
Pe parcursul celui de-al șaselea an de implementare a Acor-
dului de Asociere (1 septembrie 2019 – 1 septembrie 2020), 
sintetizând rezultatele și constrângerile identificate, se con-
stată un progres în acele domenii și sectoare prevăzute de 
Acordul de Asociere UE-Moldova, care au fost condiționate 
în cadrul programelor de suport bugetar și de asistență ma-
crofinanciară, oferite de UE. UE rămâne cel mai important 
partener economic al Republicii Moldova, cu peste 63% 
din exporturile moldovenești orientate pe piața europeană 
și aproape 50% din importuri care sunt de origine din UE. 
Totodată, nu s- au constat evoluții concludente în realizarea 
părții valorice a Acordului de Asociere.

Acestea sunt principalele constatări ale Raportului Alter-
nativ: Șase ani de implementare a Acordului de Asociere 
UE-Moldova, prezentat pe 12 octombrie 2020, de experții 
Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în 
parteneriat cu Platforma Națională a Forumului Societății 
Civile din Parteneriatul Estic și cu susținerea oferită de 
Fundația Konrad Adenauer Republica Moldova.

Analiștii IPRE constată că UE a diversificat cadrul de spri-
jin pentru diverși actori de schimbare, consolidând dia-
logul și cooperarea cu societatea civilă, autoritățile loca-
le, IMM-uri și comunitățile locale. Imaginea UE în rândul 
cetățenilor a continuat să se îmbunătățească. Astfel, pes-
te 63% dintre moldoveni declară că au încredere în Uni-
unea Europeană, potrivit unui sondaj realizat recent în 
Republica Moldova și în alte țări ale Parteneriatului Estic.

Dialogul politic UE-Moldova a fost influențat de evoluțiile 
politice interne, de nivelul de realizare a agendei de re-
forme-cheie, care țin de funcționarea instituțiilor demo-
cratice, justiție și respectarea drepturilor omului, dar și de 
criza pandemică COVID-19. Negocierea unei noi Agende 
de Asociere, elaborarea noului Plan de Acțiuni privind 
implementarea Acordului de Asociere și contribuirea la 
definitivarea noilor livrabile ale Parteneriatului Estic post-
2020 reprezintă prioritățile-cheie ale dialogului politic, ce 
ar putea oferi și oportunități pentru resetarea agendei 
europene a Republicii Moldova.

Raport Alternativ privind principalele 
progrese, constrângeri și priorități 
privind realizarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană

Raportul integral poate fi consultat AICI.
Urmărește-ne: www.eap-csf.md
Facebook: @ForumulSocietatiiCivile

Al șaselea an de implementare 

http://ipre.md/wp-content/uploads/2020/10/RAPORT-ALTERNATIV_IPRE_6-ANI-DE-IMPLEMENTARE_RO_finalSITE_IPRE_final_12.10.2020-1.pdf
http://ipre.md/wp-content/uploads/2020/10/RAPORT-ALTERNATIV_IPRE_6-ANI-DE-IMPLEMENTARE_RO_finalSITE_IPRE_final_12.10.2020-1.pdf
http://www.eap-csf.md


Membrii Platformei Naționale s-au reîntâlnit online, pe 18 
septembrie 2020, în cadrul celei de-a 2-a ședințe plenare 
a Platformei, pentru a discuta despre acceptarea noilor 
organizații în rândul Platformei, asigurarea implicării ega-
le a tuturor membrilor în activitățile Platformei și plani-
ficarea evenimentelor și activităților tematice pentru ur-
mătoarea perioadă.

Totodată, membrii au discutat despre strategia de 
advocacy a Platformei pentru 2020-2021 și au stabilit 
prioritățile Platformei, în concordanță cu Agenda de Aso-
ciere dintre UE și Republica Moldova.

Cea de-a 2-a ședință 
plenară a Platformei 
Naționale a Forumului 
Societății Civile din 
Parteneriatul Estic  
din 2020

Prioritățile Platformei 
Naționale a FSC din 
PaE pentru 2020-2022

În iulie 2020, Platforma Națională și-a re-ales Facilitato-
rul Național, pentru perioada 2020-2022. Astfel, Adrian 
Lupușor, director executiv Expert-Grup, a fost desemnat 
în calitate de Facilitator Național al Platformei Naționale.  

În calitate de Facilitator Național, Adrian Lupușor își pro-
pune să stabilească un cadru de priorități care să anco-
reze activitatea Platformei în mod consecvent, să dina-
mizeze activitatea și implicarea membrilor Platformei și 
să crească vizibilitatea Platformei pe plan intern și extern 
în vederea sporirii eficienței acțiunilor de advocacy la 
Chișinău și Bruxelles.

Totodată, Raportul de Activitate al lui Ion Manole, direc-
tor executiv Promo-LEX, Facilitatorul Național al Platfor-
mei Naționale în perioada iunie 2019- iulie 2020, poate fi 
accesat aIcI.

Atingerea celor 3 obiective de bază va facilita reali-
zarea misiunii Platformei „de a consolida procesul 
de integrare europeană și de dezvoltare democra-
tică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul 
de advocacy și de monitorizare în implementarea 
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, 
precum și a altor documente relevante ce se referă 
la Parteneriatul Estic și la relația dintre RM și UE.””

adrIan Lupușor Facilitatorul Național  
al Platformei Naționale a FSC din PaE

O parte dintre membrii Platformei Naționale a FSC din PaE în cadrul ședinței online din 18 septembrie 2020

https://www.eap-csf.md/raport-de-activitate/?fbclid=IwAR36Yp2zaKLDqIhSKnJ2_OuIWeagzGaQz4cmy8eVDZSZaYOEB0y4ftc9O58
https://www.eap-csf.md/raport-de-activitate/?fbclid=IwAR36Yp2zaKLDqIhSKnJ2_OuIWeagzGaQz4cmy8eVDZSZaYOEB0y4ftc9O58


Pe parcursul lunii august 2020, Platformele Naționale 
din cele 6 țări ale Parteneriatului Estic s-au solidarizat 
cu poporul belarus, privind alegerile prezidențiale 
din 9 august 2020 și situația politică din Belarus. 

