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EDITORIAL 3

În dimineața zilei de 3 aprilie, în timp ce în Parlamentul de la Chișinău deputații comuniști se
dădeau de ceasul morții, căznindu-se să răstoarne, printr-o a patra moțiune de cenzură
înaintată în doar o jumătate de an, Guvernul condus de Iurie Leancă, la Bruxelles se punea
punctul final într-un proces îndelungat și solicitant, la a cărui realizare au muncit cu dedicație
sute și mii de oameni din diferite țări. În acea dimineață de joi, în inima Uniunii Europene,
Preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz și Dimitris Kourkoulas, viceministrul 
Afacerilor Externe al Greciei, țară care în prezent deține Preşedinţia UE, semnau, într-o
atmosferă solemnă, Decizia privind eliminarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova.
Marţi, 8 aprilie, documentul va fi publicat în Monitorul Oficial al UE, iar 28 aprilie 2014 va
deveni ziua istorică în care toți cetățenii Moldovei vor putea călători fără vize în cele 26 de state
europene din zona Schengen - 22 de membre ale Uniunii Europene și patru care, deși nu au
aderat la aceasta, împărtășesc aceleași valori și reguli în materie de libertate a circulației pe ter-
itoriul continentului european. 
„Este o victorie, de care vor beneficia toți cetățenii țării, inclusiv dumneavoastră”, le-a spus Iurie
Leancă deputaților PCRM, vestea de la Bruxelles venind chiar în timpul ședinței. Dar legislatorii
comuniști au continuat să insiste, asemenea unui disc de vinil defect, pe refrenul cu „mazărea 
e-o plantă verde”, pe care aproape că l-au transformat în slogan: „Nu ne trebuie nouă regim fără
de vize cu Europa…”.
O afirmație toxică și mincinoasă, în care nu cred nici măcar cei care o răspândesc. Pentru că
tocmai ei și membrii familiilor lor, sunt mari amatori de vacanțe la Paris, de shopping la Milano
sau de o cafea-expres la Iași. Astfel, sunt exact ca și câinele din fabulă, care, chiar de nu mănâncă
fân, s-a cocoțat pe căpiță și nu lasă pe nimeni să se apropie. Ori ca cei care mușcă din mere ca
să nu le mai poată gusta nimeni…
Din fericire, nu de ei depinde viitorul european al cetățenilor Republicii Moldova. Și, încetul cu
încetul, de avantajele noului regim de călătorie se vor convinge până și cei mai sceptici, cei care
sunt cel mai înspăimântați de libertatea oferită. Se vor convinge, văzându-și copiii și nepoții valori-
ficând șansa de a nu mai fi în țarc.
Ei, copiii și nepoții, sunt cei care vor merge să vadă Luvrul și Columna lui Traian. Să simtă cu
propriile tălpi caldarâmul din Veneția. Să-și viziteze colegul de clasă ce studiază la Riga. Să vadă
pe viu cum lucrează mama în Italia... Într-o zi, ei își vor lua părinții sau bunicii să le arate „minunile
lumii”. Și dracul nu va mai părea chiar atât de negru, iar o săptămână în Europa chiar atât de
scumpă - unul dintre motivele cel mai frecvent  invocate pentru a diminua importanța ridicării vizelor.
Pentru că, unde oare nu există, astăzi, un moldovean dispus să te adăpostească?

Europa este pentru fiecare!

Echipa editorială
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Premierul Iurie Leancă, aflat la
începutul lunii martie într-o vizită
oficială în SUA, a avut mai multe
întrevederi, la cel mai înalt nivel,
la Casa Albă. Șeful Guvernului de
la Chișinău a avut un schimb de
opinii și cu președintele Barack
Obama. Liderul american a salutat
prietenia solidă dintre cele două țări
şi a subliniat angajamentul profund al
Statelor Unite pentru susţinerea
aspiraţiilor Republicii Moldova. Mai
mult, între cele două state a fost stabilit
un Dialog Strategic moldo-american, iar
Washingtonul a anunțat că va spori aju-
torul economic american pentru
Moldova.

Barack Obama către Iurie Leancă: „Inima mea
este cu voi, sprijinul meu este cu voi și vreau

să vă văd reușind”

Președintele american Barack Obama s-a alăturat în-
trevederii dintre prim-ministrul Iurie Leancă și
vicepreședintele Joe Biden, ce a avut loc pe 3 martie,
la Casa Albă.
Barack Obama a spus că a ținut să vină personal ca 
să-l salute și să-l felicite pe Iurie Leancă pentru Acordul
de Asociere parafat la Summitul Parteneriatului Estic de
la Vilnius. „SUA susțin enorm parcursul european al Re-
publicii Moldova, înțelegem că acest drum nu e unul ușor,
susținem integritatea teritorială si suveranitatea Republicii
Moldova”, a declarat Barack Obama. De asemenea,
președintele american a spus că Statele Unite vor face tot
ce le stă în puteri pentru stabilizarea situației din regiune.

A fost lansat Dialogul Strategic moldo-american

Cu prilejul vizitei la Washington, Premierul Iurie
Leancă și Secretarul de Stat al SUA, John Kerry,
au lansat Dialogul Strategic moldo-american. „Va
fi un element extrem de important în construirea
unei societăți mai funcționale și mai democra-
tice în Moldova, precum și pentru a aborda
provocările directe cu care se confruntă țara
noastră, dar și statele din regiune”, a
menționat Șeful Cabinetului de miniștri de la
Chișinău. Iurie Leancă a mai subliniat că, la
nivel guvernamental, acest dialog va
asigura activitatea grupurilor de lucru pe di-
verse domenii, inclusiv în cel energetic.
„Republica Moldova își dorește mult să
construiască interconectarea energetică
cu Uniunea Europeană și sprijinul ame-
rican este esențial în acest sens.
Același lucru se referă și la cooperarea
în domeniul securității. După cum
vedem, astăzi în regiune se produc
mai mute evoluții negative. De
aceea, am hotărât să avem o coo-
perare și un dialog foarte activ în
domeniul securității”, a precizat
Premierul moldovean.

