INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA

Despre proiect
Institutul European din România, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale - IDIS
Viitorul din Republica Moldova (RM) derulează în perioada martie – octombrie 2011, un proiect finanţat
de German Marshall Fund, prin Programul Black Sea Trust. Proiectul, intitulat Preparing Moldova for
a comprehensive free trade area with the European Union [Pregătirea Republicii Moldova pentru
o zonă de liber schimb cuprinzătoare cu Uniunea Europeană], urmăreşte sprijinirea autorităţilor din
Republica Moldova implicate direct în procesul de negociere pentru încheierea unui acord de liber schimb
cu Uniunea Europeană.
Printre obiectivele proiectului se numără: realizarea unui curs de formare (la Chişinău) pentru o serie
de funcţionari din administraţia publică centrală din Republica Moldova pe tematici legate de aspecte
comerciale în cadrul UE, realizarea unui studiu privind consecinţele unei zone de liber schimb aprofundate
şi cuprinzătoare asupra economiei Republicii Moldova, precum şi stimularea dialogului, a unui cadru de
cooperare şi asigurarea unui transfer optim de cunoştinţe, prin organizarea unei dezbateri (la Chişinău) pe
tema comerţului liber în Uniunea Europeană.
Organizarea sesiunii de formare are ca public ţintă 30 de reprezentanţi ai administraţiei publice din
Republica Moldova, direct implicaţi în procesul de negociere a acordului de liber schimb aprofundat şi
cuprinzător cu UE. Programul de formare va include teme precum: obiective şi modalităţi de aplicare a
politicii comerciale a Uniunii Europene faţă de alte state, regimul vamal aplicat bunurilor şi serviciilor
provenite din ţări terţe, obstacole tarifare şi netarifare.
Studiul privind consecinţele unei zone de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare asupra economiei
Republicii Moldova îşi propune, pe lângă o evaluare a relaţiilor comerciale dintre UE şi Republica Moldova,
a cadrului instituţional referitor la crearea unei zone de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare, şi
identificarea sectoarelor/domeniilor sensibile, dar şi a celor potenţial profitabile şi competitive pentru
RM în raport cu piaţa Uniunii Europene. Estimarea efectelor unei astfel de zone de liber schimb asupra
producătorilor agricoli şi asupra anumitor sectoare industriale din Republica Moldova reprezintă, de
asemenea, un obiectiv al studiului. Nu în ultimul rând, cercetarea va urmări elaborarea unor recomandări
punctuale pentru decidenţii politici privind măsurile şi direcţiile de acţiune pe termen mediu în sectoarele
cu avantaj competitiv pentru RM.
Proiectul se va încheia cu organizarea unei dezbateri la Chişinău, în care se vor aduce în atenţie concluziile
sesiunii de formare, recomandările studiului şi se vor pune bazele unui cadru adecvat de dezbateri ulterioare
pe marginea comerţului liber cu UE şi a relaţiei bilaterale România - Republica Moldova. Transferul de
expertiză dinspre România (acumulat îndeosebi în perioada negocierilor şi a implementării acordului de
asociere la UE) către administraţia publică din Republica Moldova reprezintă, de asemenea, un pilon
important al acestui proiect.
Obiectivul principal al acestei iniţiative este de a folosi cele trei componente ale proiectului (formare,
cercetare, dezbateri) în vederea optimizării eforturilor Republicii Moldova în negocierea unei zone de liber
schimb aprofundate şi cuprinzătoare cu Uniunea Europeană, de a maximiza potenţialul de câştig pentru
economia RM, cu o paletă cât mai redusă a costurilor de adaptare şi armonizare legislativă.
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INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA

Despre parteneri
Institutul European din România este o instituţie publică aflată în coordonarea Departamentului pentru
Afaceri Europene, a cărei misiune este de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei
publice româneşti şi de a crea o platformă de dialog permanent cu comunitatea oamenilor de afaceri,
partenerii sociali şi mediul academic, aducând în atenţie teme importante ale agendei europene.
(www.ier.ro)
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale - IDIS Viitorul din Republica Moldova este un thinktank cu experienţă vastă în realizarea unor analize de impact, evaluări şi recomandări de politici pentru
decidenţii Republicii Moldova. (www.viitorul.org)
Parteneriatul dintre cele două instituţii va conferi un acces sporit factorilor de decizie din Republica
Moldova la expertiza administraţiei centrale româneşti în procesul de asociere şi, ulterior, de integrare în
Uniunea Europeană.
Biroul din Bucureşti al German Marshall Fund reprezintă şi sediul central al Iniţiativei Black Sea Trust
pentru Cooperare Regională (BST). Parteneriat public-privat, BST are în vedere acordarea de sprijin
diferitelor organizaţii interne, destinate aprofundării cooperării regionale, dezvoltării societăţii civile.
Fondurile gestionate prin programele BST vizează consolidarea cooperării transfrontaliere, a principiilor
guvernării democratice, respectarea statului de drept în regiunea extinsă a Mării Negre. (www.gmfus.org)

Persoane de contact pentru acest proiect:
Cornelia Predoiu, coordonator componentă formare, cornelia.predoiu@ier.ro
Oana Mocanu, coordonator componentă cercetare, oana.mocanu@ier.ro
Viorel Chivrigă, coordonator proiect din partea IDIS, viorel.chivriga@viitorul.org
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