Astfel, o serie de acțiuni de solidarizare paralele au fost 
organizate de către Platformele Naționale din regiune, 
la datele de 13 august și 9-10 septembrie, în semn de 
suport pentru protestatarii pașnici din Belarus și pen-
tru colegii din Platforma Națională din Belarus- Andrei 
Yahorau, Irina Sukhy și Stanislava Husakova- care au 
fost arestați și reținuți ilegal de către forțele de ordine 
din Belarus, în timpul unui protest pașnic. 

La data de 8 septembrie, Comitetul Director al 
Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic a 
semnat o declarație, unde condamnă arestarea ile-
gală a membrilor Platformei Naționale din Belarus și 
cer autorităților din Belarus eliberarea lor imediată, 
precum și stoparea violenței excesive a forțelor de 
ordine asupra protestatarilor pașnici. 

La data de 13 octombrie, Comitetul Director al Fo-
rumului Societății Civile al PaE, împreună cu Platfor-
ma Națională din Belarus, au semnat o declarație, 
unde condamnă arestarea ilegală a peste 600 de pro-
testatari pașnici și activiști civici în perioada proteste-
lor din 9-11 august, precum și a membrilor Consiliului 
Coordonator inițiat de Svetlana Tikhanovskaya. 

Acțiuni de 
solidarizare cu 
poporul belarus 
organizate de 
către Platformele 
Naționale ale 
Forumului 
Societății Civile din 
Parteneriatul Estic

Membrii Platformei 
Naționale din 
Republica Moldova 
în fața Ambasadei 
Republicii Belarus 
la Chișinău, 9 
septembrie 2020.

: https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/SC-statement-condemning-illegal-detentions-Belarus.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Joint-statement-BNP-and-Steering-Committee-illegal-arrests-Belarus-October.pdf


Forumul Societății Civile al Parteneriatul Estic (FSC PaE) este o platformă unică, multi-stratificată a societății civile regionale, care vizea-
ză promovarea integrării europene, facilitând reformele și transformările democratice în cele șase țări ale Parteneriatului Estic - Arme-
nia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Servind societății civile din cadrului Parteneriatul Estic, FSC PaE se străduiește 

să consolideze societatea civilă din regiune, să stimuleze pluralismul în discursul public și în elaborarea de politici prin promovarea 
democrației participative și a libertăților fundamentale. FSC PaE este o organizație apolitică, non-guvernamentală, bona fide. Pentru 

mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al FSC PaE: www.eap-csf.eu

La Chișinău a fost 
inaugurat primul 
Centru de Informare 
al UE, Europe Café

Europe Café, primul Centru de Informare al Uniunii Eu-
ropene în Chișinău, a fost inaugurată în format virtual și 
interactiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Centrul a 
fost deschis de către Ambasadorul UE în Republica Mol-
dova, Peter Michalko, cu participarea online a Ambasa-
dorilor țărilor membre ale Uniunii Europene. Alături de 
aceștia, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europe-
ne, Oleg Țulea, a adresat un cuvânt de felicitare.

Amplasată în centrul orașului, Europe Café își propune să 
devină un loc de conexiune pentru comunicarea și vizibilita-
tea Uniunii Europene la Chișinău, oferind publicului diverse 
informații despre UE și cooperarea cu Republica Moldova.

Europe Café a fost concepută ca un centru de comunica-
re și de informare, unde toți cei interesați vor putea să afle 
mai multe despre Uniunea Europeană și Statele Membre, 
despre istoria și cultura lor, precum și despre asistența 
oferită în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, prin 
programe și proiecte ale Uniunii Europene și țărilor mem-
bre UE, care împreună acționează ca „Echipa Europa”.

Dezvoltarea 
Instrumentelor de 
analiză, comunicare 
strategică și advocacy 
ale organizațiilor 
societății civile din 
Republica Moldova
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în 
parteneriat cu Platforma Națională a Forumului Societății 
Civile a Parteneriatului Estic și cu suportul Fundației So-
ros-Moldova, a organizat, în perioada 12-13 august 2020, 
Atelierul de Lucru „Dezvoltare Instrumentelor de anali-
ză, comunicare strategică și advocacy ale organizațiilor 
societății civile din Republica Moldova”.

La atelierul de lucru au participat peste 20 de participanți, 
care reprezintă organizații ale societății civile (OSC) și 
think-tank-uri din Republica Moldova, interesați să-și dez-
volte abilitățile de analiză, advocacy și comunicare, pen-
tru o mai bună coordonare și promovare a activităților 
organizațiilor pe care le reprezintă. 

Astfel, pe parcursul a două zile, participanții au avut posi-
bilitatea să se familiarizeze cu metodele de analiză, comu-
nicare și advocacy necesare pentru creșterea interacțiunii 
cu instituțiile mass-media, autoritățile publice și partenerii 
de dezvoltare. Totodată, participanții au discutat, împreu-
nă cu moderatorii sesiunilor de lucru, despre evaluarea și 
analiza evenimentelor, proceselor și efectelor politice, atât 
din Republica Moldova, cât și pe plan internațional.

Excelența Sa, Peter Michalko, Ambasadorul UE  
la Chișinău, la inaugurarea Centrului de Informare  

al UE în Chișinău, Europe Café. 

http://www.eap-csf.eu