Statele Unite ale Americii susțin parcursul 
european, integritatea teritorială 

si suveranitatea
Republicii Moldova
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http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=7397

Încă 2,8 milioane de dolari pentru
Moldova

În contextul cooperării bilaterale, Secretarul
de Stat John Kerry a anunțat că SUA vor oferi
Republicii Moldova fonduri suplimentare pen-
tru a sprijini eforturile ţării noastre în ceea ce
priveşte creşterea competitivităţii - cheia
dezvoltării mediului de afaceri şi a economiei.
„Vom suplini ajutorul cu încă 2,8 milioane de
dolari, adăugător la cele 4,7 milioane anunţate
anterior - în total, vor fi aproximativ 7,5 mi-
lioane de dolari pentru a vă ajuta țara în
această perioadă de tranziție”, a declarat John
Kerry.
Oficialul american a mai spus că, de-a lungul
anilor, Statele Unite au oferit Moldovei asistență
economică semnificativă, de aproape 1,5 mi-
liarde de dolari. „Interesul nostru e să-l ajutăm
pe Prim-ministrul Leancă în eforturile sale de a
continua inițiativele anticorupție. Suntem foarte
entuziasmați de modul în care el și Guvernul con-
duc, construind cu determinare viitorul țării și
demonstrând clar că doresc să devină parte dintr-
un mecanism larg al comerțului mondial”, a afir-
mat Secretarul de Stat al SUA.

Oamenii de afaceri americani, îndemnați să
investească în economia Moldovei

În cadrul Forumului de Afaceri Republica Moldova
- Statele Unite ale Americii, care s-a desfășurat la
Camera de Comerț din Washington, Iurie Leancă a
menționat că țara noastră are un potențial economic
neexploatat.

Premierul a vorbit despre reformele realizate în
scopul îmbunătățirii climatului de afaceri și 
despre perspectivele oferite de semnarea Acor-
dului de creare a Zonei de comerț liber cu Uni-
unea Europeană.
„Lumea percepe Moldova drept o țară agrară
și acest lucru este adevărat. Dar la fel de
adevărat e faptul că dezvoltăm și alte ramuri,
cu ajutorul investitorilor. Astfel, trei din zece
cei mai mari exportatori ai țării sunt companii
producătoare de piese pentru automobile.
Una dintre ele este o companie americană”,
a subliniat Premierul. El a menționat și
reușitele obținute în domeniul interacțiunii
instituțiilor de stat cu cetățenii, în special, prin
aplicarea agendei de e-transformare. Astfel,
în 2013, Indicele Global Innovation a plasat
țara noastră pe locul 45, înaintea Rusiei,
Poloniei sau României. La fel, Republica
Moldova a obținut Premiul ONU pentru 
Serviciul Public.
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„Odată ce a fost stabilit un obiectiv, trebuie
să-l urmezi” 

Evoluțiile din Republica Moldova și din regiune,
precum și relațiile moldo-americane, au consti-
tuit tema discursului pe care Prim-ministrul Iurie
Leancă l-a ținut la Consiliul Atlantic. Premierul
a spus că, din cele întâmplate în Ucraina, ar
trebui de tras învățăminte. „Prima lecție este
că, odată ce a fost stabilit un obiectiv, trebuie
să-l urmezi. Decizia Ucrainei de a nu semna
Acordul de Asociere la Vilnius a fost cea care
a schimbat totul. Trebuie să fim mai hotărâți și
mai motivați în a promova reformele.   
Orice abatere te face vulnerabil”, a subliniat
Iurie Leancă. Cea de-a doua lecție, potrivit
Prim-ministrului, este că nu trebuie să ne
concentrăm doar pe negocieri, ci să pregătim
țara și economia pentru a beneficia de preve-
derile Acordului de Asociere. A treia lecție ține
de comunicarea cu cetățenii țării, iar lecția
finală se referă la oferirea perspectivei eu-
ropene - mecanismul de transformare al Uni-
unii Europene.
Oficialul moldovean a subliniat că SUA și UE
au sprijinit în mod constant agenda
europeană a Republicii Moldova: „Orice alt
drum va sufoca democrația noastră în curs
de formare. Trebuie să le asigurăm oamenilor
un trai mai bun, oportunități economice mai
bune, salarii mai bune și acces la infrastruc-
tura de calitate”.
În cadrul vizitei sale în SUA, Iurie Leancă 
s-a mai întâlnit cu conducerea Băncii Mon-
diale, cea a Fondului Monetar Internațional,
a Corporaţiei Provocările Mileniului și a com-
paniei americane producătoare de tehnolo-
gie avansată IBM. Premierul moldovean a
avut și o întrevedere cu moldovenii din
diasporă, la New York.
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Cu ce a mers Premierul Iurie Leancă la
Washington

În cadrul vizitei pe care a efectuat-o la
începutul primăverii în Statele Unite ale
Americii, Prim-ministrul Iurie Leancă a
avut grijă să ia mai multe daruri pentru
oficialii americani. Astfel, Președintele
Barack Obama a primit o sticlă de divin,
ce are o vârsta de peste o jumătate de
secol, iar Joe Biden și John Kerry - câte o
ie. Și soțiile acestora, precum și fosta
prima doamnă a Statelor Unite, Hillary
Clinton, s-au ales cu daruri din Republica
Moldova - câte o față de masă brodată
manual.
Și pentru că vizita Premierului moldovean
în SUA a avut loc la începutul lunii martie,
când în Republica Moldova se sărbătorește
„Mărțișorul”, oficialii de la Casa Albă au primit
și câte un Mărțișor, dar și câte o broşură în
care este descrisă legenda acestui simbol al
primăverii. De asemenea, nu au putut lipsi
nici sticlele cu cel mai bun vin moldovenesc.
La rândul lor, gazdele i-au oferit Premierului
moldovean o statuie și o farfurie de porțelan
cu stema Statelor Unite.
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Secretarul de Stat american John Kerry
i-a trimis o scrisoare Premierului Iurie

Leancă, în care îi mulțumește pentru
cadouri
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Din 28 aprilie 2014, cetățenii moldoveni
vor putea călători fără vize în spațiul

Schengen

La 8 aprilie, în Monitorul Ofi-
cial al Uniunii Europene,
urmează să fie publicată De-
cizia cu privire la ridicarea
vizelor pentru cetățenii Repub-
licii Moldova. Asta după ce, pe 3
aprilie, Președintele Parlamentu-
lui European și președintele elen
de la Consiliul Uniunii Europene
au semnat ultima hotărâre oficială
în acest sens.

