
Anexa 13. Exemple de preluări în broșura „Uniunea Europeană și politicile ei legate de 

educație-cercetare-inovare față de Moldova” 

Broșura Referat „Politica Europeană de Vecinătate”  
Politica Europeană de Vecinătate (PEV), apărută 
ca urmare a extinderii Uniunii Europene din 1 mai 
2004, reprezintă o nouă etapă de dezvoltare şi 
construire continuă a continentului european, 
fortificând calitatea de actor internaţional al Uniunii 
Europene [2-sursa e alta].  
Esenţa Politicii europene de vecinătate constituie 
stabilirea „unui cerc de prieteni” pentru a crea un 
areal de prosperitate, stabilitate şi securitate în 
vecinătatea Uniunii Europene, benefic şi în 
interesul atît al UE, cît şi al ţărilor-partenere. 

Politica Europeană de Vecinătate, apărută recent 
ca urmare a extinderii Uniunii Europene din 1 mai 
2004, reprezintă o nouă etapă de dezvoltare şi 
construire continuă a continentului european, 
fortificînd calitatea de actor internaţional al Uniunii 
Europene.  
Esenţa PEV constituie stabilirea „unui cerc de 
prieteni”[1, p.3] pentru a crea un areal de 
prosperitate, stabilitate şi securitate în vecinătatea 
Uniunii Europene, benefic şi în interesul atît al UE, 
cît şi al ţărilorpartenere. 

Politica Europeană de Vecinătate reglementează 
relaţiile privilegiate cu statele vecine, ce depăşesc 
cooperarea de ordin general, incluzând 
respectarea principiilor economiei de piaţă, 
dezvoltării durabile şi a comerţului liber, având la 
bază integrarea economică a statelor vecine pe 
piaţa internă, axîndu-se pe reducerea sărăciei, 
consolidarea cooperării trans-frontaliere, 
interconexiunea reţelelor şi oferind o asistenţă 
financiară solidă, în schimbul consolidării statutului 
de drept în ţările vecine, a democraţiei, respectării 
drepturilor omului, bunei guvernări, promovării 
reformelor de piaţă, promovării coeziunii sociale, în 
comun fiind prevăzute cooperarea privind 
obiectivele politicii externe, precum lupta împotriva 
terorismului şi nonproliferării mijloacelor de 
distrugere în masă [3 – sursa e alta]. 

Politica Europeană de Vecinătate reglementează 
relaţiile privilegiate cu statele vecine, ce depăşesc 
cooperarea de ordin general, incluzînd respectarea 
principiilor economiei de piaţă, dezvoltării durabile 
şi a comerţului liber, avînd la bază integrarea 
economică a statelor vecine pe piaţa internă 
unională, axîndu-se pe reducerea sărăciei, 
consolidarea cooperării trans-frontaliere, 
interconexiunea reţelelor şi oferind o asistenţă 
financiară solidă, în schimbul consolidării statutului 
de drept în ţările vecine, a democraţiei, respectării 
drepturilor omului, bunei guvernări, promovării 
reformelor de piaţă, promovării coeziunii sociale, în 
comun fiind prevăzute cooperarea privind 
obiectivele politicii externe, precum lupta împotriva 
terorismului şi non-proliferării mijloacelor de 
distrugere în masă. 

Politica Europeană de Vecinătate utilizează 
principiul geografic sau cel al proximităţii de 
graniţele Uniunii Europene pentru a delimita statele 
ce fac parte din vecinătatea unională. După cum 
este prevăzut în Strategia Politicii de vecinătate 
acestea sunt ţările vecine sau cele ce s-au apropiat 
de UE în urma ultimelor extinderi. 

Politica Europeană de Vecinătate utilizează 
principiul geografic sau cel al proximităţii de 
graniţele Uniunii Europene pentru a delimita statele 
ce fac parte din vecinătatea unională. După cum 
este prevăzut în Strategia PEV acestea sunt ţările 
vecine sau cele ce s-au apropiat de UE în urma 
ultimelor extinderi. 

Principiul interdependenţei sau a angajamentului 
comun presupune implicarea activă comună a 
Uniunii Europene şi a statului vecin în 
implementarea Politicii Europene de Vecinătate. 
Utilizarea acestuia evidenţiază că PEV reprezintă 
un proiect comun elaborat împreună. 

