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COOPERAREA MOLDO-FRANCEZĂ – O CALE SPRE EUROPENIZAREA
REPUBLICII MOLDOVA
Violeta COTILEVICI
Universitatea de Stat din Moldova
Procesul de europenizare a Republicii Moldova depinde mult și de susținerea țărilor membre ale Uniunii Europene
în stimularea reformelor democratice, a statului de drept și în dezvoltarea unei economii de piață viabile. Cooperarea
Franţei cu Moldova cuprinde astăzi două obiective prioritare, trasate în cadrul Planului de Acţiune al Ambasadei Franței
în Republica Moldova: a contribui la apropierea ţării de Uniunea Europeană și a contribui la dezvoltarea sa economică
şi la cursul spre prosperitate. La moment, se constată o consolidare a prezenței economice franceze pe teritoriul Republicii
Moldova. Astfel, Franța este unul dintre cei mai mari investitori străini în Republica Moldova. Recent, autoritățile franceze
și-au manifestat sprijinul ferm pentru implementarea agendei de reforme în Republica Moldova și interesul faţă de situaţia
politică şi parcursul european al ţării noastre, oferind ocazia de a consolida diplomaţia parlamentară moldo-franceză.
Dezvoltarea unor relații solide cu Franța, pe de o parte, și cu lumea francofonă, pe de altă parte, reprezintă o modalitate
de apropiere și chiar europenizare a Republicii Moldova. Franţa reprezintă partenerul privilegiat al Republicii Moldova
în dezvoltarea capacităților de racordare la standardele europene anume prin intermediul acestui factor de verticalitate
culturală – Francofonia. Este important a înțelege faptul că aceasta nu poate fi un substituent al politicii externe, însă
este un instrument de colaborare multilaterală şi bilaterală specific. Moldova, prin Francofonie, devine mai democratică,
mai deschisă, mai tolerantă și are o poartă suplimentară către Europa, o altă cale pe care ea poate să se facă valorizată și
să-și reafirme angajamentul față de valorile la care a aderat și pe care le declară de la cele mai înalte tribune.
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THE MOLDOVAN-FRENCH COOPERATION – A PATH TO THE EUROPEANISATION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
The process of Europeanisation of the Republic of Moldova very much depends on the support of the member states of
the European Union in stimulating democratic reforms, the rule of law and a viable market economy. Today, France's
cooperation with the Republic of Moldova includes two priority objectives, outlined in the Action Plan of the Embassy
of France to the Republic of Moldova: to help bringing the country closer to the European Union and to contribute to its
economic development and prosperity. Currently, there is a consolidation of the French economic presence on the territory
of the Republic of Moldova. Thus, France is one of the largest foreign investors in the Republic of Moldova. Recently, the
French authorities have expressed their strong support for the implementation of the reform agenda of the Republic of
Moldova and the interest in the political situation and the European course of our country, offering the opportunity to
strengthen the Moldovan-French parliamentary diplomacy. The development of solid relations with France, on the one
hand, and the French-speaking world, on the other hand, is a way of approaching and even Europeanising the Republic
of Moldova. France represents the privileged partner of the Republic of Moldova in developing the capacity to comply
with the European standards, namely through this factor of cultural verticality – the Francophonie. It is important to
understand that this cannot be a substitute for foreign policy, but it is a specific tool for multilateral and bilateral
cooperation. Moldova, through Francophonie, becomes more democratic, more open, more tolerant and has an
additional gateway to Europe, another way in which it can be valued and it can reaffirm its commitment to the values it
has adhered to and which it declares at the high-level fora.
Keywords: europeanisation, bilateral cooperation, European standards, democratic reforms, economic development.

Prezentat la 13.01.2021
Publicat: martie 2021