Prim-ministrul Iurie Leancă se arată
încrezător că eliminarea vizelor de
călătorie le va permite familiilor de
moldoveni aflate în străinătate să se
reunească mult mai des, celor din
diasporă - să revină mai frecvent acasă,
iar cetăţenilor le va da posibilitatea să
călătorească şi să vadă cu  ochii proprii
cum se trăieşte în Uniunea Europeană.
„Cel mai important e ca moldovenii - mulți
dintre care, din păcate, se află încă ilegal în
spațiul Schengen - să poată să revină acasă
și să-și vadă familia, iar părinții și copiii să
poată merge să-și vadă rudele din aceste țări.
Îmi doresc foarte mult ca cetățenii, în mod spe-
cial, tinerii, să poată călători nestingherit în
acest spațiu pentru a vedea un alt mod de viață,
alte realități, să cunoască marea cultură
europeană fie în Italia, fie în Franța, fie în Suedia.
Sunt convins că asta va mobiliza și schimbul la
nivel educațional.

Deci, efectele vor fi multiple și vor fi doar beneficii”,
spune Iurie Leancă.

Cetăţenii Republicii Moldova vor putea călători
fără viză doar în baza paşaportului biometric,
pentru o perioadă de până la 90 de zile, pe par-
cursul a şase luni.

Spațiul Schengen cuprinde 26 de state - 22 de
țări membre ale Uniunii Europene şi patru state
non-UE: Norvegia, Islanda, Elveția şi Liechten-
stein. Acestora li se alătură România, Bulgaria,
Croaţia şi Cipru - țări membre ale UE care,
deși nu au aderat încă la Acordul Schengen,
aplică legislația acestuia. Singurele țări
membre ale Uniunii Europene, care nu
aplică Acordul Schengen, sunt Marea Bri-
tanie şi Irlanda.
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Eugen Caras, Ambasadorul Republicii Moldova la Uniunea Europeană:

„Suntem martorii unei resetări a imaginii
Moldovei și a moldovenilor în Europa”

- Dle Ambasador, recent, la 21 martie,
președintele Comisiei Europene, José Manuel
Barroso, a anunțat că Uniunea Europeană va
semna Acordul de Asociere cu Republica
Moldova până în luna iunie 2014. Cum este
văzută la Bruxelles această decizie? Ce se
vorbește prin culisele diplomatice?
- Aș dori să vin cu o precizare, care va răspunde
explicit la întrebarea dvs. Intenția Uniunii Eu-
ropene de a semna Acordul de Asociere cu Re-
publica Moldova până la finele lunii iunie a fost
exprimată de către Consiliul European în cadrul
ședinței din 20-21 martie 2014, iar declarația
Președintelui Barroso a venit ca o continuare
logică a deciziei respective. Prin urmare, ac-
celerarea semnării viitorului document de bază
pentru relațiile Republicii Moldova cu UE a
fost susținută în mod expres, la cel mai înalt
nivel, atât de cele 28 de state membre, cât și
de Comisia Europeană. Și este foarte impor-
tant că această susținere a fost exprimată
public, nu în culise.

- Este acesta meritul nostru sau, totuși,
e mai mult al crizei ucrainene?
- Fără îndoială că e meritul Republicii
Moldova şi reprezintă rezultatul activității
autorităților de la Chișinău, care au lucrat
asupra Acordului şi a pregătirii ţării pentru
implementarea acestuia. Lucrul de redu-
cere a termenului de pregătire a textului
pentru semnare a fost început cu mult
înainte de criza ucraineană. În acelaşi
timp, trebuie să fim obiectivi şi să
recunoaştem că UE şi-a mobilizat re-
zervele interne după ce s-a convins de
magnitudinea presiunilor externe la
care poate fi supusă o ţară din
Parteneriatul Estic ce doreşte să sem-
neze un Acord de Asociere cu UE. 
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. Totuşi, să nu uităm că Uniunea Europeană
funcţionează în baza unor principii de drept şi
proceduri destul de riguroase, astfel încât
orice decizie  care aparent pare a fi cauzată
de factori externi este, de fapt, pregătită din
timp, evoluţiile regionale jucând doar un rol
de catalizator sau inhibitor al proceselor.

- În ce măsură și în ce mod semnarea
Acordului va contribui la consolidarea
securității Republicii Moldova în această
perioadă tensionată din regiune?
- Acordul de Asociere presupune o moder-
nizare profundă a Republicii Moldova, în
conformitate cu standardele europene. Este
un proces ce se va răsfrânge asupra tuturor
sectoarelor din economia şi societatea
moldovenească. Căci, atunci când vorbim
despre securitate, trebuie să înţelegem că
în prezent acest concept este unul
cuprinzător, care include securitatea
energetică, alimentară, educaţională, de
infrastructură, instituţională, financiară şi
multe alte domenii ale unui stat modern.
Astfel, edificând o țară europeană - în care
funcționează statul de drept și sunt 
respectate drepturile omului, unde e
protejată şi stimulată dezvoltarea mediului
de afaceri, iar cetăţeanul are încredere în
viitorul propriu şi al copiilor săi -, vom 
edifica și o societate mai sigură, capabilă
să reziste tensiunilor din regiune.

