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Prim-ministrul Iurie LEANCĂ: 
,,Iată că merg acasă cu un sentiment mare de bucurie!”
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EDITORIAL

Europa suntem noi
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EDITORIAL

Anul
2013 este și nu este
asemănător cu ceilalți 22 de când Repub-
lica Moldova a spus „Da!” provocării numită
Independență. Am fost și buni, și răi, și uniți, dar și
la fel de dezbinați, și optimiști, și resemnați, în
funcție de convingeri și de credințe.
Și totuși, astăzi, certitudinea că trăim într-un
noiembrie istoric este mai mare decât oricând. Un
noiembrie în care ni s-a oferit șansa majoră de a
marca în acest ultim, poate, meci geopolitic, în
care ni se hotărăște destinul. Un meci dur, cu
genericul „A fi sau a nu fi (în) Europa”. Oricum am
da-o însă, într-o măsură definitorie, de noi depinde
care dintre aceste scenarii va prinde contur, rapor-
tat la Moldova…
„Viitorul sună bine”, ne ambiționăm totuși să
spunem, parafrazând un mai vechi slogan publi-
citar. Și asta nu înseamnă că ne îmbătăm cu apă
rece, că ne-am luat de o grijă, crezând că nu mai
e nimic de făcut în țara asta, ori că stăm impasibili
într-o parte și așteptăm să se producă minunea
unei Moldove bogate, prospere și juste. 
Suntem încrezători în posibilitatea acestui viitor
bun, deoarece, fiecare dintre noi, punem umărul
la edificarea lui. Prin muncă, prin atitudine, prin
aceeași convingere, așa cum o fac, zi de zi, alte
zeci de mii de oameni din țara asta. Acești oameni
privesc la trecut nu cu nostalgia revenirii la un „pe
degeaba” sovietic demult apus, ci cu motivația de
a-și zidi un prezent frumos și de a trăi demn într-o
lume liberă, unde să se simtă apreciați și protejați.
O lume care se numește Uniunea Europeană și pe care - o spunem fără să ne temem de
clișee - vrem să o construim la noi acasă.
Așa cum a făcut-o - în liniște și fără a bate toba pe străzi - Vilen Cebotari de la Peresecina
Orheiului. V-ați imaginat vreodată că în Moldova se cresc melci? Pe care, aproape in corpore,
întreprinzătorul îi export ă peste hotare? Iată că se poate! L-a ajutat experiența acumulată în
anii cât și-a căutat rostul prin „neagra străinie”, l-a ajutat Programul PARE 1+1, lansat acum
câțiva ani de Guvern întru susținerea migranților care doresc să inițieze afaceri acasă, dar
nimic nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi existat voința și convingerea că și această țară merită un
destin mai bun.
În aceeași tăcere, probabil, dar cu multă abnegație, au munci cei șase tineri frumoși care, în
seara de 12 noiembrie 2013, au devenit Laureații Galei Premiului pentru Tineret. „Doar împreună
vom reuși să construim un stat model, un stat funcțional și doar împreună vom reuși să beneficiem
de roadele acestor eforturi, le-a spus prim-ministrul Iurie Leancă învingătorilor - Radu Osipov, Dorin
Prisăcaru, Olesea Gârlea, Natalia Tanasiiciuc, Alexandru Popovici și Victoria Morozov. Vă propun
să depunem împreună efortul pentru a construi un stat european...”, a adăugat el.
Și o vom face, ÎMPREUNĂ, până la și după istoricul Vilnius. Pentru că Europa suntem noi. Și nu
există aliat mai de nădejde pentru o țară decât propriii ei cetățeni.
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IURIE LEANCĂ:„Anunțul Comisiei Europene precum că Moldova a 
întrunit toate condițiile privind liberalizarea regimului de vize înseamnă

rodul unei munci de trei ani la noi, acasă”            

În cel de-al cincilea raport al Comisiei Europene
se spune că Republica Moldova a realizat
măsurile  specificate în Planul de Acţiuni pentru
liberalizarea regimului de vize: a efectuat reforma
Ministerului de Interne, a continuat buna coope-
rare judiciară în materie penală cu statele mem-
bre ale UE și cooperarea polițienească
internațională, și a stabilit un cadru solid în ve-
derea consolidării cooperării cu Ucraina în
domeniul gestionării frontierei. Autoritățile
moldovenești au făcut eforturi considerabile
pentru punerea în aplicare a Legii egalităţii de
şanse și a Planului Național de Acțiuni în
domeniul drepturilor omului, precum și pentru
consolidarea serviciilor ombudsmanului.

În baza acestei evaluări și ținând cont de
rezultatele monitorizării şi raportării, după
lansarea în iunie 2010 a dialogului privind li-
beralizarea regimului de vize între UE și Re-
publica Moldova, Comisia consideră că ţara
noastră îndeplinește toate obiectivele de
referință stabilite în Planul de Acţiuni.

Vestea despre libe-
ralizarea regimului de

vize pentru moldoveni a
venit de la Președintele

Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso,
pe 15 noiembrie, la un

briefing de presă
susținut alături de 

Prim-ministrul 
Iurie Leancă și de 

Premierul român Victor
Ponta. 

http://gov.md/libview.php?l=ro&i
dc=436&id=6982
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DECIZIA COMISIEI EUROPENE

„Sunt foarte bucuroasă să
propun abolirea obligaţiei de viză

pentru cetăţenii Republicii
Moldova, posesori ai

paşaportului biometric. Aş vrea
să felicit autorităţile

moldoveneşti pentru eforturile
depuse în implementarea re-

formelor şi rezultatelor impor-
tante obţinute”

Cecilia Malmström, 
Comisarul European pentru Afaceri

Interne

Comisia Europeană a propus ridicarea vizelor 
pentru moldoveni

Comisia Europeană a înaintat, pe 27 noiem-
brie 2013, propunerea de a liberaliza regimul
de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova,
care presupune modificarea Regulamentului
539/2001 privind abolirea obligaţiei de viză
pentru călătoriile de scurtă durată pentru
cetăţenii moldoveni în spaţiul Schengen.
Propunerea respectivă vine în rezultatul celui
de-al 5-lea Raport de Progres al Comisiei
Europene privind implementarea Planului de
Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului
de vize din 15 noiembrie 2013, care a confir-
mat că Republica Moldova a îndeplinit toate
condiţionalităţile Planului de Acţiuni respec-
tiv.

În acest context, Comisarul European pentru
Afaceri Interne, Cecilia Malmström a de-
clarat: „Sunt foarte bucuroasă să propun
abolirea obligaţiei de viză pentru cetăţenii
Republicii Moldova, posesori ai paşaportului
biometric. Aş vrea să felicit autorităţile
moldoveneşti pentru eforturile depuse în im-
plementarea reformelor şi rezultatelor impor-
tante obţinute. Posibilitatea de a călători fără
vize va facilita în continuare contactele in-
terumane şi consolidarea cooperării dintre
oamenii de afaceri, precum şi legăturilor so-
ciale şi culturale dintre RM şi UE. Este
speranţa mea sinceră că şi alte state ale
Parteneriatului Estic, care doresc obţinerea
regimului liberalizat de vize, vor continua să
lucreze în vederea obţinerii acestui obiectiv
important.”

Propunerea respectivă urmează să fie
discutată şi aprobată de Parlamentul Euro-
pean şi Consiliul UE. Comisia Europeană va
aprecia decizia Parlamentului European pe
parcursul actualei sale legislaturi.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-1170_en.htm
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AGENDA EUROPEANĂ

„Sunt încântat că putem să facem această pro-
punere în ajunul Summitului Parteneriatului Estic
de la Vilnius, unde ne-am propus să parafăm
Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber
Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Moldova.
Acestea sunt repere importante în calea Repub-
licii Moldova spre apropierea de asocierea politică
și integrarea economică cu Europa. Benefeciarii
finali vor fi cetățenii moldoveni”, a spus Štefan
Füle, Comisarul european pentru Extindere şi Po-
litica de Vecinătate.

R
EV

IS
TA

 O
N

LI
N

E 
A

G
U

VE
R

N
U

LU
IR

EP
U

B
LI

C
II

M
O

LD
O

VA

Totul despre
Acordul de 

Asociere

http://www.mfa.gov.md/data/8032/
file_495881_0.pdf
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Întrevederea trilaterală dintre Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, 
Prim-ministrul Iurie Leancă și Premierul român Victor Ponta, care a avut loc pe 15 noiembrie,

în cadrul vizitei oficiale a șefului Guvernului moldovean la Bruxelles.

