
Republica Moldova îşi va dezvolta propriile 
politici, îşi va contura propriul drum spre 
dezvoltare, îşi va urma propriile aspirații, 
menținând relații de cooperare cu Rusia, pe de o 
parte, şi dezvoltând legăturile cu statele membre 
ale Uniunii Europene, pe de altă parte.

Europa este cea mai mare piață de desfacere 
pentru produsele şi serviciile din  Moldova, 
astfel încât micul business și fermierii noștri vor 
beneficia de mai multe posibilități pentru a-și 
vinde marfa în străinătate.

Cele 28 de țări ale Uniunii Europene reprezintă o 
piață de desfacere enormă, de peste 500 de 
milioane de consumatori. Jumătate din 
exporturile Moldovei merg deja în Europa. 

Acordul de Asociere va permite exportul vinurilor, 
textilelor, fructelor sau legumelor fără taxe 
vamale ori cu taxe mai mici, care vor fi eliminate 
treptat.

Drumul către Europa mai înseamnă posibilități 
pentru familii ca să-și pornească propriile afaceri, 
în condiții egale, indiferent de mărimea 
businessului. Întrebați-i pe cei reveniți acasă și o 
să vă spună că e mult mai ușor să deschizi o 
afacere în Italia sau Spania, decât în Moldova. 
Este o situație care trebuie să fie schimbată.

O justiție corectă și modernă, care va încuraja 
oamenii de afaceri să investească în Republica 
Moldova. Investiții mai multe vor însemna mai 
multe locuri de muncă şi mai bine plătite pentru 
cetățenii moldoveni.

Circulația liberă, fără vize, în țările Uniunii 
Europene va permite familiilor să se întâlnească 
mult mai des, nu doar de sărbători, şi nu doar 
acasă, în Moldova, ci în orice oraş din Europa.

Alegem UE și ne păstrăm cultura națională și 
religia. Italienii au rămas italieni, polonezii - 
polonezi, chiar dacă sunt membri ai Uniunii 
Europene. Nu vom renunța la 
valorile sau tradițiile noastre și 
nici nu ni se va cere acest 
lucru.

De ce 
Moldova 

alege UE?

Un viitor european înseamnă mai multe locuri de 
muncă și salarii mai bune; comerț extins și 
investiții sporite; garanția respectării drepturilor și 
libertăților omului și promovarea libertății de 
circulație a cetățenilor noștri.

Uniunea Europeană ne ajută cu expertiză și cu 
bani, pentru că își dorește ca Moldova sa devina o 
țara stabila și prosperă.

Ne dorim Europa acasă, unde Legea să fie 
respectată, iar cei care o încalcă să fie pedepsiți; 
Vameşii, judecătorii și funcționarii să fie corecți; 
Sistemul de educație şi cel de sănătate să fie 
competitive, moderne și necorupte.

Integrarea europeană este cea mai bună cale de 
a ne dezvolta țara. O Moldovă mai puternică din 
punct de vedere economic şi politic va aduce 
beneficii pentru toți vecinii noştri, inclusiv pentru 
Rusia.

Apropierea Republicii Moldova de Uniunea 
Europeană nu înseamnă ruperea relațiilor cu 
Federația Rusă, iar perspectivele europene nu 
sunt condiționate de răcirea legăturii cu Moscova.

Valorile comunității europene se bazează pe 
drepturile şi libertățile oamenilor, pe respectul 
pentru demnitatea, libertatea, democrația, 
egalitatea cetățenilor şi pe statul de drept. 
Unitate în diversitate este unul dintre principiile 
Uniunii Europene.

În această comunitate, Republica Moldova îşi 
va afirma cu tărie identitatea națională, îşi va 
promova cu mândrie cultura şi valorile, îşi va 
respecta convingerile religioase. Familia 
tradițională este fundamentul valorilor şi 
moralei creştine, pe care îl vom apăra şi 
respecta necondiționat acum şi în viitor.

Această publicație a fost elaborată în cadrul 
campaniei de informare a Guvernului privind 
integrarea europeană a Republicii Moldova
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