
„Trăim un moment istoric - a fost parafat un acord
ambițios și de anvergură fără precedent între Moldova
şi UE. Acesta simbolizează încredere, deschidere și 
cooperare între țara mea și UE"

Prim-ministrul Iurie LEANCĂ

„Moldova, astăzi, am asigurat drumul nostru spre
Uniunea Europeană!" Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, 29 noiembrie 2013, Vilnius

„Trecutul şi viitorul Moldovei îşi au rădăcinile în Europa. Sunt aici pentru a felicita
poporul moldovenesc pentru că a parafat Acordul de Asociere şi Acordul de comerţ
liber cu UE şi să promit sprijinul american pe măsură ce finalizaţi să implementaţi
aceste acorduri”

Secretarul de Stat al SUA, John KERRY, 04 decembrie 2013, Chișinău
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EDITORIAL

Gustul integrării noastre
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EDITORIAL

„BUNĂ DIMINEAȚA, Moldova! 
Și FELICITĂRI pentru că astăzi, așa cum am s-a spus
și acum câteva ore la Vilnius, a fost asigurat drumul nostru
spre Uniunea Europeană! Zicem BUNĂ DIMINEAȚA
deoarece pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, această
istorică zi de 29 noiembrie 2013 înseamnă un nou început!”.
Aceste cuvinte ne-ar fi plăcut să le rostim nouă, membrilor
echipei editoriale care elaborează revista online a Guvernului
Republicii Moldova, în seara de 29 noiembrie a acestui an de
care în curând ne vom despărți, dacă am fi avut șansa să le vor-
bim concetățenilor noștri. Pentru că parafarea Acordurilor de
Asociere și de Liber Schimb cu Uniunea Europeană a fost nu doar
un moment istoric unic, ci și o provocare căreia ne-am ambiționat
să-i facem, cu toții, față. Și iată că am reușit!
Oricât ar critica cei care-și doresc să deturneze cu orice preț vec-
torul european al Republicii Moldova, oricât ar încerca ei să dimin-
ueze importanța parafării celor două acorduri, nu vor avea sorți de
izbândă. Pentru că evenimentul de la Vilnius a fost o dovadă a în-
crederii, a deschiderii și a cooperării dintre țara noastră și Uniunea
Europeană. Și este un pas sigur pe un drum care ne va aduce în Eu-
ropa.
De ce avem nevoie de Europa?! Răspunsul nu stă doar în faptul că sun-
tem și noi, Republica Moldova, o țară europeană, că împărtășim și noi
aceeași istorie, cultură și civilizație europeană. Avem nevoie de marea și
unita familie a Uniunii Europene deoarece ancorarea în spațiul european
este singura noastră șansă de modernizare - o modernizare care pre-
supune și justiție, și bunăstare, și dreptate, și libertate.
Fericirea se compune din așchii mărunte adunate în fiecare zi, a spus
cândva un înțelept. Noi zicem că orice lucru mare se adună din așchii
mărunte… O astfel de așchie ne-a adus, recent, expertul în politici europene
Nicu Popescu. „Dulceață de gutui made in Moldova, 3,90 €, fără Zona de Liber
Schimb…”, a notat el pe Facebook, bucurându-se de faptul că a găsit dulceață
„de acasă” tocmai la Paris. 
Și gutuia de la Paris, și vinurile producătorilor noștri la Vilnius, și restaurantul
moldovenesc deschis recent la Tallinn, și multe alte „așchii mărunte” de acest
gen sunt o dovadă a faptului că integrarea europeană a Republicii Moldova - fie
și modestă, deocamdată - este ireversibilă. Și dacă putem vorbi despre aceasta
acum, pe final de an 2013, este grație unui efort comun al mii de oameni. Un efort
invizibil, de cele mai multe ori, dar care pavează drumul nostru european. 
De același efort comun, realizat la turații maxime, va fi nevoie chiar din prima zi a
noului an 2014, pentru ca șansa de europenizare, oferită țării noastre, să devină re-
alitate, iar Vilniusul să fie factorul ce ne unește, nu ne dezbină. Împreună va trebui
să muncim pentru ca Republica Moldova să fie și de jure, și de facto o țară europeană
într-o mare familie europeană. Dacă am rezistat și am ajuns până aici, nu avem dreptul
să cedăm, dimpotrivă, trebuie să mergem, consecvent, înainte.
Astfel încât, în doar câțiva ani, întreg Parisul să miroase a gutui moldovenești.
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Acordul de Asociere cu UE, parafat la Summitul 
Parteneriatului Estic din 29 noiembrie 2013 de la Vilnius 

Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber
Schimb cu Uniunea Europeană, a fost parafat de
Premierul Iurie LEANCĂ şi Înaltul Reprezentat al
UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securi-
tate, Catherine ASHTON.
Imediat după parafare, Premierul moldovean a
declarat că trăim un moment istoric - „a fost
parafat un acord ambițios și de anvergură fără
precedent între Moldova şi UE, iar acesta
simbolizează încredere, deschidere și cooperare
între țara mea și UE”.
Iurie LEANCĂ a mai spus că evenimentul
reprezintă un mod clar că Moldova merge spre
Uniunea Europeană şi că va deveni membră a
UE într-un viitor previzibil: „Moldova este o
țară europeană - împărtășește aceeași istorie,
aceeași cultură, aparține aceleiași civilizații,
dar totodată este aceeași țară europeană care
are aceleași orizonturi și aparține aceleiași
familii europene”.
Prim-ministrul moldovean a adăugat:
„Moldova, astăzi am asigurat drumul nostru
spre Uniunea Europeana!”
Înainte de parafare, Preşedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso, declarase
că Acordul de Asociere ar trebui să fie sem-
nat cât mai curând, în anul 2014.

Prim-ministrul Iurie LEANCĂ a făcut
declaraţia în cadrul celui de-al treilea
Summit al Parteneriatului Estic, la care
a fost parafat Acordul de Asociere a
Republicii Moldova cu UE. „Este un
succes comun care a necesitat o
muncă enormă, atât în Chişinău, cât şi
la Bruxelles”, a subliniat Iurie
LEANCĂ. Premierul a mulţumit
statelor europene pentru sprijinul oferit
în parcursul european al ţării noastre,
inclusiv în liberalizarea regimului de
vize pentru moldoveni. „Sperăm că 
liberalizarea regimului de vize, care se
dovedeşte a fi posibilă pentru anul
2014, va fi un exemplu relevant în
acest sens”, a adăugat şeful Cabine-
tului de Miniştri. Iurie LEANCĂ a sub-
liniat că, după ani de incertitudine,
acum Moldova merge ferm spre UE
pentru a le oferi cetăţenilor săi instituţii
funcţionale şi independente, şi un trai
mai bun.

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
AGENDA EUROPEANĂ 4

IURIE LEANCĂ: „ŢARA MEA
A MARCAT, LA VILNIUS, UN

PAS IMPORTANT ÎN RE-
ALIZAREA DESTINULUI SĂU

EUROPEAN”

http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=7049
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MESAJUL PREMIERULUI

„Aderarea la Uniunea Europeană este un vis măreţ ce ne
uneşte pe toţi şi care prinde tot mai mult contur”

5

La Marile Adunări Naţionale din 1989 şi 1991,
sute de mii de moldoveni se desprindeau de
URSS și îşi obţineau independenţa, fiind
inspiraţi şi susţinuţi de popoarele baltice.
Astăzi, la o distanță de peste 20 de ani, când
Republica Moldova obţine şansa de ancorare
în spaţiul european,  prietenii baltici rămân
aceeaşi sursă de inspiraţie şi de sprijin pentru
noi.
Am considerat mereu că Moldova, prin
potențialul său, poate deveni un următor caz
de succes după ţările baltice în spaţiul post-so-
vietic şi am crezut mereu că trebuie să par-
curgem cu aceeaşi fermitate şi dăruire traseul
european, pe care l-au urmat ţările din Europa
Centrală şi de Est.
Succesele ţărilor ieşite din comunism şi care
au devenit într-un timp-record membre ale fam-
iliei europene ne-au demonstrat că anume
această cale este cea mai potrivită pentru un
popor European care vrea să revină acasă, în
sânul civilizației occidentale.
Doamnelor și domnilor, dragi prieteni,
La reuniunea Parteneriatului Estic de astăzi de
la Vilnius, Republica Moldova deschide un nou
capitol în istoria sa - un capitol pe cât de
ambiţios, pe atât de  complex şi solicitant.
Aderarea la Uniunea Europeană ca membru
cu drepturi depline este un vis măreţ ce ne
uneşte pe toţi şi care - odată cu parafarea
Acordurilor de Asociere şi de Liber Schimb, dar
şi cu anularea vizelor pentru moldoveni într-o
perspectivă destul de apropiată - prinde tot mai
mult contur.