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md

„Vreau să felicit Republica Moldova, cetățenii ei și
să ne felicităm în legătură cu anunțul Comisiei Eu-
ropene privind liberalizarea regimului de vize. Este
o realizare foarte importantă. 
Salut decizia oficializată a Comisiei Europene. 
Acum urmează o a doua etapă. Parlamentul
European și Consiliul European, adică țările-
membre, urmează să examineze posibilitatea
anulării regimului de vize pentru cetățenii 
Republicii Moldova. Cred în continuare că
există șanse foarte bune ca pe parcursul man-
datului acestui Parlament European, al acestei
Comisii Europene, care expiră la finele anului
viitor, să obținem ridicarea vizelor. 
După Vilnius, va trebui să ne mobilizăm și
mai mult, astfel încât să vedem schimbări în
calitatea vieții, în creșterea numărului
locurilor de muncă. Apropierea de UE ne va
ajuta să punem capăt dezbinării şi să de-
venim şi mai uniţi, să scăpăm de prob-
leme, iar, într-un final, ne va ajuta să ne
rupem de trecut şi să privim cu mai multă
încredere în viitor. 

Și asta depinde în totalitate de noi, iar întâlnirile
pe care le-am avut pe 15 noiembrie, la Bruxelles,
cu Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, cu Preşedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy, cu Vicepreşedintele
Comisiei Europene, Comisarul pentru Transpor-
turi, Siim Kallas, și cu Cecilia Malmström, Comi-
sarul European pentru Afaceri Interne, denotă
foarte clar un sprijin fără de precedent pentru efor-
turile noastre de a moderniza Republica Moldova
și de a construi o țară funcțională”.

Iurie LEANCĂ, Prim-ministru al Republicii Moldova
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Republica Moldova urmează să parafeze Acordul de Asociere, inclusiv
Acordul de Liber Schimb, pe 29 noiembrie, la reuniunea Parteneriatului
Estic de la Vilnius.

„Urmează să avansăm în
asocierea politică şi integrarea
economică aprofundată dintre
UE şi ţările Europei de Est”, se
arată în invitația semnată de
Preşedintele Consiliului Euro-
pean, Herman Van Rompuy,
de preşedinta Lituaniei, Dalia
Grybauskaite, a cărei țară
deține în prezent Președinția
Europeană, şi de Preşedintele
Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso. Scrisoarea a
ajuns pe masa Prim-ministrului
Iurie LEANCĂ  pe data de 21
octombrie 2013. 
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Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md

Invitația pentru 
participarea

Republicii Moldova 
la Summitul 
de la Vilnius

MOLDOVA, INVITATĂ LA VILNIUS

Acordul de Asociere este un acord încheiat între Uniunea Europeană și țările din afara ei, care
reprezintă baza unei cooperări apropiate și poate să conducă la statutul de membru al UE cu

aceste țări. 
Startul negocierilor privind Acordul de Asociere RM-UE

s-a dat la 12 ianuarie 2010, când la Chişinău s-a desfăşurat prima rundă de negocieri. După
şedinţa în plen, negociatorii s-au divizat în patru grupuri tematice de lucru:

1. Dialogul Politic şi Reformele, Cooperarea în domeniul Politicii Externe şi de Securitate;
2. Cooperarea Economică, Sectorială şi Financiară;

3. Justiţia, Libertatea şi Securitatea;
4. Contactele Interumane.
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Parlamentul European
încurajează parafarea,
la Summitul de la 
Vilnius, a Acordului
de Asociere 
dintre Moldova
şi UE

Parlamentul European salută voinţa politică a
Republicii Moldova de a îndeplini cerinţele Acordului
de Asociere, inclusiv ale Acordului de Liber Schimb, dar
și angajamentele din Planul de Acțiuni cu privire la libe-
ralizarea regimului de vize şi eforturile de realizare a re-
formelor pentru modernizarea ţării.

Parlamentul European pledează pentru semnarea rapidă și
completarea măsurilor necesare cât mai curând posibil în ve-
derea punerii în aplicare a Acordului de Asociere.  De aseme-
nea, speră să vadă o concluzie rapidă  asupra dialogului
referitor la vize și recunoaște impactul important pe care îl va
avea realizarea  Acordului de Asociere.

Eurodeputații salută progresul înregistrat la inițierea proiectului
de construcție a gazoductului Iași-Ungheni și încurajează con-
tinuarea eforturilor și rezistența la presiunile din partea Rusiei ca
Republica Moldova să renunțe la Acordul de Asociere. 

De asemenea, speră că prin liberalizarea în totalitate a im-
porturilor de vinuri din Republica Moldova și punerea în aplicare
rapidă a acestei propuneri va ajuta să diminueze consecințele
negative ale interzicerii de către Rusia a importului de vin
moldovenesc. 

Totodată, europarlamentarii s-au arătat conștienți de fragilitatea
instituțiilor democratice și consideră că stabilitatea politică și con-
sensul durabil asupra reformelor - în special, asupra celor ce
vizează statul de drept - sunt de o importanță majoră pentru
aspirațiile europene ale Republicii Moldova. 
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Legislatorii europeni au
adoptat, la 23 octombrie
2013, o rezoluţie privind 
Politica Europeană de
Vecinătate. Prin acest
document, membrii 
Parlamentului European
îşi exprimă susţinerea
faţă de Republica
Moldova şi salută efor-
turile de modernizare
a țării noastre. 

AGENDA EUROPEANĂ

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Potrivit experților, para-
farea Acordului de
Asociere cu UE va marca
o nouă etapă în relațiile
țării noastre cu Bruxelle-
sul. Care sunt implicațiile
politice ale Acordului și
următoarea foie de parcurs
pentru integrarea europeană,
aflăm de la Victor Chirilă, direc-
tor al Asociației pentru Politică
Externă. 

La Summitul de la Vilnius, Repub-
lica Moldova va parafa Acordul de
Asociere cu UE. Acest eveniment va
pune începutul procedurilor tehnice de
pregătire a actului de semnare a
documentului respectiv și să
speram că aceasta se va întâm-
pla până la sfârşitul anului viitor.
Parafarea Acordului de Asociere
este, fără îndoială, un eveniment
crucial pentru viitorul Republicii
Moldova. Și nu pentru că este un
document ce va reglementa
relaţiile noastre cu UE în diverse
domenii, dar și pentru că este
privit ca un instrument de mod-
ernizare a ţării.

Acordul de Asociere va pune
Republica Moldova în faţa unor
angajamente care, odată îndepli-
nite, vor contribui la modernizarea instituţiilor şi vor
ajuta ţara noastră să se integreze într-un spaţiu politic
şi economic mult mai larg. Este şansa noastră să con-
struim un stat modern, care îşi va valorifica pe deplin su-
veranitatea şi independenţa câștigate în urmă cu 22 de
ani. Este condiţia esenţială pentru ca țara noastră să aibă
o economie prosperă şi cu adevărat suverană.

Vectorul european va aduce Republicii Moldova un nou
cadru instituţional, care va reprezenta un nivel avansat de
parteneriat cu UE. Structurile existente ale dialogului politic vor
fi resetate, astfel încât să reflecte noul caracter al relaţiei
politice. Vectorul european va apropia Republica Moldova şi de
ceilalţi parteneri occidentali precum SUA şi Canada, deoarece
Acordul de Asociere are la bază o serie de valori ce sunt
împărtăşite de întreaga civilizaţie vestică, spre care tindem şi pe
care vrem să o construim acasă.

Parafarea
Acordului de
Asociere - un

eveniment
crucial 
pentru 
viitorul 

Republicii
MoldovaR
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ACORDUL DE ASOCIERE

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Moldova este povestea de succes din Parteneriatul Estic și eu-
ropenii care ne vizitează ţara au remarcat progresele înregistrate în
diverse domenii. Progrese sunt în managementul frontierei, transfor-
marea servicului de grăniceri, respectarea drepturilor omului şi apli-
carea standardelor antidiscriminare. Lucrurile s-au îmbunătăţit în
ultimii ani și cred că evoluează într-o direcţie corectă. În acelaşi
timp, sunt domenii în care şi noi, şi partenerii noștri europeni
recunoaştem că mai există deficienţe. Mă refer la reforma în
justiţie şi combaterea corupţiei - două domenii interconectate,
unde autorităţile vor trebui să demonstreze mai multe rezultate
ca să convingă europenii și, înainte de toate, cetăţenii că
lucrurile se schimbă.

