tradiţio-
nale (trei gospodării din zona Moldova 
şi o gospodărie din zona Cahul, Repu-
blica Moldova) împreună cu anexele 
aferente (coşar, beci, grajd, magazie, 
cuptor de pâine etc.). şi dotarea acestor 
căsuţe cu obiecte tradiţionale: război de 
ţesut rogojini, roata olarului, căruţă, pat 
tradiţional, masă tradiţională, scaun 
tradiţional, laviţă, blidar, oale, covor, 
prosoape, levicere, icoane, păiere, sănii, 
lăzi pentru zestre, dulapuri, frontoane, 
lămpi de gaz, aşternuturi.  
Proiect implementat în perioada 
30.11.2006-30.11.2008. 

Îmbunătăţirea coerenței infrastruc-
turii locale de transport şi a nivelului 
de accesibilitate al punctului de tre-
cere al frontierei Cahul-Oancea prin 
reabilitarea sectorului de drum Km 
10+900 – 15+300 al DJ 242 E 
Oancea-Roşcani, judeţul Galaţi/4,4 
km de drum reabilitat: DJ 242 E, 
secţiunea km 10+900 – 15+300, 
patru panouri amplasare perma-
nentă, 100 de afişe, 500 de pliante, 
două bannere exterioare; 50 de mape 
de prezentare a proiectului, două 
conferinţe de presă, un comunicat de 
presă, două prezentări de proiect, o 
strategie de comunicare şi promova-
re a rezultatelor proiectului, o confe-
rinţă „Un drum spre Europa”, 125 de 
participanţi la evenimentele organi-
zate în cadrul proiectului, 50 de DVD-
uri inscripţionate cu materialele de 
informare şi promovare realizate în 
cadrul proiectului, 100 de pachete 
informative pentru conferinţa „Un 
drum spre Europa”, un protocol de 
colaborare asumat prin semnătura 
de către participanţii la conferinţa 
„Un drum spre Europa”.  
Proiect implementat în perioada 
01.12.2006-30.11.2008. 

Valoare 
totală, euro 

Buget total: 340.000  
Grant: 300.000  
Cofinanţare: 40.000 

Buget total: 372.550  
Grant: 335.295  
Cofinanţare: 37.255 
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PHARE CBC 2005 
Prioritatea 1. Dezvoltare economică şi socială 

Titlu 
proiect 

Centru transfrontalier de 
protecţia mediului, comuna 

Vlădeşti, judeţul Galaţi 

Centru integrat de promovare şi 
dezvoltare economică 

transfrontalieră 
Beneficiar/
Parteneri 

Consiliul Judeţului Galaţi/ 
Consiliul Raional Cahul, Info-
Media Centru Cahul 

Consiliul Judeţului Galaţi/Agenţia 
pentru Cooperare Transfrontalieră şi 
Integrare Europeană Cahul 

Obiective/
Rezultate 

Îmbunătăţirea managementului 
comun şi a infrastructurii de susţi-
nere privind protecţia transfron-
talieră a mediului la graniţa dintre 
România si Republica Moldova/un 
Centru transfrontalier de protecţie 
a mediului dotat la standarde inter-
naţionale, echipamentele şi dotări-
le din cadrul proiectului, patru 
seminare de informare tematică pe 
probleme de protecţie a mediului 
şi patru vizite de lucru, 800 de 
pliante de promovare a activităţi-
lor proiectului, 200 de materiale 
informative privind legislaţia 
aferentă protecţiei biodiversităţii şi 
măsuri de protejare şi conservare a 
florei şi faunei riverane, două 
comunicate de presă, un panou de 
vizibilitate, o placă cu amplasare 
permanentă, un banner, două 
conferinţe de presă realizate în 
conformitate cu regulile Manua-
lului de identitate vizuală al Comi-
siei Europene, un plan de măsuri 
comune de protecţie a mediului şi 
prevenire a poluării, un raport de 
audit, rapoarte de evaluare inter-
mediare şi raport final ale echipei 
de proiect, un parteneriat eficient 
cu autorităţile publice locale 
riverane râului Prut, în vederea 
îmbunătăţirii cooperării sociale şi 
economice transfrontaliere 
Proiect implementat în perioada 
01.12. 2007-30.08.2009. 