Principiul interdependenţei sau a angajamentului 
comun presupune implicarea activă comună a 
Uniunii Europene şi a statului vecin în 
implementarea Politicii Europene de Vecinătate. 
Utilizarea acestuia evidenţiază că PEV reprezintă 
un proiect comun elaborat împreună. 

În pofida faptului că Uniunea Europeană concepe 
politica sa de vecinătate pentru toate 
statele ce se învecinează cu ea din punct de 
vedere al frontierelor terestre şi maritime drept o 
politică coerentă şi luînd în consideraţie faptul că 
politica în cauză este bazată pe un set de priorităţi 
clar determinate în scop şi metodologie de 
implementare, elementul novator al Politicii 
Europene de Vecinătate constă în principiul 
diferenţierii care fundamentează relaţiile fiecărui 
stat în parte cu UE în procesul de realizare a 
politicii de vecinătate. 

În pofida faptului că Uniunea Europeană concepe 
Politica sa de vecinătate pentru toate statele ce se 
învecinează cu ea din punct de vedere al 
frontierelor terestre şi maritime drept o politică 
coerentă şi luînd în consideraţie faptul că politica în 
cauză este bazată pe un set de priorităţi clar 
determinate în scop şi metodologie de 
implementare, elementul novator al PEV constă în 
principiul diferenţierii care fundamentează relaţiile 
fiecărui stat în parte cu UE în procesul de realizare 
a politicii de vecinătate 

Un alt principiu folosit pe larg în cadrul Politicii 
Europene de Vecinătate este cel al 
progresivităţii, care devine echivalent ca forţă 
motrice al celui utilizat în procesul de extindere, cu 
excepţia că Politica de vecinătate nu se pronunţă 
asupra calificării de aderare la UE. 

Un alt principiu folosit pe larg în cadrul Politicii 
Europene de Vecinătate este cel al progresivităţii 
[7, p. 8], care devine echivalent ca forţă motrice al 
celui utilizat în procesul de extindere, cu excepţia 
că PEV nu se pronunţă asupra calificării de 
aderare la UE. 

https://www.eushare-project.eu/uploaded/1594376840Broshure.pdf
https://pdfcoffee.com/politica-europeana-de-vecinatate-pdf-free.html


Strategia Politicii Europene de Vecinătate prevede 
două domenii largi care ghidează 
întreaga gamă de priorităţi ce stau la baza relaţiilor 
dintre UE şi statul-partener. Astfel, acestea pot fi 
rezumate în felul următor: 
I. Priorităţi ce se referă la angajamentele asumate 
pentru luarea de acţiuni specifice ce confirmă sau 
consolidează aderarea la valorile comune şi unele 
obiective din domeniul politicii externe şi de 
securitate. 
II. Priorităţi ce se referă la angajamentele asumate 
pentru luarea de acţiuni ce vor aduce ţara-partener 
mai aproape de UE într-un număr stabilit de 
domenii. 

Strategia Politicii Europene de Vecinătate [7, p. 9] 
prevede două domenii largi care ghidează întreaga 
gamă de priorităţi ce stau la baza relaţiilor dintre 
UE şi statul-partener. Astfel, acestea pot fi 
rezumate în felul următor:  
I. Priorităţi ce se referă la angajamentele asumate 
pentru luarea de acţiuni specifice ce confirmă sau 
consolidează aderarea la valorile comune şi unele 
obiective din domeniul politicii externe şi de 
securitate.  
II. Priorităţi ce se referă la angajamentele asumate 
pentru luarea de acţiuni ce vor aduce ţarapartener 
mai aproape de UE într-un număr stabilit de 
domenii. 

Broșura Parlamentul european. Politica europeană de 
vecinătate 

Politica europeană de vecinătate sprijină 
coordonarea politică și aprofundarea integrării 
economice, îmbunătățirea mobilității și contactele 
interpersonale. Nivelul de ambiție al acestei relații 
depinde de măsura în care aceste valori sunt 
împărtășite.  
 

PEV sprijină coordonarea politică și aprofundarea 
integrării economice, îmbunătățirea mobilității și 
contactele interpersonale. Nivelul de ambiție al 
acestei relații depinde de măsura în care aceste 
valori sunt împărtășite.  
 

Politica europeană de vecinătate rămâne distinctă 
de procesul de extindere, deși aceasta nu 
afectează modul în care relațiile dintre țările vecine 
și UE pot evolua în viitor. Ea urmărește 
consolidarea prosperității, stabilității și securității 
tuturor.  