Cinci motive ca să alegem Europa? m-aş feri de lozinci
mari. Întâi și întâi, aş oferi lucruri concrete, care pot fi
simţite şi percepute de cetăţeni: drumuri mai bune,
infrastructură, condiţii de dezvoltare a businessului local
la sate, noi programe de asistenţă tehnică şi financiară
în agricultură, condiţii de business adecvate pentru fer-
mieri, mai multă autonomie financiară autorităţilor lo-
cale şi combaterea corupţiei la toate nivelurile.

Acquis-ul comunitar va fi aplicat într-o manieră
asimetrică, instituțiile având posibilitatea de a se
alinia gradual la standardele europene. Nu va fi o
impunere imediată a legislației europene, în plus
UE va veni cu asistență financiară și tehnică care
ne va ajuta să „digerăm” acquis-ul comunitar.

După parafarea Acordului vor începe proce-
durile tehnice standard de pregătire a aces-
tuia, inclusiv traducerea în toate limbile din
UE. Marea provocare va fi pentru clasa
politică de la Chișinău, care va trebui să
convingă populația nu prin vorbe, ci prin
fapte concrete că a îmbrățișat opțiunea
de integrare europeană.

Cât privește zona de est a Repub-
licii Moldova, autorităţile au fost
destul de cumpătate şi inteligente ca
să evite capcanele întinse de anu-
mite forţe care nu optează pentru
integrarea europeană și încearcă
cu orice preţ să transforme dez-
baterile pro şi contra  în conflicte
interne. Sunt încercări orches-
trate din exterior, de a pune o
mai mare presiune pe ac-
tualele autorităţi de la
Chișinău. 

Republica Moldova versus vecinii 
Țara noastră merge pe propriul traseu. Parteneriatul Estic oferă tuturor
acelaşi drum, cu început şi o stație terminus. Însă, fiecare țară merge
cu propria viteză şi pe propria bandă, repectând regulile stabilite de
Parteneriatul Estic. Dacă mergi mai rapid, ești ajutat cu asistența
necesară. Republica Moldova a parcurs rapid o cale destul de lungă în
comparație cu Ucraina, care a început acest drum în anul 2007.
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Victor CHIRILĂ, 
director al Asociației pentru Politică Externă 
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AGENDA EUROPEANĂ

Mesaje de încurajare pentru Republica Moldova 
din partea oficialilor europeni

• Președintele Parlamentului RegatuluiPreședintele Parlamentului Regatului
Suediei, Per WESTERBERGSuediei, Per WESTERBERG: „Republica
Moldova are toate șansele să obțină regimul libera-
lizat de vize cu Uniunea Europeană”. Declaraţia a
fost făcută la întrevederea cu Premierul Iurie
LEANCĂ. (2 septembrie, Chişinău)

• Țările BeneluxȚările Benelux sprijină
Moldova în procesul de liberalizare a
regimului de vize și de semnare a
Acordului de Asociere. Într-o
Declarație comună a Miniștrilor de
Externe ai Ţărilor Benelux, se arată
că „miniștrii UE salută progresele
obţinute de Republica Moldova în
vederea respectării angajamentelor
agendei europene". În context, țara
noastră este sprijinită în procesul de
parafare a Acordului de Asociere la
Summitul Parteneriatului Estic de la
Vilnius, în noiembrie 2013, și
semnarea acestuia în anul 2014.
Declarația a fost făcută publică într-o
conferinţă de presă susţinută de
miniștrii Didier REYNDERS (Belgia),
Frans TIMMERMANS (Olanda) și
Jean ASSELBORN (Luxemburg), la care a participat
și Prim-ministrul Iurie LEANCĂ. (5 septembrie 2013,
Chişinău)

• Prim-ministrul Poloniei, Donald TUSK:Prim-ministrul Poloniei, Donald TUSK:
„Moldova poate miza pe sprijinul Poloniei în procesul
de integrare europeană, vom susţine proiectul libe-
ralizării vizelor. Este un obiectiv realizabil”. Şeful 
Executivului din Varşovia a făcut declaraţia la
conferinţa de presă susţinută împreună cu Iurie
LEANCĂ, în cadrul vizitei oficiale a Premierului
moldovean în Polonia. (9 septembrie 2013,
Varşovia)

• „Promit că vom sprijini aspiraţiile europene
ale Republicii Moldova”, a declarat Preşedintele
Poloniei, Bronislaw KOMOROWSKI, la întâlnirea cu
Prim-ministrul Iurie LEANCĂ de la Palatul Belvedere
din Varşovia. (9 septembrie 2013, Varşovia)

• Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei,Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei,
Urmas PAET,Urmas PAET, aflat într-o vizită de lucru în Republica
Moldova, a declarat că Estonia va continua să ofere
asistenţă Republicii Moldova în procesul de inte-
grare europeană. În cadrul discuţiilor purtate cu Pre-
mierul Iurie LEANCĂ, şeful diplomației estoniene
și-a exprimat convingerea că partenerii de dez-

voltare ai Republicii Moldova vor aprecia efortul
depus în realizarea obiectivului menţionat, iar Sum-
mitul de la Vilnius va fi unul de succes pentru ţara
noastră. (11 septembrie 2013, Chişinău)

• Uniunea EuropeanăUniunea Europeană va sprijini în conti-
nuare Republica Moldova. Anunţul a fost făcut la în-
trevederea dintre Prim-ministrul Iurie LEANCĂ şi
şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica
Moldova, Pirkka TAPIOLA, prilejuită de începutul
activităţii oficialului european în ţara noastră. (16
septembrie 2013, Chişinău)

• „Republica Moldova pledează pentru tre-
cerea la etapa post-monitorizare în dialogul cu Con-
siliul Europei”, a spus Iurie LEANCĂ la întrevederea
cu Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, Jean-Claude MIGNON. Discuţia s-a axat
pe agenda europeană a Republicii Moldova şi pe
priorităţile de modernizare şi democratizare a ţării
noastre. (18 septembrie 2013, Chişinău)

• Comisia Europeană propune ConsiliuluiComisia Europeană propune Consiliului
UE si Parlamentului European UE si Parlamentului European să deschidă com-
plet piața Uniunii Europene pentru importurile de
vinuri moldovenești. (25 septembrie 2013)

• Dalia GRYBAUSKAITE, PreședintaDalia GRYBAUSKAITE, Președinta
Lituaniei: Lituaniei: „Summitul de la Vilnius va fi un succes
pentru Republica Moldova”. Declarația a fost făcută
la întrevederea cu Premierul Iurie LEANCĂ. (27 sep-
tembrie 2013, New York, SUA) 

R
EV

IS
TA

 O
N

LI
N

E 
A 

G
U

VE
R

N
U

LU
IR

EP
U

B
LI

C
II

M
O

LD
O

VA
12



• Dacian CIOLOȘ:Dacian CIOLOȘ: „Vinul moldovenesc are
toate șansele să devină competitiv în Uniunea
Europeană”. (12 octombrie 2013, raionul Ialoveni)

• Suedia şi PoloniaSuedia şi Polonia îşi exprimă deplina
susţinere a Republicii Moldova în procesul de inte-
grare europeană. Miniștrii de Externe din cele două
țări, Carl BILDT și Radosław SIKORSKI, au între-
prins o vizită la Chișinău, în cadrul unui tur diplomatic
ce include Moldova, Ucraina și Georgia. 
(22 octombrie 2013, Chișinău)

• Comisarul European pentru Extindere șiComisarul European pentru Extindere și
Politica de Vecinătate, Štefan FÜLE,Politica de Vecinătate, Štefan FÜLE, a încurajat
Republica Moldova în realizarea reformelor pentru
modernizarea țării după modelul european, în cadrul
întrevederii cu Premierul Iurie LEANCĂ. 
(23 octombrie 2013, Strasbourg)

• Monica MACOVEI, deputat înMonica MACOVEI, deputat în
Parlamentul European, Parlamentul European, a spus, la întâl-
nirea cu șeful Guvernului de la Chișinău, că
vrea să ajute sincer Republica Moldova în
parcursul său European. (23 octombrie
2013, Strasbourg)