Mesajul Prim-ministrului Iurie
LEANCĂ adresat cetăţenilor

Republicii Moldova după Sum-
mitul Parteneriatului Estic de la

Vilnius 
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Dragi cetăţeni,
Sunt convins că doriţi să mă întrebaţi: „Dar cum se va schimba viaţa noastră începând de
mâine”?
Mi-aş dori să vă pot spune că se va schimba în bine imediat, însă, după cum cunoașteți foarte
bine, miracole nu există. Suntem antrenaţi într-un proces anevoios, dar absolut necesar, prin care
urmărim să reclădim din temelie modul în care este construită societatea noastră.
Aceasta și este lecţia baltică pentru noi: demontarea sistemului sovietic poate fi făcută doar cu
voinţa şi determinarea clasei politice, dar mai ales cu implicarea mai mare din partea cetăţenilor,
fie că sunt acasă sau sunt în afara ţării. Este o condiție indispensabilă, de fapt.
Dar, chiar dacă miracole nu există, realitățile sunt încurajatoare pentru noi. Parafarea Acordurilor
şi punerea acestora în aplicare în toamna anului viitor înseamnă crearea premiselor pentru 
integrarea economiei noastre pe o piaţă formata din 500 de milioane de oameni -  o piaţă care se
bucură de un nivel de trai mult mai înalt: fie că e vorba de salarii şi pensii decente, fie că ne referim
la şcoli, la universităţi mai competitive sau la apă nepoluată.
La fel, înseamnă posibilităţi pentru familii ca să-și pornească propriile afaceri, în condiţii prielnice şi
egale pentru toată lumea, indiferent de mărimea businessului, de regiune sau de domeniu. Integrarea
europeană mai înseamnă o societate fără corupţie.
Nu doar spațiul geografic, cultural și al valorilor sunt, însă, elementele ce ne unesc de Europa. Din
vara anului trecut împărţim și acelaşi cer european, odată cu aderarea Moldovei la spaţiul aerian
comun al Uniunii Europene. S-a întâmplat graţie faptului că am ştiut să negociem liberalizarea spațiului
aerian în termen-record, de doar un an de zile.
Astfel, moldovenii au simţit la modul practic avantajele integrării europene: zboruri la preţuri mai mici,
spre mult mai multe destinaţii, precum şi servicii sigure, de o calitate mai înaltă.
Într-o perspectivă apropiată urmează să ne bucurăm cu toţii de un alt avantaj al apropierii noastre de
Europa, şi anume, circulaţia liberă, fără vize, în spaţiul Schengen. Asta va însemna că familiile se vor
putea reuni mult mai des, nu doar de sărbători, şi nu doar acasă, în Moldova, ci în orice oraş din 
Europa.
Încrederea cu care vă spun toate aceste lucruri nu este determinată doar de faptul că am privilegiul să
reprezint Republica Moldova aici, la Vilnius, la reuniunea Parteneriatului Estic. Încrederea mea vine din
convingerea cu care am trăit și muncit în ultimii 15 ani, pe care i-am dedicat ideii de integrare europeană
şi în care am făcut tot ce mi-a stat în puteri ca aceasta să prindă contururi reale.
Iată de ce, am toate motivele să fiu fericit şi mândru de ţara noastră. Totodată, vreau să vă mărturisesc
că trăiesc cu simţul datoriei făcute doar pe jumătate, deoarece responsabilitatea faţă de dumneavoastră,
dar şi faţă de prietenii noştri din Uniunea Europeană, este mai mare ca niciodată. Acum, trebuie să dăm
dovezi la lume că maturitatea şi voinţa sunt realități palpabile şi că ele vor fi puse în serviciul visului nostru
mare - cel de integrare politică si economica în Uniunea Europeană.
Aşa cum, în urmă cu un sfert de secol, cei care au luptat pentru independenţa ţării  noastre ne îndemnau
să alegem grâul de neghină, aşa astăzi trebuie să luăm decizii care vor grăbi parcursul nostru european.
Suntem datori, chiar condamnați, să facem asta - pentru ca cei tineri să prospere, iar cei în vârstă să
îmbătrânească frumos. Și pentru ca toţi cetăţenii Moldovei să trăiască în demnitate.
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Uniunea Europeană oferă Moldovei 35 de milioane de
euro pentru dezvoltarea afacerilor în zonele rurale

Moldova,
Georgia și Armenia 

vor beneficia de 87 de milioane de euro din
fondurile suplimentare ale programului de 
integrare şi cooperare al Parteneriatului Estic
(EaPIC). Cea mai mare sumă - 35 de milioane
de euro va veni în Republica Moldova. Banii
vor fi alocaţi pentru sporirea oportunităților
economice în zonele rurale, dar şi pentru a
promova reformele în diverse sectoare 
prioritare. Banii sunt acordaţi după 
principiul ”Mai mult pentru mai mult”.
„În acest an, trei ţări ale Parteneriatului
Estic au fost răsplătite pentru eforturile
depuse în tranziţia spre democraţie
şi angajamentul asumat faţă de va-
lorile fundamentale. Grantul
adiţional înseamnă mai multă
susţinere pentru reforme şi
proiecte comune, care aduc
beneficii concrete în viaţa
cetăţenilor“, a declarat 
Stefan Füle, Comisarul eu-
ropean pentru Extindere
şi Politici de Vecinătate.
Programul EaPIC oferă
finanțare suplimentară
pentru țările din
Parteneriatul Estic 
( PaE ), care
demonst rează
progrese în re-
formele pentru
o democrație
profundă și
drepturi le
omului. 

http://www.enpi-info.eu/.



Realizări și perspective pentru Reforma Administrației
Publice Centrale - conferință de încheiere a proiectului
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„Reforma Administrației Publice Cen-
trale - realizări și perspective”, acesta a
fost genericul conferinței organizată, la
11 decembrie, de către Cancelaria de
Stat a Republicii Moldova cu prilejul

încheierii activităților proiectului RAPC,
finanțat din Fondul fiduciar multi-dona-

tor și gestionat de Banca Mondială.

Prezent la eveniment, Prim-ministrul Iurie Leancă
le-a mulțumit reprezentanților donatorilor care, pe
parcursul a opt ani, au susţinut plenar procesul de
reformă a administraţiei publice din ţara noastră:
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD), Guvernele Suediei, al Olandei și al Re-
gatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
Banca Mondială și Uniunea Europeană. „Le
suntem recunoscători partenerilor noștri de
dezvoltare - prietenilor noștri, de fapt - pentru
că ne-au fost un sprijin de nădejde și ne-au în-
curajat în multiplele inițiative de transformare
în bine a Republicii Moldova, pe care le-am
lansat în acești ani, inclusiv în demersul de
reformare a administrației publice”, a

menționat premierul.

„Nimic nu-mi poate zdruncina convingerea
că ancorarea în spațiul european este sin-
gura noastră șansă de modernizare. Iar
aceasta nu e posibilă fără modernizarea
graduală şi constantă, la toate nivelurile, a
tuturor componentelor politice şi sociale ale
statului”, a declarat Iurie Leancă. „Reforma
administrației publice este o parte
indispensabilă a acestei modernizări. Este
un proces amplu, care urmărește transfor-
marea calitativă a întregului sistem adminis-
trativ al țării, astfel încât statul Republica
Moldova să fie pe deplin în serviciul
cetățenilor săi”, a spus premierul.
Totodată, Iurie Leancă a menționat că numai
o administrație publică profesionistă,
transparentă și deschisă poate promova de-
cizii corecte pentru toată societatea: „Dar
viteza și calitatea schimbărilor depind, în
mod direct, de funcționarii publici, care tre-
buie să fie integri si profesioniști. Nu vom
mai tolera nici nepotismul, nici lipsa de pro-
fesionism, nici dublele standarde, nici
corupția din sistem. Sunt factori ai stagnării,
pe când noi ne dorim o mișcare rapida spre
standardele europene”.