- Care sunt, din punctul Dvs. de vedere,
avantajele Acordului? Este acesta o
„trambulină” spre statutul de țară-candidat
sau, așa cum afirmă oponenții integrării
europene de acasă, vom repeta soarta
țărilor asociate din Africa?
- Pentru o țară ca Moldova acest Acord este,
în mod primordial, un instrument de dezvoltare
economică. Capitolele ce se referă la coope-
rarea sectorial-economică servesc, de fapt,
drept garanție a accesului producătorilor noștri
pe o piață enormă și diversă, de peste 500 de
milioane de consumatori. Acest lucru este apre-
ciat, în special, de către investitorii străini, care
vor fi atraşi de noile oportunităţi oferite de Re-
publica Moldova. Iar mai multe investiţii
înseamnă mai multe locuri de muncă. 
În plus, Acordul oferă posibilitatea unei
liberalizări graduale a comerţului în avantajul țării
noastre, prin acordarea perioadelor de tranziţie
de până la șapte ani în sectorul industrial și până
la zece ani în sectorul agricol. Toate acestea sunt
garanția unor condiții benefice esențiale pentru
producătorii  naţionali, în special, în vederea
sporirii competitivităţii produselor autohtone an-
terior deschiderii totale a pieţei pentru mărfurile
din UE. Rămâne valabil și art. 49 din Tratatul UE,
care stipulează clar că perspectiva europeană e
deschisă doar „statelor europene” ce corespund
criteriilor de la Copenhaga. Și eu cred că acest
Acord, după semnare și implementare, ne va per-
mite să obținem ulterior statutul de țară candidat.
În acest sens, obținerea perspectivei clare pentru
aderarea la UE mi se pare un pas logic.
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- Cât de întemeiate sunt temerile celor
care anticipează până și dispariția Re-
publicii Moldova, odată cu semnarea
Acordului de Asociere și cu aderarea
țării noastre la Zona de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător (ZLS)?
- Odată cu semnarea Acordului de Asociere,
a cărui parte componentă este capitolul
privind crearea unei Zone de Liber Schimb
între UE şi Moldova, ţara noastră va deveni
mai viabilă şi mai independentă. Acordul de
Asociere cu UE nu presupune sub nici o
formă cedarea suveranităţii Republicii
Moldova, spre deosebire de alte proiecte
integraţioniste regionale. De exemplu, ţările
care intră în Uniunea Vamală pierd capaci-
tatea de a mai semna orice acorduri econo-
mice internaţionale, aceasta competenţă fiind
cedată organului de conducere al acesteia.

- Apropo de ZLS, cum credeți, care dintre
produsele moldovenești au șansa de a
răzbate cel mai ușor - dacă nu au făcut-o
deja - pe marea piață europeană?
- Răspunsul e la suprafață: vor reuși
producătorii şi exportatorii care vor începe
primii să depună efort pentru a se ajusta la
cerinţele pieţei europene. Piaţa UE este atât
de extinsă şi diversă, încât orice produs calita-
tiv îşi poate găsi propria nișă. Să nu uităm
totodată că, în baza regimului preferenţial co-
mercial cu UE, de care beneficiem în prezent,
țara noastră deja își exportă o bună parte din
produse pe piaţa europeană, UE fiind și primul
nostru partener comercial. Odată cu aplicarea
Acordului, se vor deschide oportunităţi majore
pentru produsele agroalimentare şi cele indus-
triale. Vom putea să ne reorientăm economia de
la comerţ la producere, iar investiţiile străine în
diverse sectoare strategice vor contribui la
aceasta. În plus, urmare a conformării și
adoptării normelor sanitare şi de calitate eu-
ropene, vom putea exporta produse de origine
animalieră. Nu în cele din urmă, în baza noului
regim comercial, vom avea acces neîngrădit la
piaţa comunitară a serviciilor - transportul, turis-
mul, telecomunicaţiile, serviciile de afaceri și cele
financiare etc. 

- Ați întâlnit produse moldovenești în maga-
zinele belgiene? Le duceți dorul? Ce activități
de promovare a produselor 
autohtone în Belgia ați organizat?
- Există vinuri moldoveneşti, sunt prezente şi alte
produse - nucile, bunăoară -, la Bruxelles activează
distribuitori de produse moldoveneşti. Farmecul
UE este că, odată acceptat pe piaţa comunitară,
un produs anumit nu mai e discri-minat după orig-
inea sa, fiind apreciat obiectiv doar după raportul
calitate-preţ. De regulă, de promovarea intereselor
economice ale ţării sunt responsabile Ambasadele
țării noastre. Bineînțeles că noi, în calitate de Mi-
siune pe lângă UE, suntem deschişi să cooperăm.
Organizăm cu fiecare ocazie degustări de vinuri
și, în acest sens, pot afirma că în instituțiile eu-
ropene vinurile moldoveneşti sunt cunoscute şi
apreciate.

- Dvs. interacționați cu omologi din țări care
au trecut deja prin procesul de integrare
europeană. Ați observat o evoluție a atitudinii
lor față de Moldova? 
- Atitudinea evoluează în funcție de
performanțele țării. Atunci când europenii se
conving că noi suntem parteneri siguri, previ-zi-
bili şi consecvenţi, și atitudinea lor față de noi se
schimbă. Am putea spune că astăzi suntem mar-
torii unei resetări a imaginii Moldovei sau chiar
a stereotipului moldovenilor în Europa - am în-
ceput să fim trataţi diferit după ce am demon-
strat fermitatea în procesul de euro-penizare a
ţării. Și cred că ne aflăm pe calea de a câştiga
tot mai multă încredere şi respect.

- Dar o evoluție a imaginii Republicii
Moldova printre cetățenii europeni?
- Cetăţenii europeni cunosc despre Moldova din
presă care, se știe, obișnuiește să  scrie pre-
ponderent în situaţiile de criză, dar şi în baza
contactului personal cu miile de conaţionali
care trăiesc în ţările Uniunii Europene. În gen-
eral, imaginea noastră e una bună. Republica
Moldova se vede bine nu doar în plan
instituțional de către structurile Uniunii Eu-
ropene și din capitalele statelor membre, dar
și individual - percepția țării noastre în exterior
gradual evoluează spre o imagine pozitivă.

- Vă mulțumim pentru interviu și vă dorim
mult succes în acest an crucial!
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Herman Van Rompuy și José Manuel
Barroso vin la Chișinău

Președintele Consiliului
European, Herman Van
Rompuy, și Președintele
Comisiei Europene, José
Manuel Barroso, au anunțat
că vor efectua o vizită în Re-
publica Moldova, la invitația
Prim-ministrului Iurie Leancă.
Cei doi oficiali europeni vor
discuta la Chișinău despre per-
spectiva europeană a țării 
noastre.

Herman Van Rompuy a anunțat că
va veni la Chișinău pe data de 13 mai
2014, iar José Manuel Barroso
urmează să ajungă în Republica
Moldova pe 11 iunie. 

