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Istoric al relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 

în contextul depunerii cererii de aderare  
 

I. Context  

La 3 martie 2022, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat cererea de 
aderare la UE a Republicii Moldova, în contextul evenimentelor din Ucraina.   

Cererea de aderare la UE a fost transmisă în mod oficial, la 4 martie a.c. La 10 martie a.c., 
reuniunea informală a Consiliului European de la Versailles a consemnat primirea cererii de 
aderare a Republicii Moldova și a solicitat Comisiei Europene să o evalueze.  

 

II. Cronologie a principalelor evenimente și documente care marchează relațiile dintre 
Uniunea Europeană și Republica Moldova 

 

 27 august 1991 – Ca urmare a destrămării Uniunii Sovietice, Republica Moldova și-a 
declarat independența. Ulterior, Republica Moldova a devenit membră a Organizației 
Națiunilor Unite și a fost admisă în Consiliul Europei. 

 28 noiembrie 1994 – Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au 
fost inaugurate, în mod oficial, odată cu semnarea Acordului de parteneriat și cooperare, 
care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998, pentru o perioadă inițială de 10 ani. 

 2003 – Republica Moldova a devenit stat participant la politica de vecinătate a UE. 

 22 februarie 2005 – S-a semnat, la Chișinău, Planul de acțiuni UE – Moldova, prin 
care se stabileau relații politice, de securitate, economice şi culturale mai intense între cele 
două părți; s-a intensificat cooperarea transfrontalieră, inclusiv pentru prevenirea și 
soluționarea conflictelor. Unul dintre obiectivele-cheie a vizat susținerea soluţionării viabile 
a conflictului transnistrean. 

 6 octombrie 2005 – Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și-a început 
activitatea  la Chișinău; a devenit operațională misiunea UE de asistenţă la frontieră în 
Moldova şi Ucraina (EUBAM). 

 2006 – Exporturile comerciale ale Republicii Moldova au început să beneficieze de 
prevederile Sistemului generalizat de preferințe al UE (SGP+). 

 7 mai 2009 – Republica Moldova a devenit stat participant la Parteneriatul Estic al 
Uniunii Europene. Parteneriatul Estic reprezintă un acord de asociere pe care Uniunea 
Europeană l-a încheiat cu state din vecinătatea sa 
răsăriteană: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus. Acest 
proiect a fost inițiat de Polonia și Suedia, în 2008. Primul summit al Parteneriatului Estic al 
UE a avut loc la Praga, Republica Cehă. Pornind de la acest eveniment, trei state 
participante – Moldova, Ucraina și Georgia – au încheiat ulterior acorduri de asociere cu UE. 

 28 aprilie 2014 - Liberalizarea vizelor pentru cetățenii moldoveni (cunoscută și ca 
regimul de călătorii fără viză) a avut rolul de a facilita călătoriile, afacerile și contactele 
interpersonale cu Republica Moldova. De la intrarea în vigoare a regimului de liberalizare a 
vizelor pentru șederile de scurtă durată, peste 2,5 milioane de cetățeni moldoveni au 
călătorit fără viză în spațiul Schengen al UE. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2077-2022-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2077-2022-INIT/ro/pdf
https://www.presedinte.md/declaration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/1998
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/moldova_en
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=116837&lang=ro
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_ro
https://eubam.org/ro/who-we-are/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/ro/content/sistemul-generalizat-de-preferinte-sgp
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/media/21859/141492.pdf
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 27 iunie 2014 – S-a semnat, la Bruxelles, Acordul de asociere UE - Republica Moldova;  
printre obiectivele principale se numără promovarea asocierii politice și integrarea 
economică, inclusiv participarea Republicii Moldova la politicile, programele și agențiile UE. 
Totodată, Republica Moldova s-a angajat să contribuie la consolidarea democrației, a 
statului de drept și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. La rândul 
său, UE s-a angajat să susțină eforturile 
Republicii Moldova care vizează 
dezvoltarea potențialului său economic 
prin cooperare internațională. 

 15 februarie 2016 –  Concluziile 
Consiliului UE s-au axat pe reformele pe 
care Republica Moldova trebuie să le realizeze în conformitate cu acordul său de asociere 
pentru a îndeplini obiectivele acestui acord și așteptările cetățenilor moldoveni față de 
relația cu UE. 