Iurie Leancă: 
„Viteza și calitatea schimbărilor 

depind de funcționarii publici”
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Despre etapa
la care se află Republica
Moldova în atingerea acestor stan-
darde a vorbit Secretarul General al Guvernului,
Victor Bodiu. „Astăzi, pot afirma cu mândrie că
dezideratele anunţate la începutul reformei au fost
realizate. Este vorba, deopotrivă, de planificarea
strategică şi elaborarea politicilor publice de calitate,
de profesionalizarea funcţiei publice şi consolidarea
managementului resurselor umane în serviciul public,
de asigurarea transparenţei actului decizional şi, mai
nou, de modernizarea serviciilor publice”, a spus Victor
Bodiu. După care, a prezentat priorităţile Strategiei de
Reformă a Administrației Publice 2014-2020. Acestea
sunt: Modernizarea serviciilor publice, Guvernarea
eficientă şi deschisă, Descentralizarea şi dezvoltarea
locală, Serviciul public profesionist.
„Vă îndemnăm să veniţi cu contribuții la acest proiect al
Strategiei, pentru a o îmbunătăți - doar astfel aceste
priorități vor fi „ale noastre”, nu „ale cuiva”, a spus Victor
Bodiu. El a menționat că noua strategie e orientată spre
EFICIENŢĂ, drept exemplu aducând Programul de reformare
a serviciilor publice, care prevede modernizarea a peste 500
de servicii publice de care beneficiază cetăţenii şi mediul de
afaceri. „Eficienţă în cheltuirea banului public şi eficienţă în
interacţiunea cu cetăţenii - doar astfel vom elimina cozile de la
ghişee, vom diminua factorul uman în interacţiunea stat-cetăţean,
deci, și riscurile corupţiei în domeniu”, a adăugat el. Un alt prin-
cipiu este TRANSPARENŢA - o condiţie-cheie pentru edificarea
unui Guvern deschis: „Ne dorim ca cetăţeanul să fie partenerul nos-
tru, să PARTICIPE în adoptarea, dar şi în transpunerea în viaţă a
deciziilor care vizează viitorul ţării”.

Victor Bodiu: 
„Ne axăm pe eficiență, 
transparență și continuitate”

Partenerii de dezvoltare: „Vă vom ajuta să faceți față
provocărilor”

Angajamentul de continuitate al guvernării au fost salutate de
către partenerii de dezvoltare. „Am susținut de la bun început
acest proces, la care între timp s-a adăugat reforma
administrației publice locale și descentralizarea, și ne-a bucu-
rat să vedem cum au loc schimbările, a declarat Nicola Har-
rington-Buhay, Coordonator Rezident PNUD în Republica
Moldova. Totodată, suntem conștienți că urmează noi
provocări, scopurile reformei rămânând încă valide, și asta
pentru că vorbim de un domeniu ce necesită o muncă în
progres, proporțională cu cerințele crescânde ale oame-
nilor față de guverne în ceea ce privește prestarea
calitativă a serviciilor publice”, a menționat reprezentanta
ONU. În context, ea a reiterat disponibilitatea Națiunilor
Unite de a susține în continuare țara noastră în acest
domeniu „crucial”.
Excelența Sa Ingrid Tersman, Ambasadoarea Regat-
ului Suediei la Chișinău, a felicitat Republica Moldova
pentru parafarea Acordurilor de Asociere și a celui
de Liber Schimb cu UE, la Summitul Parteneriatului
Estic de la Vilnius, și a declarat că acum este în
așteptarea unor reforme vaste, coerente și rapide.
Cât privește Reforma APC, pe care Suedia a
susținut-o cu consecvență, diplomata a
menționat că eforturile depuse au pregătit
instituțiile publice și capacitățile administrative
ale funcționarilor publici de varii niveluri pentru
o mai bună aliniere la normele UE, la valorile
și standardele de guvernare democratică
transparentă, eficientă și eficace.



„Realizarea RAPC a demon-
strat că Republica Moldova a
făcut pași importanți spre
schimbarea paradigmei în care
Guvernul și funcționarii publici
activează pentru cetățenii țării și
nu invers, și unde cetăţenii sunt
puşi în prim-plan în ceea ce
privește obiectivele de dezvoltare”,
a spus Ingrid Tersman. Totodată, în
opinia diplomatei, pe viitor
primordială va fi sustenabilitatea
capacităților administrative; consoli-
darea managementului resurselor
umane; reformarea sistemului de remu-
nerare și motivare pentru cei care
lucrează în serviciul public, astfel încât să
fie păstrat personalul bine instruit; asigu-
rarea responsabilității și a transparenței
guvernării - „aspecte cruciale, pentru ca
această reformă complexă și necesară să
fie una cu adevărat de succes și să asigure
integrarea Republicii Moldova în UE”.
Cuvinte de apreciere pentru munca depusă de
către autoritățile publice din țară au venit și din
partea ES Pirkka Tapiola, Ambasadorul Uniunii
Europene la Chișinău, și a Svetlanei
Proskurovskaia, expertă a Băncii Mondiale,
instituție care a gestionat Fondul fiduciar multi-do-
nator, care a reunit contribuțiile financiare ale do-
natorilor.
Scopuri comune: servicii publice moderne,
funcționari integri, guvern inteligent
Partea a doua a conferinței a fost dedicată pe
performanțele obținute în cadrul proiectului. Astfel,
Liuba Cuzneţova, manager al Oficiului de Suport Ad-
ministrativ pentru asistenţă în implementarea Strategiei
Reformei Administraţiei Publice, a făcut o scurtă trecere
în revistă a rezultatelor reformei; Stela Mocan, directoarea
executivă a Centrului de Guvernare Electronică, a vorbit
despre modul în care, în realitatea digitală în care trăim,
arată, acţionează şi face faţă provocărilor un Guvern in-
teligent; iar Ugis Sics, reprezentant al Compania CPM Con-
sulting, care oferă consultanţă Cancelariei de Stat în
realizarea Programului de modernizare a serviciilor publice, a
explicat de ce aceasta proces este mare miză a unei guvernări.
Ultimul punct de pe agendă s-a referit la reformarea serviciului
public al Republicii Moldova. Despre acţiunile întreprinse în
acești ani pentru consolidarea unui corp profesionist și integru de
funcţionari publici, care să corespundă criteriilor unei administrații
publice moderne și să fie o verigă solidă în construirea încrederii
dintre stat şi cetăţean, a vorbit Tamara Gheorghiţa, şefa Direcţiei
reforma administraţiei publice centrale din cadrul Direcţiei generale
coordonarea politicilor, a asistenţei externe şi reforma administraţiei
publice centrale a Cancelariei de Stat.
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CAMPANIE DE CRĂCIUN
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Drama unei mame cu patru copii
Viorica are 39 de ani și luptă din toate puterile cu
boala care o ține mai tot timpul prin spitale. Fe-
meia nu cedează în fața cancerului de dragul
copiilor săi: doi gemeni în vârstă de doi ani, o
fetiță de patru ani și un băiat care învață în
clasa a 11-a. Când era sănătoasă, locuia în
centrul capitalei, într-un apartament cu trei
camere, avea o afacere profitabilă și totul
părea perfect, până când a fost
diagnosticată cu cancer. A vândut tot ce
avea și s-a mutat la Ratuș, Criuleni, după
ce unei femei plecate la muncă în
străinătate i s-a făcut milă și i-a primit
sub acoperișul casei sale. Dar nu pe
mult timp - aceasta urmează să se
întoarcă, așa că familia se teme că va
ajunge din nou în stradă.
Necazurile s-au ținut lanț 
Și asta nu a fost tot… Bunica
micuților a fost și ea diagnosticată
cu cancer și a ajuns țintuită la pat.
Femeia are nevoie de îngrijire
permanentă și Viorica s-a antre-
nat într-o nouă luptă - cu boala
mamei sale. Soțul ei, Oleg, își
câștigă banul din lucrul cu
ziua, dar rare sunt zilele în
care poate munci, pentru că
grijile casei sunt prea mari și
toată povară e pusă pe
umerii lui. Așa că cele
șapte suflete au ajuns, de
facto, să trăiască din
pensia bunicii - 600 de
lei pe lună. Și cum tot
venitul se duce pe
medicamente, sunt
zile în care nu au
nimic pe masă.

