
Simion CERTAN
1
, Ion CERTAN

2
 

 
1
Profesor, Chișinău, Republica Moldova  

2
Centru pentru Studierea Calității Produselor Agricole și Alimentare, USAMV București, București 

Autor corespondent – email:  simcertan@hotmail.com 

 

 

ACORDUL DE ASOCIERE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA 

MOLDOVA - IMPACT ASUPRA AGRICULTURII NAȚIONALE 

 

Republica Moldova trăiește în speranța de a-și consolida locul printre națiunile democratice ale 

lumii și de a crea un sistem social și economic prosper. Pentru toate țările, inclusiv Moldova, agricultura a 

fost și rămâne suportul existenței umane și, prin urmare, este cel mai puternic factor de echilibru în 

armonizarea dezvoltării economice. 

Evoluția agriculturii este rezultatul unui complex de factori de natură istorică, politică, ideologică, 

economică, juridică, socială și conjecturală, fiecare având efecte diferite asupra dezvoltării acestui 

segment al economiei naționale. Este firesc să se manifeste o curiozitate indiscutabilă în raport cu 

impactul  acordurilor semnate de Republica Moldova privind strategia, tactica, metodele și mijloacele 

folosite de autoritățile publice în vederea realizării obiectivelor prestabilite pentru agricultură.  

Fără îndoială, situația respectivă ne obligă să amplificăm cercetarea științifică privind impactul 

Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova asupra agriculturii naționale în 

speranța de a formula propuneri care să aducă agricultura la cerințele societății contemporane. 
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THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION 

AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA - IMPACT ON NATIONAL 

AGRICULTURE 
 

The Republic of Moldova lives in the hope of consolidating its place among the democratic 

nations of the world and creating a prosperous social and economic system. For all countries, including 

Moldova, agriculture has been and remains the support of human existence and is therefore the most 

powerful balance factor in harmonizing economic development. 

The evolution of agriculture is the result of a complex of factors of historical, political, 

ideological, economic, legal, social and conjunctural nature, each having different effects on the 

development of this segment of the national economy. It is natural to have an indisputable curiosity in 

relation to the impact of the agreements signed by the Republic of Moldova on the strategy, tactics, 

methods and means used by the public authorities in order to achieve the predetermined objectives for 

agriculture. 

Undoubtedly, this situation compels us to amplify the scientific research on the impact of the 

Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on national 

agriculture, in the hope to formulate proposals that might bring agriculture in line with the contemporary 

society requirements. 
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