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OBIECTIVUL GENERAL:
Contribuție la reflecția și îmbunătățirea 
cunoștințelor grupurilor țintă privitor la politicile 
și procesele Uniunii Europene cu un accent 
special pe domeniul agriculturii în direcția 
Republicii Moldova, ca fiind cel mai important 
domeniu pentru relațiile comerciale dintre UE-MD, 
contribuind în acest fel la accelerarea integrării 
treptate a Republicii Moldova în spațiu UE. 

Jean Monnet Activities are designed to promote 
excellence in teaching and research in the field of 
European Union studies worldwide. The activities 
also foster the dialogue between the academic 
world and policy-makers, in particular with the aim of 
enhancing governance of EU policies.

Ce acțiuni sunt sprijinite?

• Support to Associations: Jean Monnet support to 
Associations;

• Sprijin pentru asociații: Sprijin Jean Monnet pentru 
asociații;

• Dezbatere de politică cu lumea academică: Rețele 
Jean Monnet și Proiecte Jean Monnet.

Jean Omer Marie Gabriel Monnet  (9 November 1888 – 
16 March 1979) a fost un economist și diplomat politic 
francez. Un susținător influent al unității europene, 
este considerat unul dintre părinții fondatori ai Uniunii 
Europene. 

www.euagro-project.eu
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu 
constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu 
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OBIECTIVELE SPECIFICE:
1. Sporirea cunoștințelor și creșterea nivelului 
de familiarizare a domeniilor legate de triunghiul 
cunoașterii, organizarea societății civile privitor 
la politicile UE în general, cît și cele ce țin  de 
Republica Moldova, cu accentul principal pe 
politica agricolă și mecanismele UE către RM;

2. Încurajarea cooperării între mediul 
academic, factorii de decizie, societatea 
civilă și tinerii în ceea ce privește politicile 
UE, cu accentul principal pe sectorul agricol;

3. Proiectarea oportunităților, realizărilor 
și obstacolelor proceselor de integrare 
europeană a Republicii Moldova în cadrul 
politicii europene de vecinătate (PEV);

4. Creșterea cunoștințelor grupurilor țintă cu 
privire la progresul obținut de Republica Moldova în 
cadrul OMC prin semnarea Acordului de asociere;

5. Integrarea al căror program de studiu nu 
este legat de aspectele UE și creșterea înțelegerii 
procesului de integrare a Moldovei în spațiul 
UE din cadrul PEV și EaP, AA prin realizarea 
seminarelor de formare interuniversitară;

6. Promovarea implicării într-un dialog de 
politici publice în ceea ce privește integrarea 
agricolă a produselor românești pe piața UE;

7. Îmbunătățirea înțelegerii problemelor și 
dezvoltării actuale a politicilor UE cu accentul 
principal pe politica agricolă și mecanismele 
acesteia legate de Republica Moldova.

GRUPURI ȚINTĂ:
1.	 Studenți	universitari;

2.	 Personalul	academic	al	universităților;

3.	 Reprezentanți	ai	ONG-urilor;

4.	 Reprezentanții	organizațiilor	de	tineret;

5.	 Membrii	autorităților	locale

6.	 Tinerii	cercetători;

7.	 Grupuri	profesionale;

8.	 Practicienii	în	domeniul	dreptului;

9.	 Membrii	structurilor	guvernamentale	legate	
de	integrarea	europeană	a	Republicii	Moldova;

10.	 Jurnaliști;

11.	 Publicul	larg.

EVENIMENTELE PRINCIPALE:
4 Seminare 	«Înțelegerea	principalelor	probleme	ale	
politicilor	UE	în	Republica	Moldova»;	

Masa rotundă «Acordul	de	asociere	UE-Moldova:	
etapele	prevăzute»;

Atelierul de lucru internațional 	«Aspecte	legale	
ale	politicii	agricole	europene	și	rolul	produselor	
agricole	în	relația	comercială	dintre	UE	și	Republica	
Moldova»;

Conferința 	«Perspective	și	realizări	în	cadrul	
integrării	europene	a	Republicii	Moldova»;

Activități de cercetare : «Efectele	migranților	
repatriați	asupra	dezvoltării	rurale	și	agricole».

LIVRABILELE PROIECTULUI:

Broșură	«Înțelegerea	problemelor	principalele	ale	
politicilor	UE	față	de	Republica	Moldova»;

Ghid	«Politica	agricolă	a	UE	și	mecanismele	sale	față	
de	Republica	Moldova».	
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