Îmbunătăţirea infrastructurii transfron-
taliere regionale de afaceri şi a nivelului 
de accesibilitate la un pachet integrat de 
servicii destinat prestatorilor şi benefici-
arilor de activităţi economice din Româ-
nia şi Republica Moldova prin construc-
ţia şi funcţionarea Centrului Integrat de 
Promovare şi Dezvoltare Economică 
Transfrontalieră în municipiul Galaţi/un 
Centru Integrat de Promovare şi Dezvol-
tare Economică Transfrontalieră, 50 de 
firme asistate/an, zece manifestări (con-
ferinţe, seminare, cursuri) organizate de 
Centru/an, patru locuri de muncǎ per-
manente nou create pentru personalul 
angajat al Centrului, 1.000 de afişe, 5.000 
de pliante, cinci bannere, un totem, un 
panou de afişaj cu amplasare permanen-
tă, comunicate de presă, o pagină web a 
Centrului Integrat de Promovare şi 
Dezvoltare Economică Transfrontalieră, 
o conferinţă „Dezvoltarea economică 
durabilă în zona Dunării de Jos”, un 
protocol de colaborare semnat de parti-
cipanţii la conferinţa „Dezvoltarea econo-
mică durabilă în zona Dunării de Jos”, un 
studiu comparativ al economiei locale 
Galaţi-Cahul, o vizită de studiu de cinci 
zile a celor patru persoane ce activează 
în cadrul Centrului şi în cadrul Consiliu-
lui Judeţului Galaţi în structuri similare 
din raionul Cahul, Republica Moldova, un 
studiu sociologic de evaluare a nevoilor 
agenţilor economici din zona vizată, 
instrumente de promovare a economiei 
locale Galaţi-Cahul: 4.000 de broşuri, 
5.000 de pliante cu descrierea oportuni-
tăţilor economice locale, 25 de locuri de 
muncǎ temporare create pentru execuţia 
lucrǎrilor de investiţii propuse, 864 m2 
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Titlu 
proiect 

Centru transfrontalier de 
protecţia mediului, comuna 

Vlădeşti, judeţul Galaţi 

Centru integrat de promovare şi 
dezvoltare economică 

transfrontalieră 
suprafaţă ocupată (închiriată) din totalul 
construit pentru spaţii de întruniri şi ca-
zare ce vor fi destinate agenţilor econo-
mici, rata anuală de utilizare a spaţiilor 
aferente de întruniri şi cazare este de 
40%. 
Proiect implementat în perioada 01.12. 
2007-31.08.2009 

Valoare 
totală, euro 

Buget total: 368.970 
Grant: 332.000  
Cofinanţare 36.970 

Buget total: 474.999,55 
Grant: 419.999,55 
Cofinanţare: 55.000 

 
Prioritatea 2. Acţiunea „people to people” FCPM 

Titlu 
proiect Sănătate fără frontiere 

Tradiţii şi obiceiuri 
pe ambele maluri ale 

Prutului Inferior 
Beneficiar/
Parteneri 

Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi/Consiliul Judeţului Galaţi, 
Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul 
Raional Cahul” 

Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” 
Galaţi/Secţia Raională 
de Cultură Cahul, 
Republica Moldova 

Obiective/
Rezultate 

Crearea şi dezvoltarea cadrului de colaborare 
între unităţile medico-sanitare din judeţul 
Galaţi şi raionul Cahul, Republica Moldova, prin 
implementarea unui sistem integrat de manage-
ment al Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Cuvi-
oasa Parascheva”/asigurarea unui management 
eficient al datelor privind pacienţii şi serviciile 
intraspitaliceşti furnizate acestora, controlul 
strict asupra resurselor unităţii spitaliceşti: sto-
curi, consumuri, previziuni asupra acestora, 
informatizarea activităţilor medicale, ca şi a 
celor administrative în scopul reducerii birocra-
ţiei şi a intervenţiilor intermediare în operaţiu-
nile rutiniere, reducerea drastică a erorilor 
umane şi furnizarea în timp real a informaţiilor 
specifice, beneficiul unor schimburi eficiente de 
informaţii medicale sau administrative cu alte 
reţele informatice spitaliceşti 
Proiect implementat în perioada 01.12. 2007 – 
30.11.2008. 