• Parlamentul EuropeanParlamentul European va sprijini
deplin Republica Moldova în procesul de in-
tegrare europeană şi liberalizare a regimului
de vize. Declarația a fost făcută la întreve-
derile separate pe care Iurie LEANCĂ le-a
avut la Strasbourg cu europarlamentarul
Graham WATSON, Raportor Permanent al
Parlamentului European pentru Republica
Moldova, cu Preşedintele Comisiei pentru
Afaceri Externe a Parlamentului European,
Elmar BROK, eurodeputatul Hannes
SWOBODA şi cu Tanja FAJON, membru al

Comitetului pentru Afaceri Interne al Parlamentului
European. (23 octombrie 2013, Strasbourg)

• Vicepreședinta Comisiei Europene,Vicepreședinta Comisiei Europene,
Catherine ASHTON,Catherine ASHTON, Înaltul Reprezentant al UE
pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, a
discutat la Bruxelles cu Prim-ministrul Iurie LEANCĂ
despre parafarea Acordului de Asociere, inclusiv a
Acordului de Liber Schimb. Premierul a accentuat
importanţa ca mediul de afaceri şi locuitorii din
regiunea transnistreană să beneficieze pe deplin de
pe urma intrării în vigoare a acestor acorduri.
Partenerii europeni au confirmat extinderea până la
sfârşitul anului 2015 a preferinţelor comerciale au-
tonome pentru companiile transnistrene. (24 oc-
tombrie 2013, Bruxelles)

• Ambasadorii Comitetului pentru PoliticăAmbasadorii Comitetului pentru Politică
şi Securitate al Consiliului Uniunii Europeneşi Securitate al Consiliului Uniunii Europene
(COPS)(COPS) s-au reunit la Chişinău, exprimând
susţinere deplină Republicii Moldova în aspiraţiile
sale europene. La întrevederea cu Prim-ministrul
Iurie LEANCĂ, oficialii europeni au menţionat
importanţa continuării  reformelor şi avansării pe
calea modernizării ţării în diverse domenii. (2 oc-
tombrie, 2013, Chișinău)

• Comisarul European pentru Extindere șiComisarul European pentru Extindere și
Politica de Vecinătate, Štefan FÜLE: Politica de Vecinătate, Štefan FÜLE: „Eforturile
Republicii Moldova de a aplica valorile Uniunii Eu-
ropene fac ca această țară să fie lider în Partene-
riatul Estic”. (3 octombrie 2013, Chișinău)

• Ministrul de Externe al Lituaniei, LinasMinistrul de Externe al Lituaniei, Linas
LINKEVIČIUS,LINKEVIČIUS, consideră că Republica Moldova
are șanse reale să obțină regim liberalizat de vize cu

UE. Partea lituaniană a propus ca o delegație a oa-
menilor de afaceri, în frunte cu Premierul de la Vil-
nius, să viziteze Republica Moldova în prima
jumătate a anului viitor. (4 octombrie 2013, Chișinău)

Kristian VIGENIN, Ministrul de ExterneKristian VIGENIN, Ministrul de Externe
al Bulgariei:al Bulgariei: „Vrem să vedem Republica Moldova
parte a Uniunii Europene”. (7 octombrie 2013,
Chișinău)

• „Uniunea Europeană își deschide piața pen-
tru praful de ouă din Moldova”. Despre aceasta a
anunțat Comisarul European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, Dacian CIOLOŞ, la întrevederea
cu Premierul Iurie LEANCĂ. (11 octombrie 2013,
Chișinău)

AGENDA EUROPEANĂ
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AGENDA EUROPEANĂ

• Traian BĂSESCU, Președintele României:
„Mizaţi pe sprijinul onest al României în toate proce-
sele ce urmează”. Șeful statului român l-a asigurat
pe Prim-ministrul Iurie LEANCĂ de sprijinul
Bucureștiului în procesul de integrare europeană a
Republicii Moldova și în realizarea proiectelor ener-
getice aflate în derulare și cele de perspectivă. (14
noiembrie 2013, București, România)

• Președintele Comisiei Europene, Jose
Manuel BARROSO, a anunțat că CE va propune
ridicarea vizelor pentru moldoveni. Imediat după
Summitul Parteneriatului Estic, Comisia Europeană
va prezenta o propunere legislativă pentru a ridica
obligativitatea vizelor pentru cetățenii Republicii
Moldova, care dețin pașaport biometric. (15 noiem-
brie 2013, Bruxelles)

• UE este gata să ofere suport Moldovei pen-
tru proiectele de conexiune cu reţeaua
transeuropeană de transport. Prim-ministrul Iurie
LEANCĂ şi Vicepreşedintele Comisiei Europene,
Siim KALLAS, comisar pentru Transporturi, au vorbit
despre posibilităţile de finanţare a proiectelor de
conexiune a căilor de transport ale Moldovei cu cele
transeuropene. (15 noiembrie 2013, Bruxelles).

• Herman Van ROMPUY a reafirmat suportul
UE pentru integrarea europeană a ţării. Prim-mi-
nistrul Iurie LEANCĂ şi Preşedintele Consiliului Eu-
ropean, Herman Van ROMPUY, au discutat procesul
de reforme europene, progresele înregistrate de
Moldova, pregătirile pentru Summitul de la Vilnius,
unde urmează să fie parafat Acordul de Acosiere, in-
clusiv Acordul de Liber Schimb, şi punerea acestora
în aplicare. (15 noiembrie 2013, Bruxelles)

• Prim-ministrul Iurie LEANCĂ a primit ra-
portul Comisiei Europene cu propunerea de
scoatere a vizelor pentru moldoveni. Cecilia
MALMSTRÖM, Comisarul European pentru Afaceri
Interne, i-a înmânat oficial Premierului Iurie LEANCĂ
raportul privind realizările de către Republica
Moldova a angajamentelor din Planul de Acțiuni pen-
tru liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii
moldoveni. (15 noiembrie 2013, Bruxelles)

• Ministrul de Externe al României, Titus
CORLĂȚEAN, a remarcat avansul notabil al Repub-
licii Moldova în procesul integrării europene, care a
făcut din Chişinău „liderul incontestabil” al reformelor
şi modernizării din cadrul Parteneriatului Estic. Șeful
diplomației române a evocat angajamentul solid al
României, politic şi financiar, în direcţia realizării
interconectării sistemelor de transport de gaze şi de
electricitate. ( 19 noiembrie 2013, Chișinău)

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md

R
EV

IS
TA

 O
N

LI
N

E 
A 

G
U

VE
R

N
U

LU
IR

EP
U

B
LI

C
II

M
O

LD
O

VA
14



Zeci de mii de moldoveni au spus într-un glas 
că singurul drum al Moldovei este spre Uniunea Europeană

Peste 100 de mii de moldoveni din toate
colţurile ţării s-au adunat, pe 3 noiembrie, în
Piaţa Marii Adunări Naţionale. Oamenii au pur-
tat drapele ale Republicii Moldova şi Uniunii
Europene şi au spus că integrarea europeană
este singura cale corectă pentru viitorul
Moldovei. În final, ei au votat „Declaraţia Pro
Europa”. La eveniment a fost prezent şi Prim-
ministrul Iurie Leancă. Șeful Executivului a
ales să stea în mulțime, alături de
participanții din raionul Cimișlia, de unde
este originar.

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Evenimentul istoric de la Chişinău
a atras atenţia presei internaţionale,
care a scris că în acest mod
moldovenii au transmis Bruxellesu-
lui un mesaj clar, și anume, că Re-
publica Moldova vrea să devină un
stat european. A doua zi, Iurie
Leancă a oferit un interviu despre
acţiunea „Pentru Moldova! Pro Eu-
ropa!” pentru postul de televiziune
paneuropean Euronews.
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Premierul a afirmat că, pe 3
noiembrie, pentru prima dată de la
proclamarea independenţei ţării, în
anul 1991, pe Piaţa Marii Adunări
Naţionale s-au aduant atât de mulţi
oameni . „A fost un mesaj clar nu
doar pentru        Bruxelles, ci şi pen-
tru vecinii noştri, pentru întreaga so-
cietate moldovenească şi pentru
opoziţia din Moldova, că cei mai mulţi
moldoveni au înţeles că nu există
alternativă pentru crearea unui model
european și că singura noastră șansă
e să mergem pe calea integrării eu-
rope-ne”, a sub-
liniat Iurie Leancă.
El a precizat că 
actuala guvernare
are trei priorităţi:

crearea
locurilor de muncă,
ceea ce înseamnă
îmbunătăţirea medi-

ului de afaceri; combaterea
corupţiei şi agenda europeană,
care este un obiectiv fundamental
al politicii noastre externe şi in-
terne. 
Întrebat despre aşteptările sale la
Summitul de la Vilnius, Iurie
Leancă a spus că speră ca Repub-
lica Moldova să atingă un nou nivel
de cooperare cu Uniunea
Europeană, iar viitorul nostru eu-
ropean să fie recunoscut. 