Vizitele celor doi oficiali se înscriu în con-
textul progreselor obținute de țara
noastră în realizarea reformelor și în pro-
cesul de apropiere de Europa, mai ales că
în curând urmează să fie semnat Acordul
de Asociere dintre Republica Moldova și
Uniunea Europeană, iar cetățenii moldoveni
vor călători fără vize în spațiul Schengen.
Premierul Iurie Leancă susține că ceea ce și-
a propus guvernarea în anii 2009-2010, atunci
când a început reformele și când au fost
lansate negocierile pe marginea Acordului de
Asociere, a celui de Liber Schimb și a liberalizării
regimului de vize în spațiul Schengen, a devenit
realitate. „Mulți se întrebau unde sunt efectele re-
formelor. Iată că, prin aceste evoluții pozitive,
constatăm că reformele au efecte și vreau să-mi
exprim recunoștința pentru toți cei care au făcut
acest lucru posibil: oameni din Guvern, de la minis-
tere, din societatea civilă. La fel, le mulțumesc celor
care ne-au ajutat de la Bruxelles, din țările membre
UE”, spune șeful Guvernului de la Chișinău.
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Cele mai răspândite falsuri despre
procesul de integrare și despre semnarea

Acordului de Asociere cu UE

Integrarea europeană a Republicii Moldova este prioritatea numărul unu a Programului
de guvernare, iar semnarea Acordului de Asociere e un prim-pas în acest proces. Menit

să sporească bunăstarea generală a populației și vizibilitatea statului nostru pe plan
internațional, totuși, acest proces este însoțit de mituri sau falsuri. Acestea contrazic

procesul de integrare europeană al Republicii Moldova și etapele cele mai importante
ale acestuia: semnarea Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize și crearea

Zonei de liber schimb.

Fals: Cetățenii vor fi
obligați să adopte reli-

gia catolică, iar în
cimitire morții vor

fi înmormântați
fără de cruci

Adevărat: În
UE, patru țări sunt

predominant orto-
doxe: România, Bulgaria,

Cipru și Grecia, iar
populația ortodoxă reprezintă

circa 10% din cea a țărilor mem-
bre. Ortodoxe sunt și doua țări cu

aspirații europene - Serbia și Macedo-
nia. Iar în cele trei țări baltice, care sunt

membre ale UE, precum și în Finlanda, există
importante comunități ortodoxe. Nimeni în UE

nu îngrădește libertățile religioase, inclusiv ale
ortodocșilor. Peste tot, unde exista comunități orto-

doxe, crucile în cimitire sunt puse în stil ortodox - iar
România este cel mai apropiat exemplu în acest sens.

Fals: Nu vom putea 
sacrifica porcul de

Crăciun sau cu
orice altă ocazie

Adevărat:
Este un fals

evident și aici
vom invoca, din

nou, exemplul
României, care este

membră a UE din 2007 și
unde populația de la sate

continuă să respecte tradițiile
lăsate de strămoși. Totuși,

carnea obținută în condiții casnice
va putea fi plasată pe piață în condiții

de control strict, lucru care deja e 
respectat în Moldova.
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Fals: Nu vom mai putea
face vin de casă

A d e v ă r a t :
Este un alt fals

strigător la cer. Vinul
de casă continuă sa fie

produs și consumat în toate
țările cu tradiții vinicole din Eu-

ropa. Mai mult decât atât, în multe
țări europene unde vinul este produs

de secole - Italia, România, Ungaria,
Slovacia, Cehia - sunt organizate anual

festivaluri tradiționale, în care bucatele și vin-
urile de casă sunt elemente indispensabile. În

Ungaria, care de zece ani este membră a UE, vinul
de casă reprezintă 20 la sută din totalul vinului con-

sumat.

Fals: Se vor scumpi
medicamentele

Adevărat:
Prețul medica-

mentelor de-
pinde, în mod

direct, de costurile de
producție și de taxele in-

stituite la importul acestora.
Odată cu instituirea Zonei de

Liber Schimb dintre Moldova și
UE, concurența mai intensă va pune

presiuni asupra costurilor de
producție și a marjei de profit a

producătorilor și importatorilor. Respectiv,
prețurile vor scădea, nu vor crește. Reducerea

sau anularea tarifelor vamale la importul medica-
mentelor urmează să amplifice și mai mult acest

efect.
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Fals: Se vor scumpi pro-
dusele alimentare. De pe

rafturi va dispărea
marfa autohtonă și

va rămâne doar
cea de import.
Producătorul
autohton va

fi pus la
grea

încer-

Adevărat: Ca
și în cazul medica-

mentelor, costurile de
producție vor trebui să

scadă odată cu intensifi-
carea concurenței și cu

abolirea graduală a tarifelor va-
male. Producătorii eficienți vor putea

să facă față acestei concurențe. Iar con-
sumatorul moldovean merită prețuri mai

mici și calitate mai bună, lucru care este posi-
bil numai atunci când există o diversitate mai

mare de producători și de produse.

Fals: Odată cu obținerea
regimului liberalizat de

vize, moldovenii vor
migra în masă în

Occident și
țara va
rămâne
fără oa-

meni

Adevărat:
Dorința oame-

nilor de a-și părăsi
țara depinde nu de

regimul de vize, ci de
posibilitățile de dezvoltare

ce le sunt oferite acasă. În-
tregul proces de integrare

europeană al Republicii Moldova
este orientat tocmai spre bunăstarea

oamenilor. Regimul fără vize aduce noi
libertăți. Este adevărat că acesta nu oferă

dreptul la muncă, ci doar la călătorii de scurtă
durată, de maximum 90 de zile timp o jumătate de

an, în țările din zona Schengen. Însă, călătorind liber,
fără impedimente, cetățenii noștri vor putea cunoaște

alți oameni, studia și încheia mai ușor contracte, inclusiv
de muncă. Absența regimului de vize va contribui la stabilirea

noilor contacte umane și de afaceri, la intensificarea schim-
burilor culturale și educaționale - toate cu un efect pozitiv major

pentru nivelul nostru de bunăstare.
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Iurie Leancă la Kiev: „Vom sprijini 
în continuare Ucraina pentru a-şi păstra 
suveranitatea şi integritatea teritorială”