PEV rămâne distinctă de procesul de extindere, 
deși aceasta nu afectează modul în care relațiile 
dintre țările vecine și UE pot evolua în viitor. Ea 
urmărește consolidarea prosperității, stabilității și 
securității tuturor. 

Politica europeană de vecinătate se bazează pe 
democrație, pe construcția statului de 
drept și pe respectarea drepturilor omului și este o 
politică bilaterală între UE și fiecare țară 
parteneră, însoțită de inițiative de cooperare 
regională 

PEV se bazează pe democrație, pe respectarea 
statului de drept și pe respectarea drepturilor 
omului și este o politică bilaterală între UE și 
fiecare țară parteneră, însoțită de inițiative de 
cooperare regională: Parteneriatul estic (PaE) și 
Uniunea pentru Mediterana[1]. 

Broșura Consiliul european. Parteneriatul Estic 

Prin intermediul Politicii europeane de vecinătate, 
UE colaborează cu vecinii săi de la sud și est 
pentru a ajunge la cea mai strânsă asociere politică 
și la cel mai înalt grad de integrare economică 
posibilă. Parteneriatul estic este o dimensiune 
estică specifică a politicii europene de vecinătate. 

Parteneriatul estic este o dimensiune estică 
specifică a politicii europene de 
vecinătate (PEV). Prin intermediul PEV, UE 
colaborează cu vecinii săi de la sud și est pentru a 
ajunge la cea mai strânsă asociere politică și la cel 
mai înalt grad de integrare economică posibilă. 

Parteneriatul estic are drept obiectiv consolidarea 
asocierii politice și a integrării 
economice a partenerilor din Europa de Est și 
Caucazul de Sud. 

Parteneriatul estic are drept obiectiv 
consolidarea asocierii politice și a integrării 
economice a șase țări partenere din Europa de 
Est și Caucazul de Sud 

În iunie 2008, Consiliul European a invitat 
Comisia să pregătească o propunere privind un 
Parteneriat Estic (PaE) cu scopul de a sprijini 
cooperarea regională și a consolida relațiile UE cu 
vecinii săi din est. 

În iunie 2008, Consiliul European a invitat Comisia 
să pregătească o propunere privind un Parteneriat 
estic (EaP) cu scopul de a sprijini cooperarea 
regională și a consolida relațiile UE cu vecinii săi 
din est. 

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009 ca inițiativă 
comună între: 

 UE 
 statele membre ale UE 
 șase țări partenere din Europa de Est și 

Caucazul de Sud 

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009 ca inițiativă 
comună între: 

 UE 

 statele membre ale UE 

 șase țări partenere din Europa de Est și 
Caucazul de Sud… 

Țările partenere se confruntă cu numeroase 
provocări comune. Abordarea lor în comun 
promovează cooperarea și schimbul de bune 
practici. 

Țările partenere se confruntă cu numeroase 
provocări comune. Abordarea lor în comun 
promovează cooperarea și schimbul de bune 
practici. 

https://www.eushare-project.eu/uploaded/1594376840Broshure.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/170/politica-europeana-de-vecinatate
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/170/politica-europeana-de-vecinatate
https://www.eushare-project.eu/uploaded/1594376840Broshure.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/


Cooperarea multilaterală din cadrul Parteneriatului 
estic se desfășoară la nivelul unei largi serii de 
aspecte: 

 consolidarea instituțiilor și a bunei guvernanțe, 
inclusiv a rezilienței la schimbări de natură externă. 

 dezvoltarea de oportunități de piață prin integrare 
economică și acorduri comerciale. 

 asigurarea securității energetice și îmbunătățirea 
interconexiunii în domeniul 
energetic și al transporturilor. 

 intensificarea mobilității și a contactelor 
interpersonale prin negocierile din cadrul 
dialogului privind vizele. 

Cooperarea multilaterală din cadrul Parteneriatului 
estic se desfășoară la nivelul unei largi serii de 
aspecte: 

 consolidarea instituțiilor și a bunei 
guvernanțe, inclusiv a rezilienței la 
schimbări de natură externă 

 dezvoltarea de oportunități de piață prin 
integrare economică și acorduri comerciale 

 asigurarea securității energetice și 
îmbunătățirea interconectării în domeniul 
energetic și al transporturilor 

 intensificarea mobilității și a contactelor 
interpersonale prin negocierile din cadrul 
dialogului privind vizele 

Broșura MAEIE al RM. Ce este Parteneriatul estic? 

