
Memorandum privind Parteneriatul pentru Integrare Europeană
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania, în continuare
denumite „Părţi",

făcând referinţă la Declaraţia Comună a Domnului Vladimir VORONIN,
Preşedintele Republicii Moldova şi a Domnului Valdas ADAMKUS,
Preşedintele Republicii Lituania, semnată la Vilnius pe data de 27 Septembrie
2005,

menţionând impactul pozitiv al extinderii Uniunii Europene asupra stabilităţii
şi securităţii în Europa,

luând în consideraţie experienţa Lituaniei în procesul de aderare la Uniunea
Europeană,

recunoscând importanţa consolidării dialogului politic şi cooperării în
domeniul integrării europene între Părţi,

confirmând importanţa unor instrumente necesare pentru a evita apariţia
noilor linii de divizare în Europa,

accentuând necesitatea valorificării la maxim a tuturor instrumentelor pentru
a accelera reformele interne şi a asista Republica Moldova în procesul
integrării europene,

dorind să promoveze relaţii bilaterale mai apropiate şi să intensifice
cooperarea în toate domeniile de interes comun,

au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul 1

Părţile vor coopera în vederea aprofundării colaborării reciproce în domeniul
integrării europene.

Părţile vor consolida eforturile pentru dezvoltarea unui nou cadru de relaţii
contractuale speciale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană care va



prevedea o perspectivă clară pe termen lung de aderare, în conformitate cu
Articolul 49 al Tratatului Uniunii Europene.

Articolul 2

Părţile accentuează importanţa implementării eficiente a Planului de Acţiuni
Republica Moldova - Uniunea Europeană sau a altor instrumente juridice care
oferă posibilitatea avansării la o nouă calitate a relaţiilor între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană.

Părţile vor coopera în toate domeniile de interes comun în scopul aprofundării
colaborării în domeniul integrării europene, în particular prin următoarele:

1. Consolidarea dialogului privind un spectru larg de problematici de
interes comun în domeniul politicii externe, în spiritul Politicii Comune
Externe şi de Securitate a UE;

2. Integrarea în iniţiativele regionale şi procese de cooperare;
3. Armonizarea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, evidenţiind

priorităţile în acest domeniu;
4. Consolidarea structurii instituţionale prin dezvoltarea capacităţilor, i.e.

schimb de experienţă în procesul de reformare şi instruirea
funcţionarilor publici în domeniul integrării europene;

5. Explorarea posibilităţilor, eventual în parteneriat cu alte state membre
ale Uniunii Europene, de asigurare a asistenţei prin nominalizarea
consilierilor în afaceri europene care să activeze în ministerele de resort,
în baza proiectelor bilaterale de twinning şi programelor UE;

6. Susţinerea reformelor economice în Republica Moldova prin
consolidarea în comun a programelor de reformă economică şi
gestionare a sectorului financiar în corespundere cu criteriile economice
ale Fondul Monetar Internaţional şi UE;

7. Intensificarea colaborării în domeniul justiţiei şi afacerilor interne;
8 Schimbul de experienţă şi bunelor practici în domeniile legate de

agricultură şi politica dezvoltării regionale;
9. Schimbul de experienţă în domeniul implementării strategiei de

informare şi comunicare în domeniul integrării europene;
10. Consolidarea societăţii civile, facilitarea cooperării între societatea

civilă şi sectorul public şi privat.

Articolul 3

Părţile vor coopera în domeniile identificate în Articolul 2, prin intermediul
următoarelor mijloace şi metode:



1. Schimb de informaţie şi experienţă, cooperare practică între Părţi în
domeniul integrării europene;

2. Schimb de experienţă referitor la mecanismele de coordonare,
monitorizare şi evaluare a instrumentelor naţionale de implementare;

3. Planificarea evenimentelor comune, cum sunt întrevederile la nivel de
experţi, grupuri de lucru, conferinţe, mese rotunde, etc. cu participarea
înalţilor demnitari şi a experţilor din ambele ţări.

4. Promovarea instruirii prin organizarea seminarelor, cursurilor şi
burselor de studii în domeniul integrării europene şi încurajarea
participării experţilor ambilor Părţi la seminarele şi cursurile
internaţionale sau naţionale organizate de către Părţi;

5. Dezvoltarea iniţiativelor şi proiectelor comune;
6. Valorificarea mecanismelor Twinning din cadrul legislaţiei Uniunii

Europene;
7. Valorificarea schimbului de experţi în domenii de interes reciproc.

Articolul 4

Fiecare Parte poate prezenta rezultatele cooperării reciproce către o terţă Parte
având acordul anterior al ambelor Părţi şi în conformitate cu prevederile
legislaţiei naţionale existente.

Articolul 5
Părţile au convenit că chestiunile legate de alocaţii, privilegii şi
responsabilităţi cu referire la taxe şi/sau obligaţii vamale, în conformitate cu
legile naţionale ale Părţilor, vor fi stabilite de Părţi în viitoarele instrumente
juridice.

Articolul 6

Nimic în acest Memorandum nu trebuie să prejudicieze alte acorduri existente
sau viitoare încheiate între Părţi.

Prezentul Memorandum nu afectează drepturile şi obligaţiile Părţilor stabilite
în alte acorduri internaţionale.

Articolul 7

Divergenţele în implementarea şi aplicarea acestui Memorandum vor fi
soluţionate prin intermediul consultărilor reciproce dintre Părţi.



Articolul 8

Amendamentele şi propunerile asupra acestui Memorandum pot fi efectuate
printr-un consimţământ în scris al Părţilor.

Articolul 9

Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data recepţionării ultimii
notificări scrise prin care Părţile se informează reciproc, prin intermediul
canalelor diplomatice, că toate procedurile juridice interne pentru intrarea lui
în vigoare au fost finalizate.

Prezentul Memorandum va rămâne în vigoare pentru o perioadă de trei ani şi
se va extinde automat în continuare pentru alte perioade de trei ani, doar dacă
una din Părţi nu va informa în scris cealaltă Parte, prin intermediul canalelor
diplomatice, nu mai târziu decât cu şase luni înainte de data expirării perioadei
aferente, privind intenţia sa de a denunţa Memorandumul.

Articolul 10

După expirarea termenului de valabilitate al prezentului Memorandum
prevederile sale trebuie să fie aplicate în limita proiectelor şi contractelor
aflate în vigoare până la finalizarea lor, doar dacă nu este stabilit altfel de către
Părţi.

Semnat la \j] niUS la "_£_" mar4?e 200^ în două exemplare
originale, fiecare în limbile moldovenească, lituaniană şi engleză, toate textele
fiind egal autentice. în caz de divergenţe la interpretarea sau aplicarea
prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba engleză va fi de
referinţă
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