Proiect implementat în 
perioada 01.12. 2007-
30.11.2008 

Valoare 
totală, euro 

Buget total: 58.300 
Grant: 48.300 
Cofinanţare: 10.000 

Buget total: 54.660 
Grant: 49.160 
Cofinanţare: 5.500 
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PHARE CBC 2006 
Prioritatea 1. Dezvoltare Economică şi Socială 

Titlu  
proiect 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier 

Reabilitare DJ 242 E 
Oancea- Roşcani, km 

0+000 – 10+950 
Beneficiar/
Parteneri 

Consiliul Judeţului Galaţi/Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii din Galaţi şi Infomedia Centru 
Cahul din Republica Moldova 

Consiliul Judeţului Galaţi/ 
Consiliul Raional Cahul, 
Republica Moldova 

Obiective/  
Rezultate 

Dezvoltarea turismului educaţional transfron-
talier la graniţa dintre România şi Republica 
Moldova/două conferinţe de presă organizate 
pentru lansarea şi închiderea oficială a proiec-
tului, conform Manualului de identitate vizuală, 
două comunicate de presă ce se vor publica în 
mass-media, un panou pentru afişare tempora-
ră, două plăci pentru amplasare permanentă, 
150 de afişe de prezentare, 100 de pliante de 
prezentare, 100 de autocolante, o conferinţă 
ştiinţifică organizată la Cahul, Republica Mol-
dova, cu tema „Educaţia prin astronomie – 
componentă principală a educaţiei muzeale”, 
un work-shop având ca temă „Instrumentele 
optice folosite pentru dezvoltarea şi promova-
rea astronomiei”, organizat în sala de proiecţie 
a Planetariului, ca şi la Observatorul Astrono-
mic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele 
Naturii din Galaţi, un raport de audit tehnic şi 
financiar, un proiector digital performant şi un 
ecran de proiecție compatibil, număr de locuri 
de muncă permanente şi temporare create în 
faza de operare: două persoane (un muzeograf 
şi un operator imagine-sunet) angajate în ca-
drul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi, două persoane angajate permanent 
după finalizarea sistemului de irigare, patru 
persoane instruite în faza de operare: două 
persoane (un muzeograf şi un operator de ima-
gine) din structura actuală de personal şi două 
persoane (un muzeograf şi un operator de ima-
gine) angajate ulterior achiziţiei de echipamen-
te, echipamentele optice necesare Observato-
rului Astronomic, număr de locuri de muncă 
permanente şi temporare create în faza de 
operare: două persoane (un muzeograf şi un 
operator imagine-sunet) angajate în cadrul 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, 
un sistem de irigare a suprafeţei aferente spaţi-
ilor verzi din incinta Grǎdinii Botanice, format 
din captare de apǎ subteranǎ, înmagazinare, 

Îmbunătăţirea coerenţei 
infrastructurii locale de 
transport şi a nivelului de 
accesibilitate a punctului 
de trecere a frontierei 
Cahul-Oancea prin 
reabilitarea sectorului de 
drum 0+000–10+950 al DJ 
242 E Oancea-Roşcani, 
judeţul Galaţi/ 10,95 km 
drum reabilitat: DJ 242 E, 
secţiunea km 0+000-
10+950, șase panouri cu 
amplasare permanentă, 
100 de afişe, 500 de 
pliante, 50 de mape de 
prezentare a proiectului, 
două comunicate de presă, 
prezentări ale proiectului, 
o conferinţă „Proiecte de 
dezvoltare locală pentru 
viitor”, 50 de participanţi 
la evenimentele organizate 
în cadrul proiectului, 100 
de pachete informative cu 
conferinţa „Proiecte de 
dezvoltare locală pentru 
viitor”, un protocol de 
colaborare privind reali-
zarea unui portofoliu de 
proiecte de către partici-
panţii la conferinţa 
„Proiecte de dezvoltare 
locală pentru viitor” 
Proiect implementat în 
perioada 05.09.2008-
30.11.2009. 
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Titlu  
proiect 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier 

Reabilitare DJ 242 E 
Oancea- Roşcani, km 

0+000 – 10+950 
staţie de pompare, reţea de aducţiune a apei, 
reţea de distribuţie a apei, branşament electric.  
Proiect implementat în perioada 05.09.2008-
30.11.2009. 