„Nu m-am gândit că o să ajung să
îmi aducă cineva un cartof”
După ce povestea familiei Demian
a fost difuzată la programul infor-
mativ „Mesager”, pe 18 decem-
brie 2013, prim-ministrul Iurie
Leancă, însoțit de preşedintele
raionului Criuleni, Vitalie Ro-
taru, a mers în vizită la Ratuș,
cu dulciuri, jucării, produse
alimentare, un cuptor cu
microunde și un frigider.
Mama celor patru copii 
s-a emoționat până la
lacrimi când a văzut
cine i-a pășit pragul:
„Mi-au dat lacrimile,
căci mă gândisem
că niciodată în viață
nu o să ajung să
îmi aducă cineva
un cartof…”.

http://trm.md/ro/social/campania-de-craciun-fii-mai-bun-a-ajuns-in-ratus/

O mamă cu patru copii luptă de câțiva ani cu o boală care îi macină viața. Viorica Demian are cancer
la sân și a vândut tot ce avea, până și apartamentul din Chișinău, ca să plătească pentru trata-

mentele costisitoare. Acum, Viorica, soțul ei și copiii lor, dar și bunica, la fel suferindă de cancer,
trăiesc din mila altora. Istoria acestei familii am aflat-o de la postul public de televiziune,

„Moldova 1”, care în ajunul sărbătorilor a desfășurat Campania „De Crăciun, fii mai bun”.
Și Premierul Iurie Leancă s-a alăturat campaniei, și a mers cu daruri la familia Demian.

De Crăciun,fii mai bun
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Vor avea din nou o casă
Și cum de Crăciun se produc minuni,

autoritățile le-au promis o casă… a lor. „ Este ceva
ce statul trebuie să facă pentru ei și mă bucur că într-o situație

concretă vom putea găsi soluții, dar, din păcate, probleme de acest fel sunt
multe și tot ce trebuie să facem e ca statul să aibă mai multe resurse financiare și să

poată ajuta oamenii așa cum merită ei. Cel mai important în viață este să manifești solidaritate
cu cei care, din anumite motive, se află într-o situație mai dificilă decât alții. Și asta se întâmplă și în
țări foarte  dezvoltate, nu doar în Republica Moldova. Așa că trebuie să-i ajutăm pe cei care se
confruntă cu asemenea necazuri și, mai ales, pe cei care luptă ca să le depășească, cum este cazul
acestei familii”, a spus prim-ministrul Iurie Leancă.
Consiliul raional Criuleni, Primăria și oameni de afaceri au adunat chiar din prima zi peste 70 de mii
de lei pentru procurarea unei case la Ratuș, unde s-ar putea muta familia Demian. Autoritățile locale
au precizat că va fi cumpărată o locuință bună pentru această familie până la începutul lui 2014.
„Dumnezeu ne-a luat tot, în schimb, mi-a dat copilașii și vom face tot ce-i posibil pentru ei, ca să-i
educăm, să le dăm tot ce avem mai bun”, spune Viorica Demian. Și speră într-un viitor fericit pentru
toți.

Mama celor patru copii 
s-a emoționat până 

la lacrimi când a văzut 
cine i-a pășit pragul

http://trm.md/ro/regional/daruri-de-la-premierul-leanca-pentru-o-familie-din-ratu/

De Crăciun,fii mai bun
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VIZITĂ ISTORICĂ

John Kerry:
„Integrarea europeană reprezintă cea mai bună garanţie
pentru un viitor sigur şi prosper al Republicii Moldova”

Șirul vizitelor istorice pentru Republica Moldova a culminat, anul curent, cu cea a 
Secretarului de Stat al SUA, John Kerry. Oficialul a efectuat această vizită după ce la 29

noiembrie, la Vilnius, țara noastră a parafat Acordul de Asociere și cel de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană. Șeful diplomației americane și-a exprimat, astfel, susținerea pentru

parcursul european al Republicii Moldova.

„Trecutul şi viitorul Moldovei îşi au
rădăcinile în Europa. Sunt aici pentru a
felicita poporul moldovenesc pentru că a
parafat Acordul de Asociere şi Acordul de
comerţ liber cu UE şi să promit sprijinul
american pe măsură ce finalizaţi să
implementaţi aceste acorduri. SUA
consideră că integrarea europeană
reprezintă cea mai bună garanţie pentru un
viitor sigur şi prosper al Republicii Moldova.
UE a oferit Moldovei o oportunitate istorică
de a cimenta viitorul european pentru
poporul său şi dvs. aţi prins această posibili-
tate”, a declarat John Kerry, în discursul său
rostit la Cricova, unde a fost lansat brandul
„Vinurile Moldovei”.

John Kerry a consumat vin moldovenesc și a rostit un
toast pentru viitorul european al țării noastre: „Vreau
să bem câte un pahar de vin pentru parteneriatul din-
tre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii,
pentru relațiile de prietenie dintre cele două state.
Vreau să reiterez mesajul de sprijin pentru aspirațiile
curajoase ale Guvernului vostru și dorința de a clădi
un viitor mai luminos”.

13
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În 22 de ani, SUA au acordat Republicii
Moldova peste un miliard de dolari

Premierul Iurie Leancă a mulțumit Statelor
Unite ale Americii pentru contribuția la
modernizarea țării noastre. „Statele Unite
au contribuit în mod direct la modern-
izarea Republicii Moldova prin asistenţa
substanţială acordată de-a lungul ultimilor
22 de ani, de peste 1,1 miliarde de dolari,
inclusiv 262 de milioane alocate prin
Corporaţia Provocările Mileniului, pentru
reparaţia drumurilor naţionale şi
construcţia sistemelor de irigare”.
Totodată, Iurie Leancă și-a exprimat
convingerea că vizita șefului diplomației
americane la Chișinău va constitui un im-
portant punct de referinţă în istoria
relaţiilor noastre bilaterale.
În finalul vizitei sale în Republica Moldova,
John Kerry a făcut o excursie prin renu-
mitele hrube de la Cricova. Secretarul de
Stat american a rămas impresionat de
colecția atât de mare și de calitatea vin-
urilor. În semn de recunoștință, Iurie
Leancă i-a dăruit lui John Kerry o cutie din
lemn de stejar, făcută în stil național, în
care erau patru sticle ce reprezintă gama
de bază a vinurilor și divinurilor
moldovenești: două sticle cu vin roșu și de
colecție, o sticlă cu spumant și una cu
divin, ce are vârsta de peste o jumătate de
secol. Totodată, oficialul american a primit
în dar o cază cu peste 500 de sticle cu vin-
uri roșii de calitate, care se vor păstra la
Cricova.

Cele mai cunoscute publicații din lume au scris despre vizita oficialului american în
Republica Moldova și au menționat sprijinul pe care l-a promis SUA în parcursul euro-
pean al țării noastre: Reuters, The Japan News, FOXNEWS
http://www.foxnews.com/world/2013/12/04/in-wine-producing-nation-kerry-highlights-souring-
moldova-relations-with-russia/, 
RFI, REUTERS
http://www.reuters.com/article/2013/12/04/us-usa-moldova-kerryidUSBRE9B30R820131204, 
Times Colonist, Regnum, abcNEWS, 
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2013/12/why-john-kerry-wants-you-to-drink-moldovan-
wine/ și altele. 



Secretarul de Stat a spus că, 
atunci când va avea mai mult timp liber, va face tot ce îi stă în puteri ca să

revină în țara noastră. John Kerry a lăsat un mesaj în cartea de oaspeți:
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Beneficiile Acordului de Asociere RM-UE pentru regiunea
transnistreană

Stabilirea unor relații mai  avansate
dintre Uniunea Europeană și Repub-
lica Moldova, prin intermediul Acor-
dului de Asociere şi al Zonei de Liber
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
(ZLSAC), va marca aprofundarea, dar
și extinderea angajamentelor asu-
mate de ambii parteneri. În cadrul
Zonei de Liber Schimb, părțile se vor
angaja într-o agendă mult mai
ambiţioasă de reformare, ce vizează
liberalizarea aprofundată a
comerțului, prin armonizarea
normelor şi standardelor naţionale la
cele europene.