Vezi aici interviul integral al Premierului Iurie Leancă la Euronews: 

http://www.euronews.com/2013/07/08/our-european-future-should-
be-acknowledged-says-moldovan-pm-iurie-leanca/

„A fost un mesaj
clar nu doar pentru
Bruxelles, ci şi 
pentru vecinii
noştri...”

Iurie Leancă

Iurie Leancă
„Sper ca viitorul
nostru european
să fie recunoscut”

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Acordul de Asociere cu UE, inclusiv
Acordul de Liber Schimb, va genera
o creştere economică de 6,4% pe
termen lung, iar exporturile vor avea
un salt de două ori și vor atinge 12 la
sută. Totodată, vor scădea prețurile la
produsele de consum, va crește compe-
titivitatea producătorilor autohtoni și vor fi
diversificate relațiile cu partenerii eco-
nomici străini. Economistul de la „Expert-
Grup”, Adrian Lupușor, explică ce alte
beneficii și provocări vor urma după 
Summitul de la Vilnius.

Ce beneficii economice va obține Republica
Moldova odată cu aderarea la Zona de Liber
Schimb?  

Cea mai importantă componentă a Acordului de
Asociere este crearea Zonei de  Liber Schimb şi
anularea tuturor tarifelor vamale la import. Aceasta
va conduce la ieftinirea produselor importate,
scăderea preţurilor la produsele de consum, dar va
creşte și competitivitatea producătorilor autohtoni.
Efectul estimat este o creştere economică de 6,4% pe
termen lung, importurile vor creşte cu șase la sută, iar ex-
porturile - de două ori, adică vor atinge 12%. 

Totuși, „euroscepticii” moldoveni văd în Zona de Liber Schimb
un pericol pentru piața locală, întrucât, potrivit lor, aceasta va fi
invadată de mărfuri străine, iar producătorii 

autohtoni vor fi incapabili să concureze cu
cei europeni. Cât de justificate 
sunt aceste temeri?

În prezent, 46 la sută din exporturile moldoveneşti sunt deja
orientate spre piaţa europeană. Asta înseamnă că avem
companii competitive. Într-adevăr, unii producători se vor
simţi mai puţin confortabil odată cu eliminarea barierelor
tarifare la import. Deocamdată, aceasta îi apără, însă tre-
buie să înţelegem că aceste tarife protejează ramuri
necompetitive ale economiei. Actualele tarife
camuflează flagelurile de competitivitate, iar costul
protejării producătorului autohton sunt suportate de
consumator, care plăteşte un preț mai mare pentru
produs. 

Ar însemna că aderarea la Zona de Liber
Schimb îi va scoate pe producătorii
moldoveni din zona de confort și că ei vor
trebui să-și ridice standardele de calitate? 

Acordul de Asociere va obliga producătorii
autohtoni să adopte standarde de calitate
europeană, aceasta îi va disciplina şi îi va
face mai competitivi. Evident că va trece
timp, cel mai probabil trei-cinci ani, pentru
că acum 2/3 din standarde nu sunt armo-
nizate. Totodată, este important ca Acor-
dul să creeze premisele necesare ca
Republica Moldova să adopte stan-
dardele de calitate prin diverse instru-
mente: asistenţă tehnică europeană,
presiuni asupra Guvernului pentru
disponibilizarea resurselor finan-
ciare şi, evident, realizarea re-
formelor. 

În contextul dependenței 
energetice de Federația Rusă,
securitatea energetică este un
subiect care preocupă
cetățenii moldoveni. Ce
garanții poate oferi Uniunea
Europeană la acest 
capitol?

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”:
„Acordul de Asociere cu UE va crea condiţii
pentru diversificarea comerţului extern 
şi relaţiilor economice cu alte ţări” 

Adrian LUPUȘOR, 
economist „Expert-Grup”
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Acum ţara noastră face
parte din Pachetul Ener-

getic III, în cadrul căruia
sunt prevăzute o serie de

acţiuni menite să diversifice
resursele energetice. De

fapt, acesta este avantajul
Acordului de Asociere,

deoarece prevede paşi concreţi
pentru modernizarea infrastruc-

turii de transport, va deschide in-
strumente noi, inclusiv proiecte de

asistenţă financiară şi tehnică pen-
tru diversificarea furnizorilor și

resurselor de energie. Un exemplu în
acest sens este construcţia gazoduc-

tului Iaşi-Ungheni, care este un pas
înainte. Pe lângă acest proiect vor fi şi

alte iniţiative similare, de dezvoltare a
resurselor alternative şi regenerabile,

modernizare a infrastructurii de transport.
Astfel, Republica Moldova va scăpa de

monopolul rusesc.

Ce ar trebui să ştie cetăţeanul despre
efectele Acordului de Asociere? 

Înainte de toate, Acordul de Asociere este
compa-tibil cu Acordul de Liber Schimb cu ţările

CSI. Aceasta înseamnă că producătorii de vin își
vor putea exporta produsele în Federaţia Rusă, că

nu vom pierde piața estică. Din contra, vor putea ex-
porta mai mult datorită standardelor la care se vor

alinia producătorii moldoveni. Vom avea regim facilitar
de comerţ atât cu Estul, cât şi cu Vestul și nu va exista

nicio premisă legală pentru ca Federația Rusă sau alte
țări din CSI să aplice restricţii pentru exporturile

moldoveneşti. În plus, vom obţine acces la pieţe
netradiţionale, cum sunt, de exemplu, Statele Unite ale

Americii sau China.

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md

„Vom avea regim facilitar de comerţ atât cu
Estul, cât şi cu Vestul și nu va exista nicio

premisă legală pentru ca Federația Rusă sau
alte țări din CSI să aplice restricţii pentru expor-

turile moldoveneşti”
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Ce se va întâmpla cu companiile,
producătorii din regiunea transnistreană
după parafarea Acordului de Asociere cu
UE? 

În prezent, jumătate din exporturile din
regiunea transnistreană sunt direcţionate
spre Uniunea Europeană. Acest lucru
sugerează faptul că în pofida vectorului
politic urmat de Tiraspol, elitele economice
înţeleg beneficiile şi avantajele pieţei comu-
nitare. Efectul Acordului de Asociere pentru
regiunea din stânga Nistrului este estimat la
o creştere economică de 3,5%. Dacă
reprezentanții de la Tiraspol nu vor coopera
cu Chişinăul, companiile locale vor avea
dificultăţi privind accesul pe piaţa europeană.
Există riscul să fie blocate între Republica
Moldova şi Ucraina, ambele având Acorduri
de comerţ liber cu UE. Elitele economice
înţeleg acest lucru, pe când cele politice sunt
dependente de Moscova. Însă, cu timpul,
companiile din regiune interesate de prezenţa
lor pe piaţa europeană vor face presiuni
asupra reprezentanților de la Tiraspol ca să
devină mai cooperanți. Aşadar, Acordul de
Asociere va spori atractivitatea malului drept
al Nistrului și va crea premise firești pentru
reintegrarea ţării. 

Cum
vor evolua

relaţiile economice
cu vecinii noştri și cu

Federaţia Rusă după Summitul de
la Vilnius?