Prim-ministrul Iurie Leancă s-a aflat, pe 17 martie, într-o vizită de
lucru la Kiev. Şeful Guvernului de la Chişinău a purtat discuţii cu
omologul său Arseni Yaţeniuk, cu preşedintele Radei Supreme,
preşedintele interimar al Ucrainei, Oleksandr Turcinov, și cu dep-
utatul Piotr Poroşenko. Premierul moldovean a avut un mesaj de
susţinere şi solidaritate cu Ucraina privind suveranitatea şi in-
tegritatea teritorială a acestei ţări.
„Calificăm drept ilegal aşa-numitul „referendum” desfăşurat în
peninsula Crimeea, deoarece acesta contravine Constituţiei
Ucrainei, normelor de drept internaţional şi este o sfidare directă
a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării vecine, a spus Iurie
Leancă. Circumstanţele în care s-a desfăşurat pretinsul „refe-
rendum” demonstrează faptul că acţiunea dată nu are nimic în
comun cu un exerciţiu democratic de exprimare a voinţei
populaţiei şi nu se încadrează în standardele internaţionale re-
levante”.
Premierul a menționat că, la acest subiect, Republica Moldova
se solidarizează cu poziţia majorităţii actorilor internaţionali,
care îndeamnă la neadmiterea unor încălcări majore ale drep-
tului internaţional, pledează pentru menţinerea stabilităţii în
regiune, pentru evitarea tensiunilor şi pentru depăşirea ac-
tualei crize exclusiv pe căi paşnice.
Arseni Yaţeniuk i-a mulţumit lui Iurie Leancă pentru sprijinul
ferm din partea Republicii Moldova în situaţia dificilă în care
s-a pomenit Ucraina. Totodată, el a felicitat Guvernul de la
Chişinău pentru succesele  obţinute în liberalizarea regimului
de vize cu UE. „Avem multe probleme pe care urmează să
le rezolvăm în comun. Întrevederea de azi e un nou început
în consolidarea relaţiilor bilaterale. Vom merge împreună pe
drumul integrării europene”, a declarat şeful Executivului de
la Kiev.
Pe parcursul întrevederii au fost abordate o serie de
subiecte prioritare de pe agenda bilaterală moldo-
ucraineană, în special, cooperarea în domeniul energetic,
finalizarea procesului de demarcare a frontierei de stat, 
reglementarea raporturilor de proprietate, funcţionarea
Complexului hidroenergetic nistrean şi protecţia bazinului
râului Nistru.
Interlocutorii au efectuat şi un schimb de opinii în prob-
lema reglementării transnistrene, menţionând necesitatea
continuării negocierilor pentru identificarea statutului spe-
cial al regiunii transnistrene ca parte componentă a 
Republicii Moldova.



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
SUSȚINERE POLONEZĂ18

Polonia oferă Moldovei 100 de milioane de
euro „bani ieftini”

Prim-ministrul Poloniei, Donald
Tusk, însoțit de o delegație
impunătoare de oameni de afaceri
polonezi, a efectuat la sfârșitul lunii
martie o vizită în Republica Moldova.
Cu acest prilej, la Chișinău a fost or-
ganizat un forum economic moldo-
polonez, la care au participat peste o
sută de companii din ambele țări. De
asemenea, au fost semnate două Acor-
duri de colaborare.

În cadrul Forumului economic, Premierul Iurie Leancă a
anunțat că Polonia urmează să acorde 100 milioane de
euro, bani „ieftini”, pe termen lung pentru dezvoltarea
sectorului zootehnic și industria legumicolă.  
Șeful Executivului a precizat că în acest an  Polonia a
oferit Moldovei două milioane de euro, iar pentru anul
viitor asistența pentru dezvoltare poloneză se va cifra
la opt milioane.
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a menționat la
rândul său că Polonia este un prieten al Republicii
Moldova. „Cu câțiva ani în urmă și Polonia a avut
nevoie de ajutor pentru a se dezvolta, a crește
economic. Atunci am avut noroc de prieteni.
Acum Polonia vrea să ajute Moldova. Sunt con-
vins că vom avea o cooperare frumoasă. Im-
portant e să credeți în viitorul țării voastre”, a
spus oficialul polon.
Forumul a continuat cu semnarea unui Acord
moldo-polon  privind cooperarea în dome-
niul turismului. Acesta prevede că părțile
vor sprijini schimbul de informaţii cu privire
la actele juridice care reglementează
activitățile turistice, statisticile în turism,
precum și cele ce țin de condiţiile de
investiţii în sectorul turismului.
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La fel, părțile vor încuraja participarea la târ-
guri turistice, seminare, expoziţii şi
conferinţe organizate pe teritoriul acestora,
organizarea vizitelor de studiu pentru
reprezentanţii administraţiei, mass-media
şi tur-operatorilor, pentru elaborarea
proiectelor comune în domeniul turismului
în scopul atragerii fondurilor europene.
În aceeași zi, a fost semnat un Memoran-
dum de cooperare bilaterală, care îşi
propune stabilirea unei platforme de co-
operare a comunităţilor de business din
cele două ţări, eventual, cu participarea
altor state din regiune. Scopul lui este
susţinerea eforturilor de creştere
economică a sectorului privat din
Moldova, inclusiv în contextul semnării
Acordului de Asociere cu UE şi a Acor-
dului de Liber Schimb.
Polonia ocupă locul nouă în lista
partenerilor Republicii Moldova pentru
comerțul extern. În 2013, cifra de afa-
ceri dintre cele două țări a fost de 228
de milioane de dolari, rămânând
aproape neschimbat față de anul
precedent.

Vezi declarațiile de presă ale Premierilor Republicii Moldova și
Polonia, Iurie Leancă și Donald Tusk: 

http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=7490
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Turist în propria țară

O moldoveancă s-a ambiționat, în urmă cu doi ani,
să “ademenească” în Republica Moldova străini
din toate colțurile lumii și, împreună cu ei, să 
descopere cele mai pitorești locuri de acasă. Așa
că se consideră un turist în propria țară… Este
vorba despre Nelea Motricală, o locuitoare a ca-
pitalei, care încearcă să convingă turiștii străini
că Moldova este un colț rupt din Paradis. Și
munca ei nu este zadarnică - mulți dintre cei
care au trecut o dată hotarul țării noastre, revin
aici pentru a descoperi alte locuri aproape
neatinse de om, unde natura face legea.