Ținând cont de faptul că, în prezent, Republica
Moldova este limitată în posibilităţile de
pregătire şi de aplicare a prevederilor specifice
ZLSAC în stânga Nistrului, cu titlu de excepţie,
s-a decis extinderea actualului regim de
preferințe comerciale autonome pentru încă
doi ani,  până în 2016, pentru regiunea
transnistreană. Conform estimărilor experților
(http://www.get-moldau.de/download/policypa-
pers/2013/2013.06.04_DCFTA%20Transnis-
tria_en.pdf?PHPSESSID=ec81699393bc7183
01220c80b995bdd1), pentru regiunea
transnistreană, beneficiile de pe urma
realizării ZLSAC vor reprezenta o creștere
de 3,6% a PIB-ului local, iar refuzul acestui
aranjament ar rezulta într-o reducere a PIB-ului
cu 5,2%.

Creşterea produsului intern brut cu 3,6 la sută,
pe termen lung, se va datora faptului că
regiunea transnistreană va avea posibilitatea
să-și mențină exporturile către UE și, în plus,
să le extindă, deoarece ZLSAC include un şir
de poziţii noi liberalizate, inclusiv în sectorul
agroalimentar. Suplimentar, prin armonizarea
standardelor și a procedurilor, ZLSAC va con-
tribui la reducerea substanțială a barierelor ne-
tarifare, diminuând costurile de producere și,
totodată, intensificând comerțul. Mai mult,
producătorii şi companiile din regiune vor
obține un acces stabil la una dintre cele mai
mari piețe de export, contribuind astfel la
atragerea investițiilor și la creşterea expor-
turilor. Concurenţa sporită între companii va
conduce la diversificarea produselor şi a ser-
viciilor din regiune.



Acordul privind crearea
Zonei de Liber Schimb
între Republica Moldova şi
Uniunea Europeană asigură
integrarea economică a țării
noastre în UE. Acordul va fi
încheiat pe o perioadă
nelimitată, oferind la export ben-
eficii mai mari decât actualul sis-
tem de preferinţe comerciale
autonome şi o previzibilitate pe ter-
men lung pentru afaceri şi investiţii.
Aceasta presupune liberalizarea
graduală (până la zece ani) a
comerţului, libera circulaţie a forţei de
muncă, reducerea taxelor vamale şi a
barierelor, abolirea restricţiilor cantita-
tive, precum şi armonizarea legislaţiei
Republicii Moldova cu cea comunitară.

Prevederile Acordului vor fi puse în aplicare
pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar de
e regimul prevăzut de acesta vor beneficia
atât companiile din dreapta Nistrului, cât și
cele din Transnistria, care se vor conforma an-
gajamentelor stipulate în document.

Din cauza reticenţei Tiraspolului, care a ignorat
procesul de negocieri al Acordului şi care și-a man-
ifestat în repetate rânduri lipsa de interes de a de-
veni parte a Acordului de Liber Schimb, Comisia
Europeană, cu sprijinul Chişinăului, a dat un răgaz
agenţilor economici din regiune şi a amânat, până la
începutul anului 2016, aplicarea acordului în stânga
Nistrului. Totodată, a fost păstrat actualul sistem al
preferinţelor autonome pentru aceştia. În perioada de
respiro, atât liderii de la Tiraspol, cât şi reprezentanţii
mediului de afaceri din regiune vor avea timp să se
pregătească pentru noua etapă în relaţiile economice cu
UE, ulterior Acordul urmând să se extindă, fără excepţii, pe
întreg teritoriul republicii.

Preferinţele comerciale autonome acordate unilateral de UE până
la finele anului 2014, presupun accesul pe piaţa comunitară a unei
game largi de bunuri moldoveneşti fără plata taxelor vamale.
Condiţia principală, pentru Republica Moldova, a fost realizarea re-
formelor instituţionale în domeniul certificării originii mărfurilor.
Acest fapt a permis țării noastre să atingă un nivel înalt de coop-
erare economică cu UE. De acest sistem au putut beneficia și
peste 900 de companii din regiunea transnistreană, care s-au
înregistrat legal la autorităţile Republicii Moldova. Drept ur-
mare, volumul exporturilor din regiunea transnistreană în Uni-
unea Europeană s-a majorat constant - în prezent, aproape
jumătate din exporturi se îndreaptă spre piaţa comună a
Uniunii Europene.
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REFORMA ÎN JUSTIȚIE

Domnule Ostaf, din anul
2011, Republica Moldova a

adoptat şi aplică Strategia
de Reformare a Justiţiei.

Cum apreciaţi realizarea ei?
Strategia are multe componente.

Pe unele dintre acestea există o
mişcare clară în sensul

implementării activităţilor, pe altele
acţiunile întârzie. Strategia a fost

elaborată în 2010, însă de facto
activităţile şi implementarea acestora

a început în 2013. De exemplu, abia în
anul care se încheie au început să fie

realizate măsurile de combatere a
corupţiei, a fost demarată reforma Procu-

raturii şi a Centrului Naţional Anticorupţie.
Per ansamblu, măsurile sunt bune şi nece-

sare, direcţia este adecvată, însă rezultatele
le vom vedea abia peste câţiva ani. E nevoie

de timp, totodată, Guvernul trebuie să se
mişte foarte rapid, astfel încât în doi-trei ani să

vedem schimbările din justiţie. 

De ce este atât de greu să luptăm cu corupţia?
Corupţia are mai multe cauze. Una dintre acestea

sunt monopolurile, care şi-au stabilit poziţii domi-
nante în economie. Ele corup prin preţuri foarte

înalte şi competitivitate mică. Altă problemă o văd în
lipsa de transparenţă a licitaţiilor publice. Cetăţenii nu

pot controla transparenţa banilor publici, pentru că
acest proces e în continuare unul foarte închis. Legea

nu este aplicată până la capăt, deoarece nu impune
obligativitatea de a face procesul transparent, adică să

monitorizăm ofertele de licitaţii publice.
A treia  sursă  de corupţie este lipsa unui organ de control

care să asigure integritatea procesului în instanţele de
judecată. Şi la toate acestea se adaugă factorul uman. În

prezent, corpul judecătoresc numără 600 de judecători. Cu
siguranţă, printre ei sunt judecători oneşti, dar sunt şi corupţi…

Sistemul judecătoresc trăieşte încă după principii vechi, în care
actorii se adaptează la circumstanţe şi continuă să corupă. Iar în

asemenea condiţii este greu să schimbi sistemul. 
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Sergiu Ostaf:
„Guvernul trebuie să se mişte foarte repede ca să vedem

schimbările din justiţie”

În ultimii ani, Republica Moldova s-a angajat într-un ambiţios pro-
ces de reformare a justiţiei. Potrivit Ministerului Justiţiei, până
în anul 2016 urmează să avem un sistem judecătoresc eficient,
independent şi cu o toleranţă zero faţă de corupţie. Însă, până
atunci, susţine expertul Sergiu OSTAF, directorul Centrului de
Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) şi preşedinte al
Consiliului Naţional de Participare,  avem de parcurs o cale
îndelungată. 



La 16 octombrie 2013, Guvernul a aprobat un
amplu pachet de acte normative concentrate
pe instituirea unor noi măsuri anticorupţie, în
acest mod fiind creată platforma legislativă
necesară pentru realizarea principiului
„toleranţă zero corupţiei”. Ce ar trebui să
întreprindă acum Executivul?
Soluţia propusă de Ministerul Justiţiei este
adecvată şi a fost preluată din buna expertiză şi
experienţa altor state. Cel mai mult contează oa-
menii care vor realiza aceste reforme. Acum
rezultă că vrem să construim un sistem nou, dar
cu oameni vechi. În România, spre exemplu,
ministrul Monica Macovei a avut susţinerea
plenară a preşedintelui Traian Băsescu, atunci
când a făcut evaluări foarte drastice ale
judecătorilor. Deşi şi-a făcut foarte mulţi
duşmani, Monica Macovei nu a renunţat la prin-
cipii şi a insistat ca judecătorii care au abateri
disciplinare să fie scoşi din sistem.

Consideraţi
că guvernarea ar

trebui să-şi radicalizeze
acţiunile când vine vorba de re-

forma în justiţie? 