Relaţiile cu România şi Ucraina se vor
îmbunătăţi şi intensifica. În plus,
Ucraina va avea un rol important în
cadrul misiunii EUBAM, la frontiera de
est. Rolul Ucrainei este important pentru
a securiza fluxurile de mărfuri, care intră
şi părăsesc teritoriul regiunii transnis-
trene. Cu Federaţia Rusă există riscul
înrăutăţirii relaţiilor şi acest lucru este con-
firmat de oficiali de rang înalt. Riscăm ca
Moscova să stabilească un preţ mai ridicat
la gaz şi să amplifice unele practici discri-
minatorii pentru conaţionalii noştri care
lucrează în Federaţia Rusă. Totuşi, trebuie
să înţelegem că dependenţa prea mare de o
ţară nu este o situaţie convenabilă, iar Acor-
dul de Asociere cu UE va crea condiţiile nece-
sare  pentru diversificarea comerţului extern
şi a relaţiilor economice cu alte ţări.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a elaborat un
studiu în care prezintă beneficiile economice și sociale ale
aderării la Zona Economică de Liber Schimb față de intrarea
în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan (UV RBK). 
Astfel, calculele sugerează că, în cazul aderării la ZLSAC,
economia Moldovei se va extinde cu circa 6,4%, în timp ce
opțiunea UV RBK va determina contractarea acesteia cu 4%.
În același timp, aderarea la UV RBK va conduce la pierderea
de către producătorii autohtoni a pieței comunitare, care
atrage circa 45% din totalul exporturilor atât de pe malul drept,
cât și de pe malul stâng al Nistrului. Cauza rezidă în obliga-
tivitatea adoptării politicii vamale rusești și ajustarea la stan-
dardele rusești, care nu sunt recunoscute pe plan mondial,
spre deosebire de cele comunitare.
http://www.budgetstories.md/10-motive-pentru-care-moldova-
trebuie-sa-aleaga-uniunea-europeana/
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Programul de Atragere a
Remitenţelor în Economie PARE

1+1 a fost aprobat de Guvern în anul
2010. Programul este destinat lucrătorilor

migraţi şi/sau rudelor de gradul întâi ale acestora:
soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fiii/fiicele, care doresc să

investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri
proprii. 

Până acum, prin intermediul Programului au obținut
finanțare circa 260 de întreprinderi. Cele mai multe afaceri au
fost create de migranții moldoveni reveniți acasă în
agricultură (sere, ferme de iepuri, chinchilla, bovine, ovine,
melci), servicii (servicii electrotehnice şi electromontaj, ti-
pografie, construcţii, reparaţie, întreţinere şi spălătorie auto),
producere (brichete, material de construcţie, lemn uscat în
vid, brutărie, moară). 

Bugetul total al Programului PARE 1+1 pentru pe-
rioada 2010-2013 este de 52 de milioane de lei.

În prezent, apelul de proiecte pentru
colectarea cererilor de finanţare este

deschis.

LOCURI DE MUNCĂ 20



Crește melci la Orhei și îi vinde in Vest

În loc de sarmale și tradiționala friptură de porc, 
un moldovean își răsfață oaspeții de sărbători cu... melci, pe care îi crește în propria
gospodărie. Vilen Cebotari de la Peresecina, Orhei, și-a deschis acum câțiva ani o fermă de
melci, iar acum 90 la sută din producție o livrează peste hotare. S-a inspirat din străinătate,
unde a muncit și, tot acolo, și-a făcut primul capital. L-a ajutat și Guvernul, prin programul
PARE 1+1. Astfel, fermierul şi-a asigurat bunăstarea acasă, alături de familie.

Modelul afacerii, adus din Lituania

Ideea de a-și deschide propria afacere în Moldova i-a venit lui Vilen Cebotari
când muncea în Lituania la o fermă de melci. Timp de patru ani, cât s-a aflat
acolo, a acumulat experiență și și-a planificat investiția pas cu pas. Apoi a
aflat despre programul PARE 1+1 de pe internet și a depus dosarul... 
Speram să intru în lista norocoșilor. Știam că afacerea mea are un potențial
enorm, dar îmi dădeam seama și de faptul că și concurența e mare. M-am
bucurat că am fost selectat în proiect, asta a însemnat că pot crea din
start o afacere cu un potențial mai mare decât planificam”, povestește
Vilen.  
Costul total al afacerii a fost de 436 de mii de lei, bani din care a
cumpăra 18 ari de pământ la Peresecina, o maşină, frigidere pentru
transportarea producției, un sistem de irigare și a amenajat terenul.
Aproape jumătate din sumă, 200 de mii de lei, i-a fost acordată prin
proiectul PARE 1+1, cu titlu nerambursabil.

„Culege” câte cinci tone de melci pe an

Vilen are 42 de ani. El spune că nu a avut probleme atunci
când şi-a deschis afacerea. „Am fost plăcut surprins de pro-
fesionalismul celor de la ODIMM. Nu am întâmpinat piedici
de ordin birocratic. Am discutat cu responsabilii de la
direcțiile Sănătate publică, Arhitectură, Serviciul Protecție
Civilă și Situații Excepționale și de la alte instituții din
Orhei. Am parcurs toate procedurile necesare pentru
deschiderea unei afaceri și de fiecare dată am fost tratat
cu respect”,  spune omul de afaceri.
Când s-a văzut cu actele în regulă și ferma
amenajată, a început afacerea propriu-zisă. Primii
melci i-a adus din Ucraina. A ales specii rezistente
la frig. Din prima „recoltă”, a adunat două tone de
melci, iar acum culege câte cinci tone. Melcii
cresc timp de doi ani până ating dimensiunile
necesare pentru a deveni un deliciu culinar. 

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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P e n t r u
moldoveni, melcii
sunt un deliciu culinar care abia
începe să fie inclus în meniuri, în special,
datorită emigranților care revin acasă și a europe-
nilor care ne vizitează țara. Din acest motiv, mai bine de
90% din melcii crescuți de Vilen sunt exportați în Occident. Localurile
din Chișinău cumpără lunar doar câte zece kilograme. Costul unei gustări din
melci începe de la 250 de lei în restaurantele din capitală.

Ouăle de melc, un nou răsfăţ culinar

Una dintre ultimele tendințe în gastronomie este „caviarul alb”. Ouăle depuse de melci,
asemănătoare cu perlele albe, sunt marinate și servite la masă. Gustul acestora este
asemănător cu cel al icrelor negre, la fel este și prețul.  De exemplu, un borcan de 30 de
grame de „caviar alb” se vinde în Europa cu 39 de euro. Aşa că Vilen are de gând să îşi
mărească ferma – dacă va avea mai mulţi melci, ar putea câştiga şi din exportul de ouă. 

Carne de melc în loc de frigărui şi plăcinte

„Rudele și prietenii mei au dat de gustul melcilor și acum îmi cer la sărbători să prepar ceva special.
În unele familii, de sărbători, tradițional, se fac frigărui, în altele - plăcinte, iar noi pregătim melci. Îi
prepar după o rețetă franțuzească, cu sos de frișcă și usturoi și îi servim cu vin alb”, explică Vilen,
care știe să prepare melcii în 100 de moduri.  

Afacere mică, perspective mari

Având o experiență de câțiva ani în domeniu și o afacere profitabilă, Vilen Cebotari este convins că țara
noastră are toate șansele să devină producătoare de melci, la fel cum este producătoare de vinuri. „Avem un
potențial enorm pe această nișă, o climă favorabilă și un pământ calcaros, favorabil creșterii melcilor”, spune
omul de afaceri. 
Fermierul din Peresecina se arată mulţumit de activitatea sa. Se descurcă cu forțele proprii și ale familiei. Acum

vrea să cumpere echipament pentru a-şi ambala producţia, ceea ce ar însemna că va putea scoate
mai mulţi bani din vânzări. O altă idee a lui Vilen este să construiască un restau-

rant specializat în bucate din melci, chiar la Peresecina,
lângă ferma sa. 

M
elcii 

din Peresecina,

exportați în Occident

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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LUPTA CU CORUPȚIA

Odată cu aplicarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei,
Guvernul şi-a propus obiectivul major de combatere a corupţiei
şi de asigurare a integrităţii actorilor justiţiei, inclusiv prin
conso-lidarea unui cadru normativ care să contribuie la pre-
venirea şi lupta eficientă cu corupţia atât în justiţie, cât şi în
sistemul public, în general. 

La 16 octombrie 2013, Guvernul a aprobat un amplu pa-
chet de acte normative concentrate pe  instituirea unor
noi măsuri anticorupţie, astfel creînd platforma
legislativă necesară implementării principiului
„toleranţă zero corupţiei”.

Proiectele de legi şi-au propus realizarea şi regle-
mentarea la nivel legislativ, de o manieră concretă
şi comprehensivă, a măsurilor anticorupţie şi de
consolidare a integrităţii actorilor sectorului
justiţiei, dar şi a exponenţilor întregului sector
public, stabilite de Strategia de reformă a sec-
torului justiţiei, adoptată unanim de Parla-
ment în anul 2011.  