Valoare 
totală, euro 

Buget total: 503.028,2 
Grant: 445.903  
Cofinanţare 57.125,15 

Buget total: 610.681,51  
Grant: 500.000  
Cofinanţare: 110.681,51 

 

Prioritatea 2. Acţiunea „people to people” 
Titlu 

proiect 
Cooperare transfrontalieră şi bună vecinătate la Dunărea de Jos 

Beneficiar/
Parteneri 

Consiliul Judeţului Galaţi/Consiliul Raional Cahul 

Obiective/R
ezultate 

Promovarea, în rândul actorilor locali din judeţul Galaţi, România, şi din ra-
ionul Cahul, Republica Moldova, atât a conceptului de cooperare transfron-
talieră, cât şi a cunoştinţelor teoretice şi practice ce stau la baza derulării 
activităţilor în cadrul parteneriatelor transfrontaliere/schimb de experien-
ţă la nivelul specialiştilor din judeţul Galaţi şi raionul Cahul, acţiuni de coo-
perare transfrontalieră, prin organizarea unor cursuri, stagii practice, con-
ferinţe şi manifestări culturale, conturarea de noi abordări a cooperării 
interregionale transfrontaliere ce vor susţine promovarea intereselor 
locale şi regionale, creşterea implicării factorilor de decizie de la nivel local 
în soluţionarea problemelor specifice cooperării transfrontaliere 
Proiect implementat în perioada 11.09.2008-10.09.2009. 

Valoare 
totală, euro 

Buget total: 54.990 
Grant: 49.490  
Cofinanţare: 5.500 

Sursa: Elaborat de autor după [145]. 
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Anexa 23. Programele de cooperare  

cu finanţare europeană 2007-2013  

în cadrul parteneriatului România-Republica Moldova 

Denumi-
rea 

progra-
mului 

Programul de coope-
rare transfrontalieră 

România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

Programul de 
cooperare pentru 

Bazinul Mării Negre 
2007-2013 

Programul de cooperare 
transnaţională pentru 

sud-estul Europei 

Aria de 
cooperare 

Judeţele Botoşani, Ga-
laţi, Iaşi, Suceava, Tulcea 
şi Vaslui din România, 
regiunile Odessa şi 
Cernăuţi din Ucraina şi 
întreg teritoriul 
Republicii Moldova 

Regiunea Sud-Est a 
României; 
Severoiztochen, 
Yugoiztochen din 
Bulgaria; Kentriki 
Makedonia, Anatoliki 
Makedonia Thraki din 
Grecia; Istanbul, Tekirda, 
Kocaeli, Zonguldak, 
Kastamonu, Samsun, 
Trabzon din Turcia; 
Rostov Regiune, 
Krasnodar Krai, Republica 
Adygea din Rusia; Odesa, 
Mykolaiv, Kherson, 
Sevastopol, Zaporoshye si 
Donetsk Regiune, 
Republica Crimeea, 
Sevastopol din Ucraina; şi 
întrega suprafaţă a 
Republicii Moldova, 
Georgiei, Armeniei şi 
Azerbaijanului 

Trei state membre vechi: 
Austria, Grecia şi Italia 
(Regiunile: Lombardia, 
Bolzano/Bozen, Trento, 
Veneto, Friuli-Venezia-
Giulia, Emilia Romagna, 
Umbria, Marche, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata); 
cinci state membre noi: 
Bulgaria, Ungaria, România, 
Slovenia, Slovacia; un stat 
candidat: Croaţia; un stat cu 
statut de candidat cu care nu 
au fost demarate negocieri-
le: Fosta Republică Iugosla-
vă a Macedoniei; patru state 
potenţial candidate: Albania, 
Bosnia şi Herţegovina, 
Muntenegru şi Serbia; două 
state cu care UE are relaţii 
speciale: Republica Moldova 
şi Ucraina (Regiunile: Cernă-
uţi, Ivano-Frankivisk, Trans-
carpatică, Odessa) 

Obiectiv 
global 

Stimularea potenţialului 
de dezvoltare al zonei 
de frontieră, prin favori-
zarea contactelor între 
parteneri de pe ambele 
părţi ale graniţei, în sco-
pul îmbunătăţirii situa-
ţiei economico-sociale şi 
a mediului înconjurător 

Sprijinirea dezvoltării 
economice şi sociale 
susţinute în regiunile din 
bazinul Mării Negre, 
bazată pe parteneriate 
regionale solide şi strânsă 
cooperare 

Crearea de parteneriate 
transnaţionale în domenii 
de importanţă strategică în 
scopul îmbunătăţirii proce-
sului de integrare teritorială, 
economică şi socială şi al 
sprijinirii coeziunii, stabili-
tăţii şi competitivităţii 