CORLEAP este platforma care reunește statele 
partenere în cadrul Comitetului Regiunilor al UE, iar 
Forumul Societății Civile a PaE facilitează 
consolidarea rolului societății 
civile în realizarea obiectivului PaE. În 2012 
Moldova a fost prima țară non-UE care a organizat 
Forumul Societății Civile. 
Summit-ul PaE de la Vilnius, 28 – 29 noiembrie 
2013, a evaluat progresele înregistrate de cele 6 
state partenere stabilind totodată obiectivele pentru 
perioada 2014-2015 [12 – sursa e alta]. 
Summit-ul PaE de la Riga, 21-22 mai 2015 a 
evidenţiat diferenţa care se crease dintre 
ţările member associate UE – Republica Moldova, 
Ucraina, Georgia; şi ceilalţi participanţi în cadrul 
Parteneriatului Estic: Azerbaijan, Armenia şi 
Belarus. 

CORLEAP este platforma care reunește statele 
partenere în cadrul Comitetului Regiunilor al UE, iar 
Forumul Societății Civile a PaE facilitează 
consolidarea rolului societății civile în realizarea 
obiectivului PaE. În 2012 Moldova a fost prima țară 
non-UE care a organizat Forumul Societății Civile. 
Summit-ul PaE de la Vilnius, 28 – 29 noiembrie 
2013, a evaluat progresele înregistrate de cele 6 
state partenere stabilind totodată obiectivele pentru 
perioada 2014-2015.... 
Summit-ul PaE de la Riga, 21-22 mai 2015 a 
evidenţiat diferenţa care se crease dintre ţările 
member asociate UE – Republica Moldova, 
Ucraina, Georgia; şi ceilalţi participanţi în cadrul 
Parteneriatului Estic: Azerbaijan, Armenia şi 
Belarus. 

Summit-ul PaE de la Bruxelles, 24 noiembrie 2017, 
a evidenţiat importanţa relaţiilor bilaterale dintre 
Uniunea Europeană şi fiecare stat participant al 
Parteneriatului Estic, fiind totodată agreate 
obiectivele cheie ale Parteneriatului pînă la sfârșitul 
anului 2020, implementarea cărora va aduce 
iniţiativa mai aproape de cetăţeni şi necesităţile 
acestora [13 – sursa e alta]. 
Republica Moldova este un participant activ în 
cadrul Parteneriatului Estic şi îşi bazează 
acţiunile pe principiile diferenţierii, mai mult pentru 
mai mult, implicării comune, promovând o abordare 
pragmatică a oportunităţilor oferite atît pe 
dimensiunea bilaterală, cît şi multilaterală în 
vederea avansării spre realizarea obiectivului 
strategic al integrării europene. 

Summit-ul PaE de la Bruxelles, 24 noiembrie 2017, 
a evidenţiat importanţa relaţiilor bilaterale dintre 
Uniunea Europeană şi fiecare stat participant al 
Parteneriatului Estic, fiind totodată 
agreate obiectivele cheie ale Parteneriatului pînă în 
anul 2020, implementarea cărora va aduce 
iniţiativa mai aproape de cetăţeni şi necesităţile 
acestora. 
Republica Moldova este un participant activ în 
cadrul PaE şi pledează pentru valorificarea plenară 
a principiului mai mult pentru mai mult, în baza unei 
abordări pragmatice a oportunităţilor oferite atît pe 
dimensiunea bilaterală, cît şi multilaterală în 
avansarea spre realizarea obiectivului strategic al 
integrării europene. 
 

Analiza e până la p.12. Același mod de elaborare a broșurii este caracteristic și în continuare, până la 

finalul publicației de 42 de pagini. 

 

https://www.eushare-project.eu/uploaded/1594376840Broshure.pdf
https://mfa.gov.md/ro/content/ce-este-parteneriatul-estic
http://cor.europa.eu/ro/activities/corleap/Pages/corleap.aspx
http://www.eap-csf.md/
http://www.eu2013.lt/en/news/statements/-joint-declaration-of-the-eastern-partnership-summit-vilnius-28-29-november-2013
http://www.consilium.europa.eu/media/21526/riga-declaration-220515-final.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_20_deliverables_for_2020.pdf