 1 iulie 2016 – A intrat în vigoare Acordul de asociere UE - Republica Moldova. Acordul 
a fost aplicat, în mod provizoriu, de la 1 septembrie 2014. 

 6 februarie 2018 – Concluziile Consiliului UE au reafirmat angajamentul de a 
consolida asocierea politică și integrarea economică dintre UE și Republica Moldova, pe 
baza acordului de asociere. Consiliul UE a subliniat importanța continuării punerii în 
aplicare a procesului de reformă, care a început în 2016. 

 30 septembrie 2019 -  A cincea reuniune a Consiliului de asociere UE – Republica 
Moldova a vizat  asocierea politică, cooperarea și convergența din domeniul politicii externe 
și de securitate comune (PESC). În urma reuniunii a fost emisă o declarație comună de 
presă. 

 15 decembrie 2021 – Declarația comună a celui de-al șaselea summit al 
Parteneriatului Estic al UE a subliniat aspirația europeană comună a statelor participante. 

 3 martie 2022 – S-a semnat, la Chișinău, cererea de aderare a Republicii Moldova la 
UE, în contextul crizei din Ucraina.  

 4 martie 2022 – Președintele Republicii Moldova, prim-ministrul guvernului și 
președintele Parlamentului moldovean au transmis președintelui francez Emmanuel 
Macron, în calitatea sa de șef al statului membru care asigură președinția rotativă a 
Consiliului UE, cererea Moldovei de a deveni membră a Uniunii Europene. Documentul a 
fost transmis în copie și președintelui Consiliului European, președintei Comisiei Europene 
și președintei Parlamentului European. Ulterior, parlamentele naționale din UE au fost 
informate cu privire la această cerere, marcând astfel o etapă în procedura vizată la art. 49 
din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

 10 martie 2022 – În Declarația șefilor de stat sau de guvern, reuniți la Versailles, 
privind agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, Consiliul European a invitat Comisia 
Europeană să își prezinte avizele cu privire la cererile de aderare la UE depuse de Republica 
Moldova și de Georgia. 

 17 martie 2022 – S-a semnat Acordul între Uniunea Europeană și Republica Moldova 
privind activitățile operative desfășurate de Frontex - Agenția europeană pentru poliția de 
frontieră și garda de coastă - în Republica Moldova. Acordul a început să fie aplicat de la 
data semnării acestuia. 

 18 martie 2022 - Declarația comună de presă în urma lansării Dialogului politic și de 
securitate la nivel înalt al Uniunii Europene și Republicii Moldova. Părțile au salutat acest 
format de dialog la nivel înalt, reflectând angajamentul și interesul comun de a consolida 
cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate, în conformitate cu prevederile 
Acordului de asociere. Decizia de lansare a acestui dialog a fost luată pe 28 octombrie 2021, 
la ultimul Consiliu de asociere dintre UE și Republica Moldova de la Bruxelles. 

 21 martie 2022 – Ministrul român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a anunțat 
organizarea la Berlin, la 5 aprilie a.c., a unei Conferințe pentru Republica Moldova, cu scopul 

România a fost primul stat membru al 
Uniunii Europene care a finalizat procedura 
ratificării Acordului de asociere UE - 
Republica Moldova, în iulie 2014, în cadrul 
unei sesiuni parlamentare extraordinare. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314918
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/02/15/fac-moldova-conclusions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6280-2018-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-ministerial-meetings/2019/09/30/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/09/30/joint-press-statement-following-the-fifth-association-council-meeting-between-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/
https://www.consilium.europa.eu/media/53547/20211215-eap-joint-declaration-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2077-2022-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/CM02077.RO22.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M049&from=ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/03/11/statement-of-the-heads-of-state-or-government-on-the-russian-aggression-against-ukraine-10-03-2022/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A22022A0318%2801%29&qid=1647860061920
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/113096/declara%C8%9Bie-de-pres%C4%83-comun%C4%83-%C3%AEn-urma-lans%C4%83rii-dialogului-politic-%C8%99i-de-securitate-la-nivel_ro
https://www.mae.ro/node/58175
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=7400&idl=1
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creării unei platforme de sprijin („Moldova Support Platform”) și de a încuraja acordarea de 
ajutor suplimentar acestei țări, în contextul afluxului de refugiați din Ucraina. Inițiativa se 
va desfășura cu sprijinul Franței și al Germaniei. Anunțul a fost făcut de către ministrul 
român cu prilejul reuniunii formațiunii Afaceri externe a Consiliului UE de la această dată. 