„Am decupat dintr-o revistă o hartă cu
Republica Moldova”

Totul a început acum trei ani, când Nelea
Motricală a decis să revină acasă după cinci
ani de studii la facultatea de Business și Ad-
ministrare din Rotterdam, Olanda. În timp ce
se afla pe peronul Gării, de unde urma să ia
trenul spre Moldova, o prietenă a fost curioasă
să afle ce va face aceasta când va ajunge în
țara de origine. 

Nu a știut ce să răspundă și tot amica ei din
Olanda, care anterior fusese în vizită în
Moldova, i-a sugerat să se ocupe de turism. 
I-a plăcut ideea, mai ales că, atunci când era
studentă, colegii o întrebau mereu unde se află
Moldova și mai tot timpul o confundau cu Mal-
dive sau cu orașe din alte state. „La un mo-
ment, am decupat dintr-o revistă o hartă
micuță cu Republica Moldova și le arătam că,
de fapt, noi suntem în inima Europei”, își
amintește Nelea. Ajunsă acasă, tânăra a creat
o agenție de turism și spune nu este deloc
complicat să-ți deschizi o afacere, dacă știi
exact ce vrei și aduni tot setul de acte, iar cel
mai important este să respecți legile.

Descoperă propria țară, cutreierând-o în
lung și-n lat

Ca să descopere locurile ferite de ochii lumii,
tânăra se urcă la volanul mașinii și cutreieră
republica în lung şi în lat. „Discut cu pri-
marii, sătenii și descopăr zeci de povești in-
teresante, legende, locații cu istorii aparte.
De exemplu, în Sud, lângă satul Văleni, de
unde este şi vestita „Bunica bate-toba”, se
află lacul Beleu. Cu pelicani şi alte păsări
rar întâlnite, precum ţigănuşul sau raţa-
suliţar, Beleu este numit şi Mica Deltă a
Moldovei. Acum elaboram un pachet tu-
ristic ce ar include locurile frumoase din
partea de sud a țării.  O altă destinaţie
cu un potenţial turistic nevalorificat este
Casa Părintească de la Palanca,
Călărași. Dacă mergi acolo, crezi că ai
nimerit într-o altă lume, unde nu există
timp şi viteză, unde persistă tradiţiile
şi acea atmosferă de casă
părintească - un loc de refugiu pentru
sufletele noastre.
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Casa mierii din Răciula ar fi o altă destinație. Aici,
datorită stupului de sticlă, fiecare dintre noi poate
asista la tot procesul de producere a mierii. Iar la
Casa olarului din Hoginești se găsesc cele mai mari
gavanoase care s-au făcut vreodată - foarte impre-
sionante. Mai sunt peșterile, chiar dacă nu sunt va-
lorificate, mai este corul de bărbați de la
Mănăstirea „Căpriana”, povestește cu entuziasm
Nelea…

Despre prima excursie și primele impresii

În anul 2012, a organizat prima excursie pentru
un grup de oameni de afaceri, la Cricova. A fost
în dubla ipostază de șofer și ghid, deoarece îi
place să cunoască noi oameni, să le vadă
primele impresii. Pe turiști, spune Nelea, îi
impresionează tot ce poate părea banal pentru
noi: „De exemplu, atunci când i-am dus la
bunica mea, pe ei i-a uimit faptul că toată
lumea mișună pentru a servi masa, pentru a
le oferi o cană cu apă - adică, ospitalitatea
noastră; altă dată, eram la Orheiul Vechi și,
fiind zi de duminică, după slujbă, sătenii au
întins o masă de pomenire, la care am fost
invitați și noi. Eu le spun englezilor despre
invitație, iar ei mă întrebat cât costă…”. 
O altă situație memorabilă, de care își
amintește eroina noastră, s-a întâmplat pe
vremea când se coc cireșele. „Am fost
întrebată ce fructe sunt acestea. Le-am
spus de cireșe, iar ei au fost foarte mirați
că cireșele cresc pe copaci. 

De fapt, cum ne mirăm şi noi când vedem
fructe exotice. Pe ei îi impresionează câr-
durile de gâște ce traversează strada. M-a
uimit cu câtă admiraţie un suedez se uita la
o capră ce păştea liniştită pe un deal la
Orheiul Vechi - un lucru ordinar pentru noi,
dar special pentru cei care nu au văzut
niciodată animalele în libertate”, spune
tânăra.

Tur pietonal prin Chişinău

Agenția  condusă de Nelea Motricală
organizează și excursii prin Chișinău. Și o
face nu doar pentru turiștii străini, ci și pen-
tru cei de pe loc. „Localnicii sunt mai scep-
tici, menționând că, uite, trebuie și să
plătească pentru ca să vadă Chișinăul…
Cert este că și despre capitala noastră am
aflat lucruri foarte interesante - istoria mo-
numentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, in-
clusiv faptul că, pe locul unde e amplasat el
astăzi, pe timpul Imperiului Țarist a fost un
cazinou pentru soldaţii ruşi. Pe teritoriul Bi-
sericii Teodora de la Sihla a existat un
muzeu al ateismului. Circul a fost construit
pe cimitirul nobilimii. La Râșcani, pe bule-
vardul Moscovei, a fost primul aeroport din
Chișinău, bulevardul fiind o pistă de deco-
lare… La final, locuitorii spun că, de fapt,
trăiesc în Chișinău, dar nu-l cunosc”,
povestește Nelea.
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Încă o enigmă pentru turiști

Potrivit unui clasament efectuat de
Lonely Planet Travellers, Republica
Moldova se plasează pe locul II în lume
la categoria țărilor în care „pășesc rareori
turiștii”. „Moldova este o enigmă, o
bucățică de pământ pe care lumea nu o
cunoaște, a cărei descoperire însă e
însoțită de un obligatoriu „wow!”. Mulți
turiști sunt entuziasmați că se plimbă
fără a vedea alți turiști, iar noi încercăm
să facem din orice dezavantaj, un lucru
frumos şi atractiv. Și cred că, în câțiva
ani, țara mea va avea o cu totul altă
poziţie în acest clasament”, se arată
convinsă Nelea Motricală.