Buget 
total 

126 mil. EURENPI şi 
11,4 mil. euro 
cofinanţare naţională  
– total 137,4 mil. euro 

17,035 mil. EURENPI şi 
1,557 mil. euro 
cofinanţare naţională – 
total 18,862 mil. euro 

206,691645 mil. FEDR şi 
38,420329 mil. euro 
cofinanţare naţională  
– total 245,11197 mil. euro 

Priorităţi 
şi măsuri 

Îmbunătăţirea produc-
tivităţii şi competitivi-
tăţii în zonele urbane şi 
rurale; iniţiative de coo-

Promovarea activităţilor 
economice, a protecţiei 
mediului, seminare, 
cursuri de formare, confe-

Dezvoltarea reţelelor tehno-
logice şi de inovare în dome-
nii specifice; dezvoltarea 
unui mediu propice antre-
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Denumi-
rea 

progra-
mului 

Programul de coope-
rare transfrontalieră 

România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

Programul de 
cooperare pentru 

Bazinul Mării Negre 
2007-2013 

Programul de cooperare 
transnaţională pentru 

sud-estul Europei 

perare în domeniul 
transportului şi reţele-
lor de energie; rezolva-
rea în comun a unor 
aspecte de mediu, inclu-
siv pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă; 
managementul resur-
selor de apă şi al deşe-
urilor; sprijin pentru 
administraţia locală şi 
regională, pentru socie-
tatea civilă şi comunităţi 
locale; schimburi cultu-
rale, sociale şi în dome-
niul educaţiei etc. 

rinţe, workshop-uri, crea-
rea de reţele pentru pro-
movarea turismului 
(networks) etc. 

prenoriatului inovativ; 
îmbunătăţirea condiţiilor-
cadru şi deschiderea drumu-
lui către inovare; îmbunătă-
ţirea managementului inte-
grat al apelor şi prevenirea 
riscurilor de inundaţii; 
îmbunătăţirea prevenirii 
riscurilor tehnologice şi de 
mediu; promovarea coope-
rării în domeniul manage-
mentului resurselor natura-
le şi al ariilor protejate; pro-
movarea energiei regenera-
bile şi eficientizarea resurse-
lor; îmbunătăţirea coordo-
nării în promovarea, planifi-
carea şi intervenţia în dome-
niul reţelelor primare şi 
secundare de transport; 
promovarea utilizării 
patrimoniului cultural 
pentru dezvoltare etc. 

Sursa: Elaborat de autor după [145]. 
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Anexa 24. Indicatori privind dezvoltarea statelor membre ale UE, 

în perioada 2006-2009 

Nr. Ţara/capitala 
Anul 

aderării 
Populaţia, anul 2009 Suprafaţa 

2009, km2 mil. loc. UE 27 = 100, % 
1.  Germania/Berlin 1957 82,0 16,4 357.021 
2.  Franţa/Paris 1957 64,4 12,9 547.030 
3.  Italia/Roma 1957 60,0 12,0 301.230 
4.  Belgia/Bruxelles 1957 10,8 2,2 30.510 
5.  Olanda/Amsterdam 1957 16,5 3,3 41.526 
6.  Luxemburg/Luxemburg 1957 0,5 0,1 2.586 

UE 6 234,2 46,9 1.279.903 
7.  Marea Britanie/Londra 1973 61,6 12,3 244.820 
8.  Irlanda/Dublin 1973 4,5 0,9 70.280 
9.  Danemarca/Copenhaga 1973 5,5 1,1 43.094 

UE 9 305,8 61,2 1.638.097 
10.  Grecia/Atena 1981 11,3 2,3 131.940 

UE 10 317,1 63,5 1.770.037 
11.  Spania/Madrid 1986 45,8 9,2 504.782 
12.  Portugalia/Lisabona 1986 10,6 2,1 92.391 

UE 12 373,5 74,8 2.367.210 
13.  Finlanda/Helsinki 1995 5,3 1,1 337.030 
14.  Austria/Viena 1995 8,4 1,7 83.858 
15.  Suedia/Stockholm 1995 9,3 1,9 449.964 