Absolut. Căci tocmai lipsa de viziune şi de
hotărâre a celor care gestionează procesul
afectează avansarea reformelor. Exemplul
ministrului Macovei este foarte elocvent. În
mod cert avem nevoie de o schimbare,
cetăţeanul trebuie să aibă încredere în
justiţie.

Credeţi că cetăţenii noştri şi actorii din
sistem sunt pregătiţi de reformele care vin
să combată corupţia? 
Această reformă a fost absolut necesară, dar
nu a fost făcută până la capăt. După părerea
mea, Consiliul Superior al Magistraturii trebuia
să facă o inventariere foarte hotărâtă, prin care
judecătorii bănuiţi de corupţie să-şi justifice
averile. Văd această reformă ca pe o acţiune
parţială, precum o operaţie, în care s-a tăiat can-
cerul doar pe jumătate, el rămânând în organism
şi continuând să se înmulţească. Era mai logic
să fie eliminaţi mai întâi judecătorii corupţi şi după
asta să fie majorate salariile acestora. 

În presă apar tot mai des materiale despre
actele de corupție și guvernarea pune accept
pe lupta cu acest fenomen. Sunt suficiente
măsurile întreprinse de stat?
Faptul că vorbim mai mult despre corupţie deja este
o dovadă a faptului că pentru actuala guvernare
combaterea acestui flagel este o prioritate. La rândul
său, mass- media trebuie să denunţe cazurile de
corupţie, iar sistemul (Consiliul Superior al Magistra-
turii)  să reacţioneze mai prompt şi mai hotărât, să
reacţioneze la actele de corupţie sesizate, doar astfel
cetăţeanul va rămâne cu percepţia că lucrurile se
mişcă.

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Faptul că vorbim mai mult
despre corupţie deja este

o dovadă a faptului că
pentru actuala guvernare
combaterea acestui flagel

este o prioritate
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Decizie fără precedent în Republica Moldova:
Guvernul a aprobat noi reguli pentru comercializarea tutunului

Fumatul va fi interzis în spațiile publice
închise şi semiînchise, la locul de muncă
și în transportul public. Acestea sunt doar
câteva dintre noile modificări propuse de
Guvern la legislaţia antifumat. Proprietarii
și managerii acestor spații vor fi obligați
să afişeze pe uşa de la intrare simbolul ce
interzice fumatul. Proiectul, aprobat de
Cabinetul de Miniștri pe 17 decembrie
2013, introduce
sancţiuni atât pentru
gestionarii spaţiilor în
care este interzis fu-
matul, cât şi pentru
fumători. 

Totodată, va fi
interzisă vânzarea
produselor de tutun
minorilor, comercianții
fiind obligați să verifice
vârsta persoanei. Se
impun interdicții și la
comercializarea on-
line, dar și la vânzarea
tutunului prin aparate,
precum și pentru ex-
punerea vizibilă a pro-
duselor din tutun în
spaţiile comerciale ac-
cesibile publicului.
Lista produselor disponibile va fi prezentată doar
la solicitarea cumpărătorilor majori. 

Proiectul prevede că avertismentele combinate
privind dauna fumatului vor trebui să acopere
75% din suprafaţa externă a părţii anterioare şi
posterioare a pachetului unitar şi a ambalajului ex-
terior. O altă interdicţie se referă la scutirea de im-
pozite și promovarea prin publicitate şi
sponsorizare. 

De asemenea, sunt interzise produsele ce conţin ier-
buri, dar și cele din tutun care conţin aditivi ce conferă
gust/savoare sau adaosuri de vitamine şi alţi aditivi
care creează impresia că produsul din tutun are
efecte benefice asupra sănătăţii, a aditivilor stimula-
tori, precum cofeina sau taurina, aditivilor cu
proprietăţi colorante pentru emisii, a mentolului, vani-
linei şi a altor aditivi cunoscuţi că provoacă efecte ad-
verse. 

Totodată, se propune in-
terzicerea prezentării pro-
duselor alimentare,
jucăriilor şi a altor produse
sub formă de produse din
tutun, la fel şi interzicerea
utilizării tehnologiilor spe-
ciale la fabricarea pa-
chetelor pentru produsele
din tutun şi imprimarea de
elemente care modifică
aspectul pachetului sau
distrag atenţia consuma-
torului. Amendamentele
propuse de Cabinetul de
Miniștri stabilesc și
sancţiuni contravenţionale
pentru fiecare tip de
încălcare. 

Principalele prevederi ale
proiectului vizează modificarea unui şir de acte
legislative,  inclusiv Legea cu privire la tutun şi
la articolele din tutun (în varianta nouă, rede-
numirea acesteia în Legea privind controlul tu-
tunului), Legea cu privire la publicitate; Legea
privind supravegherea de stat a sănătăţii pub-
lice; Legea cu privire la activitatea poliţiei şi
statutul poliţistului; Legea cu privire la asigu-
rarea obligatorie de asistenţă medicală şi
Codul Contravenţional al Republicii
Moldova.

POZĂ SIMBOL



Estimarea costurilor legate de productivitatea pierdută din cauza deceselor premature,
pierderea temporară a capacităţii de muncă, spitalizarea şi tratamentul bolnavilor de maladii
cauzate de fumat au ajuns la un miliard de lei anual. Suma este, de facto, egală cu veniturile
acumulate în Bugetul de stat din vânzarea produselor de tutun.

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Cu aproape 750 de mii de fumători, Moldova a ajuns pe locul patru în Europa. Fiecare a
treia persoană fumează, inclusiv copiii. Jumătate dintre elevii, care au fumat vreodată,
au început să fumeze până la vârsta de zece ani, iar 70 la sută din adolescenți sunt
expuși la fumatul de tutun la școală, acasă și în locurile publice

POZĂ SIMBOL POZĂ SIMBOL



Mii de  producători
agricoli din raioanele Orhei,
Criuleni, Anenii Noi și Dubăsari și-au
văzut aproape realizat visul de a avea acces la
apa pentru irigare. În anul 2013, Programul Compact,
finanțat de Guvernul SUA și aplicat de către Fondul Provocările
Mileniului Moldova, a demarat reabilitarea a șase sisteme de irigare pe râul
Nistru: Criuleni, Lopatna (Orhei), Jora de Jos (Orhei), Puhăceni (Anenii Noi), Roșcani
(Anenii Noi) și Coșnița (Dubăsari). Pentru reabilitarea acestora sunt alocate peste 43 de
milioane de dolari. Fermierii deja au început să investească în livezi intensive, plantații
de viță-de-vie și legume, în speranța că vor putea să le irige și să obțină profituri mari.

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Reabilitarea sistemelor de irigare readuce speranță
agricultorilor

Lucrările de reabilitare prevăd înlocuirea echipamentului electromecanic vechi cu unul
modern și eficient, dotarea cu echipamente electronice de control al regimului de lucru
al pompelor, substituirea a 85 la sută din rețeaua de distribuție a apei cu țevi din
polietilenă de densitate înaltă, înlocuirea a 100% din hidranți, reconstrucția stațiilor de
pompare, instalarea contoarelor mobile pentru determinarea volumului de apă consumat.
Totodată, reabilitarea sistemelor de irigare va oferi producătorilor agricoli posibilitatea de
a reduce costurile de operare și întreținere a acestora, să utilizeze apa pentru irigații atunci
când au nevoie, să diminueze pierderile de apă din rețea datorită țevilor rezistente la
șocurile hidraulice și care pot asigura peste 50 de ani de utilizare efectivă. Grație sistemelor
modernizate vor scădea și costurile pentru utilizarea apei.

Toate aceste sisteme au fost construite în perioada sovietică, iar de atunci nu au beneficiat
de reparație sau modernizare. Mai mult decât atât, majoritatea dintre ele nici nu mai
funcționează. Din această cauză sute de fermieri, care au terenuri agricole la doar câțiva metri
de râul Nistru, sunt nevoiți să vadă cum arșița le pârjolește plantațiile, deoarece sistemul de iri-
gare nu funcționează. Potrivit contractelor semnate cu companiile de construcție, lucrările vor fi
executate într-o perioadă de 12-18 luni, în funcție de complexitatea proiectului tehnic și de
mărimea sistemului de irigare.
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Lipsa apei pentru irigare a reprezentat, în ultimii ani, o con-
strângere majoră în dezvoltarea economiei Republicii
Moldova. Iată de ce, Guvernul Statelor Unite ale Americii a
acceptat să investească în infrastructura de irigare și să le
ofere agricultorilor o șansă de prosperitate. Reabilitarea
celor șase sisteme va permite irigarea a peste 6600 de
hectare, prelucrate de aproape 7000 de producători agri-
coli.