Pachetul măsurilor anticorupţie conține
câteva noi măsuri preventive şi punitive
necesare în lupta cu corupţia: introdu-
cerea măsurii de siguranţă „confiscarea
extinsă”; a unei noi componenţe de
infracţiune - îmbogăţirea ilicită;
r ă s p u n d e r e a
pentru comuni-
carea „interzisă”
cu judecătorii;
m a j o r a r e a
sancţiunilor pe-
cuniare pentru
infracţiunile de
corupţie, precum
și o  nouă Lege
privind testarea
integrităţii profe-
sionale.

Astfel, în baza acestor
proiecte de legi se propune:

• oferirea dreptului fiecărei
persoane interesate de a solicita

sancţionarea judecătorului, în
cazul în care persoanelor le-au fost

lezate drepturile în procesul de
înfăptuire a justiţiei; sancţionarea mai

dură a judecătorilor pentru comiterea
abaterilor disciplinare, inclusiv a

judecătorilor demisionaţi sau
pensionaţi. Chiar dacă judecătorul va

demisiona sau se va pensiona imediat
după comiterea abaterii disciplinare,

acesta va fi sancţionat cu lipsirea de privi-
legiile sociale obţinute, în virtutea deţinerii

funcţiei de judecător; 
• toţi funcţionarii publici, judecătorii,

procurorii, miniştrii şi alte persoane cu funcţii
publice vor fi pasibili testării integrităţii profesion-

ale. Acest nou mecanism presupune că ei vor
putea fi verificaţi în ce măsură îşi respectă

obligaţiile de serviciu şi dacă sunt predispuşi să se
lase tentaţi la comiterea unor fapte coruptibile. Dacă

vor pica acest test de integritate, va putea fi dispusă
şi eliberarea lor din funcţie. Mai mult, li se va stabili

interdicţia de a pretinde la funcţii publice pe un termen
de cinci ani.
• averile şi bunurile obţinute în mod
ilegal vor putea fi confiscate, în cazul
în care se va proba că acestea nu
provin din surse legitime sau care pot
fi verificate;
• persoanele cu funcţii publice vor
fi trase la răspundere penală, dacă
se va dovedi că acestea s-au
îmbogăţit în mod ilicit, riscând
pedeapsa cu închisoare şi stabilirea
interdicţiei de a exercita funcţii pub-
lice pe o perioadă de 15 ani.

Guvernul 
a aprobat un pachet

de acte normative anticorupţie                

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Chişinăul a deschis, în luna 
octombrie, şase oficii teritoriale
ale Biroului Migrație și Azil
(BMA) 
de-a lungul liniei administrative
cu regiunea transnistreană de
pe Nistru. Acest lucru s-a făcut
pentru a pune sub evidența Re-
publicii Moldova flu-xurile de
migranți care vin prin regiunea
necontrolată din estul țării. Este
un angajament pe care
Chișinăul și l-a asumat în cadrul
Pla-nului de Acţiuni RM-UE,
pentru a obţine regimul de
călătorii fără viză pentru
cetăţenii moldoveni în Uniunea
Europeană.
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Cum funcționează punctele
de control intern pe Nistru

Cele şase oficii teritoriale ale BMA
sunt amplasate la punctele interne de
control vamal din apropierea
localităţilor: Hîrbovăţ, raionul Anenii
Noi; Hadjimus, raionul Căuşeni; Vadul
lui Vodă/Pîrîta (raionul Dubăsari); podul
din Criuleni, raionul Criuleni; podul din
Rezina; Sănătăuca, raionul Floreşti.

Aceste puncte au fost alese în urma
unor analize a fluxurilor de străini prin
regiunea transnistreană, astfel fiind iden-
tificate şase rute principale prin care
aceştia vin pe malul drept al Nistrului,
după ce traversează segmentul central
(transnistrean) al frontierei moldo-
ucrainene.

Mecanismul nu este unul nou, obligaţia
cetăţenilor străini de a se înregistra în ter-
men de 72 ore de la traversarea hotarului a
fost introdusă încă de la mijlocul anilor ’90.
Ulterior, această obligaţie a fost limitată doar
la străinii care traversau segmentul central
(transnistrean) al frontierei moldo-ucrainene,
necontrolat de autorităţile statului. Conform ul-
timelor modificări, din categoria străinilor care
aveau obligaţia să se înregistreze au fost
excluşi cei domiciliaţi în regiunea
transnistreană.
O altă noutate o constituie şi faptul că înregis-
trarea poate fi efectuată nu doar la Între-
prinderea de Stat CRIS „Registru”, ci şi la
subdiviziunile Biroului Migraţiei şi Azil. Totodată,
pentru a încuraja înre-gistrarea şi pentru a simpli-
fica procedurile pentru cetăţenii străini, s-a decis
plasarea oficiilor teritoriale ale BMA pe principalele
artere care leagă cele două maluri ale Nistrului. 

Serviciile de înregistrare vor fi prestate non-stop
și gratuit, iar personalul calificat va oferi toate
informaţiile necesare.

Se pot înregistra la oficiile teritoriale ale BMA doar
străinii care au intrat în Republica Moldova prin seg-
mentul frontierei moldo-ucrainene, necontrolat de
autorităţile moldoveneşti. 
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REINTEGRAREA ȚĂRII

Cerinţa de înregistrare nu se aplică faţă de cetăţenii Re-
publicii Moldova, faţă  de străinii care au intrat în Republica
Moldova prin segmentul frontierei de stat controlate de
autorităţile moldoveneşti, faţă de străinii care se află în ţară
în baza permisului de şedere eliberat de autorităţile compe-
tente ale Republicii Moldova, persoanele domiciliate per-
manent în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Nu vor exista impedimente pentru locuitorii din stânga
Nistrului, deoarece aceştia sunt scutiţi de necesitatea
înregistrării.

Procedura de înregistrare se va efectua extrem de
rapid şi va dura aproximativ două minute. Acest fapt
este posibil datorită implementării unui sistem avansat
de gestiune a datelor, care presupune scanarea
electronică a actului de călătorie şi introducerea
automată a datelor în baza de date. La finalul
operaţiunilor, va fi eliberată o fişă de evidenţă care va
confirma faptul şi timpul înregistrării, ce se va păstra
până la părăsirea teritoriului ţării.

Nu este obligatorie înregistrarea anume la
aceste oficii. Persoana se poate adresa, la propria
alegere, fie în subdiviziunile Biroului Migraţie şi Azil
(oficiile regionale sau teritoriale), fie în subdiviziu-
nile teritoriale ale Întreprinderii de Stat „CRIS
”Registru”.

Personalul din aceste oficii este alcătuit din
funcţionari publici, angajați ai Biroului Migraţiune
şi Azil.

Principalul act ce reglementează activitatea
oficiilor teritoriale ale BMA este Hotărârea
Guvernului nr. 125 din  18.02.2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind eliberarea
actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor
Republicii Moldova. Totodată, regulile ge-
nerale privind intrarea, aflarea şi ieşirea
străinilor pe/de pe teritoriul Republicii
Moldova sunt specificate în  Legea nr. 200
din  16.07.2010 privind regimul străinilor în
Republica Moldova, iar sancţiunile aplicate
în cazul nerespectării acestora sunt stipu-
late în Codul Contravenţional al Republicii
Moldova.
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În acest context, urmează să fie îmbunătățită
metodologia de prognozare a cererii pe piață, fiind
elaborat un studiu despre piața muncii. Totodată,  va
fi revizuit clasificatorul ocupațiilor și va fi efectuată
reconfigurarea rețelei de instituții vocațional/tehnice
prin intermediul unui proces de cartografiere.

La începutul anului viitor va începe procesul de
cartografiere în școlile profesionale și colegii,  după
care va fi realizată o analiză ce va arăta care instituții
sunt relevante și care au capacități și sunt suficient
de puternice”, a subliniat mi-nistrul Educației. Maia
SANDU a precizat că vor fi aplicate două modele,
în baza sistemului dual de educație, în parteneriat
cu mediul de afaceri, începând  din luna septembrie,
anul viitor. În acest scop, va fi modificat și cadrul ju-
ridic.