UE 15 396,5 79,5 3.238.062 
16.  Cipru/Nicosia 2004 0,80 0,2 9.250 
17.  Estonia/Tallinn 2004 1,3 0,3 45.226 
18.  Ungaria/Budapesta 2004 10,0 2,0 93.030 
19.  Letonia/Riga 2004 2,3 0,5 64.589 
20.  Lituania/Vilnius 2004 3,4 0,7 65.200 
21.  Malta/La Valletta 2004 0,4 0,1 316 
22.  Polonia/Varşovia 2004 38,1 7,6 312.685 
23.  Republica Cehă/Praga 2004 10,5 2,1 78.866 
24.  Slovacia/Bratislava 2004 5,4 1,1 48.845 
25.  Slovenia/Ljubljana 2004 2,0 0,4 20.273 

UE 25 470,7 94,5 3.976.342 
26.  România/Bucureşti 2007 21,5 4,3 237.500 
27.  Bulgaria/Sofia 2007 7,6 1,5 110.994 

UE 27 499,8 100,0 4.324.836 
 

(continuare anexa 24) 
Nr
. 

Ţara/Capitala 
PIB/locuitor, SPA PIB loc./media 

UE 27 2009, % 2006 2007 2008 2009 
1.  Germania/Berlin 27.500 28.900 28.800 27.300 121,0 
2.  Franţa/Paris 25.700 27.000 27.000 25.300 112,0 
3.  Italia/Roma 24.600 25.800 25.500 24.000 107,0 
4.  Belgia/Bruxelles 27.800 28.800 28.900 27.200 121,0 
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Nr
. 

Ţara/Capitala 
PIB/locuitor, SPA PIB loc./media 

UE 27 2009, % 2006 2007 2008 2009 
5.  Olanda/Amsterdam 31.000 33.100 33.600 30.700 136,0 
6.  Luxemburg/Luxemburg 64.000 68.600 69.900 63.700 283,0 

UE 6 33.433 35.367 35.617 33.033 147,0 
7.  Marea Britanie/Londra 28.500 29.200 29.100 27.400 122 
8.  Irlanda/Dublin 34.400 36.800 33.600 30.200 134 
9.  Danemarca/Copenhaga 29.300 30.200 30.100 27.700 123 

UE 9 32.533 34.267 34.056 31.500 140,0 
10.  Grecia/Atena 21.900 23.000 23.300 21.900 97,0 

UE 10 31.470 33.140 32.980 30.540 136,0 
11.  Spania/Madrid 24.700 26.200 25.700 24.500 109,0 
12.  Portugalia/Lisabona 18.600 19.500 19.700 18.500 82,0 

UE 12 29.833 31.425 31.267 29.033 129,0 
13.  Finlanda/Helsinki 27.000 29.400 29.400 26.100 116,0 
14.  Austria/Viena 29.600 30.800 31.100 28.800 128,0 
15.  Suedia/Stockholm 29.100 31.200 30.700 28.400 126,0 

UE 15 29.580 31.233 31.093 28.780 128,0 
16.  Cipru/Nicosia 21.400 23.300 24.000 23.200 103,0 
17.  Estonia/Tallinn 15.600 17.400 16.900 14.800 66,0 
18.  Ungaria/Budapesta 14.900 15.500 16.300 14.800 66,0 
19.  Letonia/Riga 12.200 13.900 14.300 11.400 51,0 
20.  Lituania/Vilnius 13.100 14.800 15.600 12.500 55,0 
21.  Malta/La Valletta 18.300 19.200 19.300 18.400 82,0 
22.  Polonia/Varşovia 12.300 13.600 14.200 14.300 63,0 
23.  Republica Cehă/Praga 18.200 19.900 20.100 18.900 84,0 
24.  Slovacia/Bratislava 15.000 16.900 18.100 16.900 75,0 
25.  Slovenia/Ljubljana 20.700 22.100 22.900 20.600 91,0 

UE 25 24.216 25.804 25.924 23.900 106,0 
26.  România/Bucureşti 9.100 10.400 12.000 10.700 48,0 
27.  Bulgaria/Sofia 9.000 10.000 10.800 ... - 

UE 27 23.093 24.648 24.848 22.526 95,0 
Sursa: Elaborat de autor după [65], [68], [72], [134], [135]. 
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Anexa 25. Declaraţia cu privire la parteneriatul politic  
pentru realizarea obiectivelor integrării europene,  

adoptată de Parlamentul Republicii Moldova  
la 24 martie 2005 (facsimil) 

 

 Anexa 25 
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Sursa: Guvernul Republicii Moldova. 