La sistemele de irigare din Lopatna și Criuleni au în-
ceput deja lucrările de reabilitare, care vor continua
până în toamna anului 2014. Până la începutul se-
zonului rece, au fost instalate peste 16,5 km de țevi,
ceea ce constituie circa 40 la sută din lungimea
totală planificată. De asemenea, clădirile stațiilor
de pompare au fost dezasamblate, iar echipamen-
tul învechit și nefuncțional a fost transmis Agenției
Apele Moldovei.  Pe parcursul iernii, companiile
vor continua consolidarea și repararea clădirilor
stațiilor de pompare, iar în primăvară  vor con-
tinua lucrările de construcție pe toate porțiunile
sistemelor de irigare. Cât despre sistemele
de irigare din Jora de Jos, Roșcani,
Puhăceni și Coșnița, lucrările de reabilitare
vor începe în primăvara anului 2014, când
condițiile climaterice vor permite
desfășurarea acestora. Până atunci com-
paniile de construcție
Hidroconstrucția&Iamsat Muntenia și
SADE urmează să angajeze experți și
muncitori și să aducă echipamentul
necesar pentru reabilitare.  

Totodată, a ajuns la etapa finală pro-
cedura de selectare a companiilor
de construcție ce vor reabilita sis-
temele de irigare de pe râul Prut:
Grozești (Nisporeni), Blindești
(Ungheni), Leova și Chircani-
Zîrnești (Cahul). Contractele de
reabilitare a sistemelor de iri-
gare Grozești, Blindești și
Leova vor fi semnate la în-
ceputul lui 2014, iar pentru
Chircani-Zîrnești - în
primăvară, când se va
încheia procedura de se-
lectare.

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene:

Parafarea Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană, care include crearea Zonei de

Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.
Înaintarea, de către Comisia Europeană, a

propunerii de a liberaliza regimul de vize pen-
tru cetăţenii Republicii Moldova, care pre-

supune modificarea Regulamentului 539/2001
privind abolirea regimului de vize pentru

călătoriile de scurtă durată în spaţiul Schen-
gen. Deschiderea a trei ambasade noi: în

Canada, Regatul Ţărilor de Jos şi Statul
Qatar. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor:

Au fost elaborate proiectul Legii locuințelor,
transmis Parlamentului; Regulamentul privind

inventarierea tehnică şi paşaportizarea
blocurilor locative construite; proiectul Legii

privind performanța energetică a clădirilor. A
început construirea locuințelor sociale în

raioanele Călărași, Sîngerei și Briceni - blocuri
locative cu cinci niveluri a câte 40 de aparta-

mente fiecare. În urma aplicării proiectelor de
dezvoltare regională, pentru circa 508.590 de

cetățeni, au fost create condiții de trai mai
bune. A fost deschis Centrul de tineret și sport

din oraşul Căușeni, cu o suprafață  de 4636
m.p. 

Ministerul Educației: 
A elaborat și propus pentru discuții publice

Strategia Educația  2020, Codul Educației și
Strategia de descentralizare în sectorul

educației. Acestea prezintă o viziune clară
asupra dezvoltării întregului sector educațional

și propun direcții strategice de dezvoltare pe
termen mediu și lung.  Documentele se

bazează pe o analiză temeinică, vin cu o abor-
dare radicală a problemelor din sistem și

propun soluții durabile. 

Ministerul Agriculturii și Industriei Ali-
mentare: 
Negocierea capitolului de comerț cu produse
agroalimentare al Acordului privind Zona de
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre
Republica Moldova şi UE. Eficientizarea mecan-
ismului naţional de subvenţionare. Susţinerea
tinerilor antreprenori prin acordarea, în cadrul
unor măsuri de sprijin, a 10% adiţional din val-
oarea subvenţiei acordate în condiţii generale
etc. Lansarea brandului național „Vinurile
Moldovei” și crearea Oficiului Naţional al Viei și
Vinului. A fost elaborată Strategia Naţională de
Dezvoltare Agricolă şi Rurală a Republicii
Moldova pentru anii 2014-2020.

Ministerul Finanțelor: 
Elaborarea Strategiei managementului
finanţelor publice 2013-2020 - o foaie de par-
curs pentru asigurarea transparenţei finanţelor
publice, a accesibilităţii informaţiei ce ţine de
banii publici, inclusiv a modului în care sunt
cheltuiţi şi raportaţi ulterior banii în cadrul unui
management al finanţelor publice. Parafarea
Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale privind impozitele pe
venit între Guvernul Republicii Moldova şi cel al
Maltei.

Ministerul Economiei: 
Finalizarea negocierilor și parafarea Acordului
cu privire la instituirea Zonei de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica
Moldova şi Uniunea Europeană. Creșterea, cu
opt procente, a Produsului Intern Brut, în
primele nouă luni ale anului 2013 - una dintre
cele mai spectaculoase creşteri economice din
spaţiul ţărilor Uniunii Europene şi CSI. Ritmul de
creştere a exporturilor l-a depăşit de circa două
ori pe cel al importurilor.

Rezultatele ministerelor în anul 2013
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Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei: 

Elaborarea proiectului Strategiei privind
protecția familiei și a copilului pentru anii

2014-2020 și a Regulamentului cu privire la
modul de calculare a mărimii minimului de

existență. Darea în exploatare a Sistemului
Informațional Automatizat Asistență Socială și

instituirea unui nou serviciu - Sprijin familial.
Majorarea compensațiilor pentru deservirea cu

transport a persoanelor cu dizabilități al
aparatului locomotor, de la 500 la 600 de lei;
majorarea ajutorului pentru perioada rece a

anului, de la 200 la 250 de lei lunar și a
alocației pentru îngrijirea persoanelor cu

dizabilități severe, de la 300 la 500 de lei.

Ministerul Sănătății:
Elaborarea regulilor noi în legislația antifumat.
Fumatul va fi interzis în spațiile publice închise

şi semiînchise, la locul de muncă și în trans-
portul public. A fost efectuat primul transplant

de ficat şi a fost reluat transplantul renal. În
premieră pentru ţara noastră, la Institutul de

Neurologie şi Neurochirurgie a fost efectuată o
intervenţie chirurgicală la creier fără anestezie
generală. A fost elaborată Strategia Naţională
de Sănătate Publică 2014-2020 și a fost apro-
bat Programul Naţional de prevenire şi reduc-

ere a mortalităţii şi morbidităţii copiilor prin
malformaţii congenitale şi patologii ereditare. 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor: 

Lansarea curselor aeriene low cost spre Italia și
Dubai, urmare semnării de Guvern și Comisia

Europeană a Acordului privind spațiul aerian
comun, precum și în strânsă cooperare cu Cabine-

tul Prim-ministrului Iurie Leancă. Darea în ex-
ploatare, la Giurgiulești, a primului tronson de cale

ferată cu ecartament european, care va asigura
conexiunea dintre Portul Internaţional Giurgiuleşti

și comunitatea europeană. Redeschiderea
navigației comerciale pe râul Prut după 25 de ani

de stagnare. Reabilitarea a circa 130 km de drum -
parte a unui amplu program de reabilitare a 700 de

km de drum din Republica Moldova, cu suportul
donatorilor internaţionali, la care participă şi

Comisia Europeană. Elaborarea Codului Transpor-
turilor Rutiere, care prevede un sistem de organi-

zare a activității în domeniu în conformitate cu
normele UE.

Ministerul Mediului: 
Construirea, cu suportul donatorilor, a circa
1000 km de rețea de apeduct la care au fost
conectate 22 mii de gospodării (76 mii de
cetățeni) și a 218 km de rețea de canalizare.
Din mijloacele Fondului Ecologic Național, pen-
tru dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare
cu apă și canalizare au fost aprobate spre
finanțare 178 de proiecte, în sumă de
299.585.848 lei. A fost creat primul Parc
Național - Orhei - care cuprinde 33,8 mii de
hectare şi care include 18 comune din patru
raioane: Orhei, Străşeni, Călăraşi şi Criuleni. La
Aeroportul Internaţional Chişinău a fost lansat
primul Radar meteorologic de tip Doppler
DWSR-3501C, costul  căruia este de 1,4 mil-
ioane de dolari.