„Ca să pilotăm modelul dual, trebuie să avem con-
tracte ce i-ar responsabiliza pe elevii care vor ben-
eficia de contribuții din partea agentului economic
să lucreze cel puțin unu-doi ani la aceste întrerpin-
deri sau să ramburseze costurile, însă noi nu avem
cadru legal. Acesta este doar un exemplu de
modificări la cadrul legal pe care trebuie să le facem
în următoarele luni”, a mai spus ministrul Educației.
Maia SANDU a subliniat că aceste reforme trebuie
să le insufle tinerilor încrederea că o școală
profesională poate să le ofere un loc de muncă bine
plătit.

Foaia de parcurs va fi aplicată în perioada 2013-
2014. Trimestrial va fi prezentat un raport privind
aplicarea acesteia. Documentul a fost elaborat în
cadrul Strategiei de dezvoltare a învățământului
vocațional/tehnic pentru anii 2013-2020. 

GUVERNUL ARE O FOAIE 
DE PARCURS PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAȚIONAL

Foaia de parcurs își propune
să dezvolte învățământul

vocațional, astfel încât oferta
educațională să coincidă cu 

cererea de pe piața muncii 

Ministerul Educației a
lansat, la 13 noiembrie 2013,

dezbate-rile publice pe proiec-
tul Codului Educației. Docu-

mentul prevede, printre altele,
că în Republica Moldova

învăţămîntul este obligatoriu
din grupa pregătitoare până la

vârsta de 18 ani. Totodată,
educaţia, prin sistemul naţional

de învăţămînt, se desfăşoară în
limba română şi, în limita

posibilităților sistemului
educațional, în limbile

minorităţilor naţionale sau în
una din limbile de circulaţie

internaţională. De asemenea,
vor fi instituite structuri de eva-
luare și de asigurare a calității

studiilor pe diverse trepte.

CODUL EDUCAȚIEI,
PENTRU DEZBATERI PUBLICE

Vedeți aici proiectul Codului Educației.
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CINCI ÎNTREBĂRI PENTRU PRIM-MINISTRU      

Lidia Dicusar, 
29 de ani, 
contabilă

Dezvoltarea economică este foarte importantă, mai ales pen-
tru cei care activează în sfera economică. Aş vrea să aflu

când vor fi create mai multe oportunități de afaceri pentru
tineri? 

Guvernul acordă suport financiar prin inter-
mediul câtorva programe aplicate de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici
și Mijlocii, pentru lansarea afacerilor. Un program este PARE 1+1, prin care cei care își investesc
banii în activități productive primesc cofinanțare din partea Executivului. Acum evaluăm oportunitatea
continuării Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor.
În plus, Guvernul creează incubatoare de afaceri pentru a dezvolta IMM-urile. Până acum au fost
deschise șapte asemenea incubatoare: la Ungheni, Sângerei, Soroca, Coșnița, Rezina, Ștefan-Vodă
și Leova. Aici, tinerii pot primi consultață de la stat pentru a-și deschide o afacere. 
Recent am adoptat și o Foaie de parcurs pentru eliminarea constrângerilor critice în activitatea
întreprinzătorilor, care include măsuri concrete pentru perioada 2013-2014. Aceste acțiuni vor avea
impact pozitiv major, în primul rând, asupra întreprinderilor mici și mijlocii, implicit, asupra tinerilor
care doresc să lanseze afaceri.

Această rubrică este o platformă de
discuții dintre cetăţeni şi Premierul
Iurie Leancă. În fiecare număr al re-
vistei vor fi cinci întrebări la care
șeful Guvernului va oferi răspunsuri.
Toate întrebările sunt adunate la în-
tâmplare pe stradă de către un con-
sultant al Biroului comunicare și
relații cu presa al Executivului.
Primele întrebări au fost „culese” de
la locuitori din Chișinău.
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Dinu Pîslari, 
26 de ani,  
economist

Pentru actuala guvernare am o singură întrebare
- când va fi eliminată corupția în Republica

Moldova, cel puţin în proporţie de 95 la sută? 

Am susţinut şi voi continua să promovez orice acţiune care va duce la eliminarea focarelor de
corupţie. În ultimele luni Cabinetul de miniştri a aprobat mai multe decizii de trecere la plăţi online
(https://mpay.gov.md/), eliberare de documente online (https://apostila.gov.md/) sau digitizarea
actelor Oficiului Stării Civile. Astfel de acţiuni vor anula cozile şi umblatul pe la ghişee, precum şi
contactul cu funcţionarii publici, unii dintre care nu sunt cei mai oneşti, din păcate. De asemenea,
vor reduce preţurile, iar actele vor putea fi obţinute mult mai rapid.
Ţin să mai subliniez că în data de 16 octombrie a.c., Guvernul a aprobat un proiect de lege cu privire
la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi un alt proiect de lege privind testarea integrităţii profe-
sionale. În plus, au fost operate modificări în mai multe acte legislative în vederea aplicării principiului
toleranţei „zero" pentru actele de corupţie în domeniul justiţiei. Detalii despre setul de acte normative
vedeţi aici:
http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=6885
Lupta cu corupţia se câştigă pas cu pas, instituţie după instituţie, sector după sector. Cu timpul, vom
putea afirma că am eliminat corupţia din şcoli, spitale, poliţie, justiţie şi din administraţia publică, doar
dacă vom persevera.

Pentru mine integrarea  europeană se asociază cu numele
Premierului Iurie Leancă.  De aceasta aş dori să
recunoască sincer, dacă are Republica Moldova șanse reale
de integrare europeană. Când ne vom integra, dați-ne un
termen real?

Denis Țurcanu, 
35 de ani, 
antreprenor

După parafarea Acordului de Asociere din 29 noiembrie la Vilnius, urmează procedura de traducere
a textului în limbile oficiale ale Uniunii Europene. Potrivit calendarului agreat cu instituţiile europene,
semnarea Acordului va avea loc în septembrie 2014. Ratificarea în Parlamentul de la Chişinău va
avea loc imediat după semnare. Concomitent, în UE va fi lansată procedura de ratificare a Acordului
de către Parlamentele statelor membre pentru intrarea în vigoare a acestuia.
Am reuşit să obţinem reconfirmarea aspiraţiilor noastre europene în Preambulul Acordului de
Asociere şi salutarea acestora de Uniunea Europeană. Atunci când vom fi pregătiţi şi cu temele pen-
tru acasă făcute, vom face pasul următor în avansarea relaţiilor cu UE, adică vom depune cererea
de aderare ca membru cu drepturi depline. Un moment oportun în acest sens ar putea fi oferit de
următorul Summit al Parteneriatului Estic din primăvara anului 2015, care va avea loc la Riga.
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Constantin Nedelcu, 
22 de ani, 

student

Care este cartea care v-a marcat cel mai
mult și mi-o recomadați?

Olga Cîrlig, 
74 de ani, 
pensionară

Am lucrat 40 de ani în sistemul medical și
am o pensie de 960 de lei. Nu uitați de
bătrâni, cînd vom avea pensii mai mari?  

Pentru a mări pensiile, politica statului include câteva elemente importante. Ne propunem să
suplimentăm pensiile din  resursele bugetului de stat, cu accent prioritar pe cei care primesc pensii
mici. Aceasta ne va permite să reducem inegalitățile între pensionari. 
Totodată, vrem să reducem fenomenul ocupării informale, deoarece acest fenomen este însoțit de
eschivarea de la plata contribuțiilor în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, buget din care se plătesc
pensiile. În acest context, fac apel către cei care se eschivează de la plata contribuțiilor de asigurări
sociale obligatorii: nu uitați de faptul că de pe urma acestui comportament pot să sufere chiar oamenii
care vă sunt apropiați, inclusiv părinții pensionari! 
În plus, Guvernul își propune înlesnirea condițiilor generale de afaceri, care să permită angajatorilor
să mărească salariile plătite angajaților. Sporirea fondului salarial are ca efect direct și imediat ma-
jorarea încasărilor în bugetul de stat și în cel al asigurărilor sociale, ceea ce ar permite statului să
mențină și chiar să mărească suplimentele la pensii.
În anul viitor, pensiile vor fi indexate cu 7,05 la sută. Calculul s-a făcut în funcție de prognoza creșterii
indicelui prețurilor de consum mediu anual pe 2013 de 4,1 procente.

Mai multe cărţi m-au marcat. Dintre cele legate de profesie, am savurat toate cărţile scrise de Henry
Kissinger, fost Secretar de Stat al SUA şi deţinător al Premiului Nobel pentru Pace. 
În ce priveşte cărţile de pe noptieră, am citit recent Codul lui Da Vinci şi Infernul de Dan Brown. 
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