 21 martie 2022 – În cadrul reuniunii miniștrilor apărării din UE, viceprim-ministrul 
guvernului și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a susținut că 
Moldova este una dintre țările cele mai afectate de situația din Ucraina. În acel moment, 
13% dintre copiii din Moldova erau copii ai cetățenilor și refugiaților ucraineni. Ministrul 
moldovean a declarat că este convins de faptul că UE ia în serios preocupările și nevoile 
Moldovei, iar miniștrii europeni participanți și-au subliniat angajamentul de a intensifica în 
mod colectiv sprijinul UE pentru această țară membră a Parteneriatului Estic. 

 

III. Activități ale Parlamentului European referitoare la procesul de aderare al 
Republicii Moldova la UE  

La 16 octombrie 2014, s-a constituit delegația 
Parlamentului European care urma să facă parte din 
Comitetul de asociere parlamentar UE–Moldova. 
Constituirea acestui comitet a fost prevăzută de art. 
440 al Acordului de asociere UE-Moldova. 

La 21-22 septembrie 2015, a avut loc prima ședință a 
Comitetului de asociere parlamentar UE-Moldova, la 
Bruxelles. Declarația adoptată cu prilejul acestei 

ședințe prevedea monitorizarea constantă a îndeplinirii prevederilor Acordului de asociere 
și sensibilizarea cetățenilor moldoveni cu privire la obiectivele acordului. Până în prezent, 
au avut loc șase ședințe ale comitetului de asociere parlamentar. 

Începând cu alegerile prezidențiale din Republica Moldova, din 30 octombrie și din 13 
noiembrie 2016, Parlamentul European deleagă europarlamentari observatori ai alegerilor 
din această țară. Parlamentul European urmărește în mod constant evoluțiile din 
Republica Moldova: 

 Comisia pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului, subcomisia pentru 
securitate și apărare și Comisia pentru control bugetar (BUDG) discută în mod regulat 
despre evoluțiile din Moldova. Comisia pentru comerț internațional (INTA) monitorizează 
problemele legate de comerțul cu - și asistența macrofinanciară pentru - Republica 
Moldova. 

 Comisia AFET a Parlamentului European a solicitat, în noiembrie 2019, întocmirea 
unui raport din proprie inițiativă privind îndeplinirea prevederilor Acordului de asociere UE 
- Moldova. Raportul, publicat în august 2020, prezintă un bilanț al implementării 
prevederilor acordului de asociere, în contextul evaluării generale a situației acordurilor de 
asociere dintre UE și Republica Moldova, Georgia și Ucraina. 

O serie de dezbateri plenare și rezoluții ale Parlamentului European s-au concentrat, în 
ultimii ani, pe relația cu Republica Moldova.  

 

IV. Cooperarea parlamentară bilaterală cu România 

La 12 decembrie 2011, s-a înființat comisia comună pentru integrare europeană dintre 
Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova. Cu prilejul celei mai recente 
ședințe a acestei comisii parlamentare comune, la 3 iunie 2021, s-a punctat faptul că 
România reprezintă principalul partener economic al Republicii Moldova și principal 
furnizor al dozelor de vaccin împotriva Covid-19, atât în cadrul cooperării la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale, cât și între cele două state (stabilite prin protocoale de înfrățire și 
dezvoltare reciprocă). 

La începutul legislaturii 2014-
2019, Parlamentul European a 
desemnat  Republica Moldova 
drept „țară prioritară” pentru 
Programul său cuprinzător de 
acțiune pentru sprijinirea 
democrației.  

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2022/03/21/
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-md/home
https://www.europarl.europa.eu/delegations/ro/d-md/about/history
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/120602/1st%20EU-MD%20PAC%20Meeting_Final%20statement%20and%20recommendations%20as%20adopted%20on%2022.09.2015.pdf
https://www.europarl.europa.eu/delegations/ro/d-md/about/history
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home/highlights
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e4311405-ddd7-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-md/documents/ep-resolutions
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?cam=0&leg=2020&idc=204
http://www.cdep.ro/comisii/moldova/pdf/2021/pv0603.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212187/GDS-Brochure-EN-REV-web.pdf