Ministerul Afacerilor Interne:
Reforma Poliției, care s-a transpus prin modifi-
carea legislaței, introducerea noilor uniforme și
dotarea acesteia cu echipament modern. A fost
creat  Inspectoratul Național de Patrulare, iar
cea mai mare realizare a acestuia este
scăderea, pe parcursul unui singur an, a
numărului de accidente rutiere - cu 30 la sută. O
altă realizare este demararea proiectului trans-
frontalier SMURD.

Ministerul Justiției:
Implementarea Strategiei de reformare a sec-
torului justiției 2011-2016, în realizarea căreia
sunt implicate peste 50 de instituții publice,
membri ai societății civile și comunității donato-
rilor. A fost elaborată și promovată în prima
lectură Legea cu privire la răspunderea
disciplinară a judecătorilor, a fost elaborată și
prezentată discuțiilor publice Concepția de re-
formare a procuraturii. A fost pusă în aplicare
Legea cu privire la selecția, evaluarea
performanțelor și cariera judecătorilor, evaluării
performanțelor fiind supuși 114 judecători.
Lansarea serviciului e-apostila, servicii de solic-
itare a actelor de stare civilă la terminalele mul-
timedia și în regim online.
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Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor: 

Prin aprobarea Strategiei Naţionale „Moldova
Digitală 2020”, au fost puse bazele dezvoltării

armonioase a unei societăți informaționale
moderne. Organizarea Summitului ICT a con-
stituit o platformă de conlucrare între comuni-

tatea internaţională de afaceri, mediul
academic şi autorităţile statului pentru consoli-

darea competitivităţii sectorului TIC. 

Ministerul Culturii:
Definitivarea Strategiei de dezvoltare „Cultura
2013-2020”. Includerea, în lista patrimoniului
mondial UNESCO, a obiceiului tradiţional de

iarnă „Colindatul de ceată bărbătească”,
acesta fiind primul patrimoniu cultural al Re-

publicii Moldova ce poate fi documentat în lista
UNESCO. Lansarea Proiectului „Parada portu-

lui popular” - acţiune ce are drept scop
scoaterea din anonimat a adevăratelor opere

de artă cu amprente de tradiţii seculare. 

Ministerul Tineretului și Sportului: 
Republica Moldova a devenit parte a proiectu-

lui Eastern Partnership Youth Regional Unit
(EPYRU) - Unitatea Regională de Tineret a

Parteneriatului Estic. Aplicarea programului de
Granturi-2013, în cadrul căruia au fost

finanţate 19 proiecte şi iniţiative ale
organizaţiilor de tineret. Totodată, a fost reno-
vat Manejul de atletică uşoară. Organizarea şi

finanţarea a 315 evenimente/delegări la
competiții. De finanţare au beneficiat şi peste

3000 de sportivi.  

Ministerul Apărării: 
Armata Naţională a obţinut votul Parlamentului

de a detaşa un contingent de militari în Misi-
unea KFOR, ceea ce va contribui la realizarea

obiectivului strategic al Ministerului Apărării -
sporirea participării Republicii Moldova la efor-

turile internaţionale de menţinere a păcii prin
ridicarea nivelului de participare a militarilor

moldoveni în operaţiuni internaţionale de
menţinere a păcii. Elaborarea, în premieră, a

Codului Militar al Republici Moldova şi a
Strategiei Militare Naţionale, documente a

căror variantă finală urmează a fi propusă spre
examinare şi aprobare până la finele trimestru-

lui I al anului 2014.
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CINCI ÎNTREBĂRI PENTRU PRIM-MINISTRU      

Anastasia Iuroskaya,
18 ani, studentă,

Taraclia

Ce schimbări aşteptaţi după aderarea Republicii Moldova la
Uniunea Europeană?

Aderarea Republicii Moldova presupune un proces complex de
schimbări şi ajustări la normele şi regulile din Uniunea Europeană. Preluarea şi transpunerea în
practică a acestora va însemna că instituţiile statului vor deveni mai deschise, mai transparente şi
se vor orienta către nevoile cetăţenilor. 
Pentru oameni, aderarea la UE va însemna un alt nivel de viaţă, salarii mai mari, produse de calitate,
un sistem de educaţie şi de sănătate modern. Dar, cel mai important e că vom fi şi mai integraţi în
spaţiul de valori al comunităţii europene, fapt ce va aduce mai multă corectitudine si va reduce fo-
carele de coruptie, prezente pe larg şi la orice nivel, din pacate, în societatea moldovenească. 

Această rubrică este o platformă de
discuții dintre cetăţeni şi Premierul
Iurie Leancă. În fiecare număr al 
revistei vor fi cinci întrebări la care
șeful Guvernului va oferi răspunsuri.
Toate întrebările sunt adunate la 
întâmplare pe stradă de către un
consultant al Biroului comunicare 
și relații cu presa al Executivului. 
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De ce a crescut preţul la combustibil, deoarece şi aşa este
greu de lucrat, avem puţini pasageri?   

Gheorghe Rusu,
şofer, Leova

Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică este instituţia responsabilă de reglementarea
acestui domeniu şi verificării modului în care sunt stabilite preţurile, dacă sunt sau nu justificate
majorările. De altfel, personal am făcut demersuri către ANRE atunci când o serie de justificări nu
şi-au avut rostul şi am cerut Agenţiei să întreprindă acţiuni în vederea remedierii situaţiei. 



Ion Şevcenco, 
60 de ani, şomer, satul

Musaitu, Taraclia 

Care este motivul că salariul judecătorilor îl măriţi până la
30 de mii de lei pe când în ţară 80 la sută din cetăţeni sau
chiar mai mult nu ridica aceşti bani în decursul unui an?

O bună parte a populaţiei susţine că sectorul justiţiei este cel mai afectat de corupţie. Ori de câte ori
am discutat cu oamenii de afaceri, dar şi cu cetăţenii din satele şi regiunile noastre, aceştia s-au
plâns de corupţia din justiţie. Iată de ce, Guvernul a decis să majoreze simţitor salariile judecătorilor,
poliţiştilor şi a angajaţilor Centrului Naţional Anticorupţie. Totodată, această stimulare vine la pachet
cu un set de legi care va permite, printre altele, tragerea la răspundere a acelor judecători, poliţişti
şi angajaţi ai organelor de drept care vor avea averi mult mai mari decât veniturile lor şi care vor fi
implicaţi în acte de corupţie. 
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Aş vrea să-l întreb pe Iurie Leancă dacă mai are putere
să continue în acest ritm până la viitoarele alegeri?

Andrei Harabagiu,
56 de ani, angajat între-
prindere privată, Chişinău

Nu doar că am putere, dar recentele evenimente pozitive, cum ar fi parafarea Acordurilor de Asociere
si Liber Schimb, decizia institutiilor Uniunii Europene de a ridica vizele pentru moldoveni, deschiderea
completă a pieţii europene pentru vinurile moldoveneşti, mă obligă să fiu şi mai activ, şi mai deter-
minat să continuăm reformele necesare pentru integrarea europeana a ţării noastre

Ce măsuri se întreprind pentru constituirea
asociaţiilor de moldoveni în ţările europene, pentru

ca acestea să se integreze mai uşor?

Tatiana Mereuţă, 27 de ani,
marketing şi publicitate, stabilită

la moment în Germania 

În 2013 a fost creat Biroul pentru relații cu diaspora ca un răspuns la nevoia de implicare directă și
activă a Guvernului în apropierea diasporei de Republica Moldova.
Executivul a susţinut, în premieră, acțiuni culturale și de educație în diasporă, alocând pentru acestea
un buget record de un milion de lei. Şi mai mult mă bucură faptul că pentru anul 2014 am alocat
două milioane de lei. Cel mai bun lucru pe care il putem face este să implicăm cât mai mulţi cetăţeni
şi cât mai multe asociaţii în organizarea evenimentelor culturale, pentru ca ei să se simtă, şi pe
această cale, mai aproape de casă. 
In perioada 28-30 august 2014 vom desfăşura, în premieră absolută, Zilele Diasporei. 
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