„Moldova are un potenţial turistic
nevalorificat”

Directoarea ineditei agenții de turism
crede că țara noastră are un mare
potențial de a atrage turiștii străini, dar
pentru a reuși este nevoie de investiții,
mai ales în infrastructură. „România era,
cu ceva timp în urmă, în situația noastră
- și uitați-vă cât de mult s-a dezvoltat! Noi
trebuie să promovăm produsele ecolo-
gice, legumele și fructele crescute în
grădină. La Băcioi, bunăoară, am cunos-
cut recent o persoană ce are o pensiune
și tot farmecul ei constă în grădină, care
îți oferă posibilitatea să guşti legume și
fructe proaspete. Încercăm să atragem
prin specificul fenomenului turistic 
autohton și cei mai receptivi sunt tocmai
oamenii care vor să scape de zgomot, de
viteză, să audă cocoșul, păsările, lătratul
câinilor. Alături de cultura noastră bogată
- meșteșugăritul, olăritul, traiul la țară sau
încondeierea ouălor”.

Potrivit Agenției Turismului, în anul 2014, va fi lansată prima hartă de turism auto din
Moldova, care va fi prezentată la toate expozițiile naționale și internaționale de profil.
Harta va include 20 de trasee turistice cu locuri marcate pentru vizită, pentru hrană
sau pentru somn. Noutatea e că nu va fi o simplă hartă pe hârtie, ci va fi disponibilă
în varianta electronică, în Google Maps. Obiectivele turistice - beciurile cu vinuri și
multe altele - vor putea fi văzute în format 3D.
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Agenții economici pot emite și expedia
facturile fiscale în format on-line

Guvernul a lansat în luna februarie
serviciul e-Factura, care este desti-
nat în special mediului de afaceri și
trebuie să asigure emiterea și
circulația electronică a facturilor, in-
clusiv a celor fiscale. Acest serviciu
se înscrie în programul de e-trans-
formare pe care Executivul s-a anga-
jat să-l pună în aplicare până în anul
2020.

Serviciul e-Factura este realizat prin in-
termediul Serviciului Fiscal de Stat și al
Centrului de Guvernare Electronică.
Agenții economici pot accesa Serviciul e-
Factura de pe portalul serviciilor electro-
nice fiscale servicii.fisc.md. Atât pentru
autentificare în sistem, cât și pentru
semnarea facturilor, utilizatorul trebuie să
dețină semnătura digitală (electronică),
eliberată de un centru de certificare acredi-
tat sau semnătura mobilă eliberată de ope-
ratorii de telefonie mobilă. În acest sens,
serviciul garantează autenticitatea și integri-
tatea conținutului facturii electronice, inclusiv
pentru cazurile de litigii deferite soluționării în
instanțele de judecată.

În schema de prestare a e-serviciului sunt
incluși furnizorul, beneficiarul
(cumpărătorul) și transportatorul. Sistemul
informațional este integrat cu toate serviciile
guvernamentale de platformă disponibile și e
găzduit în platforma tehnologică comună
MCloud, cu respectarea tuturor cerințelor de
securitate inerente.

e-Factura constituie o modalitate alternativă la versi-
unea de hârtie a facturilor și nu este obligatorie. Acum,
serviciul se află la etapa-pilot şi cuprinde un număr li-
mitat de agenți economici, astfel încât în final să poată
fi operate ajustări de soft. În prima lună de pilotare (11
februarie - 11 martie 2014), prin intermediul e-servici-
ului au fost create 336 de facturi, dintre care 277 au
fost finalizate. A doua etapă, cea experimentală
(01.06.2014), va lansa serviciul în regim de testare
pentru toți agenții economici. Etapa finală va fi cea
industrială, care presupune utilizarea sistemului 
e-Factura la scară națională, începând cu luna 
ianuarie 2015.

Avantajele e-Facturii:
• Creșterea operativităţii înregistrării datelor
privind tranzacţii, eliminând necesitatea adresării per-
manente la sursele informaţionale pe mijloace de hâr-
tie.
• Reducerea riscului falsificării formularelor fis-
cale, bazată pe înregistrarea imediată, acceptarea,
respingerea sau anularea, precum şi asigurarea acce-
sului spre serviciile de obţinerea datelor referitor de fac-
turile fiscale şi facturilor de către persoanele autorizate
prin intermediul serviciilor WEB sau mesajelor SMS.
• Reducerea cheltuielilor de imprimare a facturilor
şi facturilor fiscale.
• Excluderea riscului pierderii formularelor fac-
turilor fiscale şi facturilor, deoarece toată informaţia
privind aceste formulare ale agentului economic se
păstrează atât în sistemul contabil al contribuabilului, cât
şi în serviciul „e-Factura”.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi portalul
www.servicii.fisc.md și www.servicii.gov.md ori sunați

la Centrul de Asistenţă al serviciilor publice electro
nice, număr de telefon 022.820.000.
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Mii de mărțișoare, împărțite în toată lumea

În această primăvară „Mărțișorul” a ajuns mai în
toate colțurile lumii, datorită evenimentelor

cultural-artistice cu același generic, organizate de
conaționalii noștri de peste hotare 

concomitent cu cei de acasă. În diasporă au
evoluat interpreți autohtoni și au fost 
expediate peste 6000 de mărțișoare 

confecționate de meșteri populari din 
Republica Moldova, dar și de copii cu dizabilități.

Pentru  prima dată, cetățeni ai Belgiei,
Canadei, Franței, Kazahstanului,
Federației Ruse, Italiei, Portugaliei, Gre-
ciei, Statelor Unite ale Americii, Norve-
giei, Olandei și ai altor state au aflat
despre Republica Moldova, primind în
dar câte un mărțișor din partea Biroului
pentru relații cu diaspora din cadrul
Cancelariei de Stat.

În total, pe parcursul lunii martie,
circa 20 de mii de cetățeni moldoveni
aflați peste hotare au sărbătorit
„Mărțișorul”. De asemenea, au fost
organizate mai multe evenimente
cu participarea artiștilor autohtoni:
Ion Suruceanu, Cătălin Josan,
Cristi Aldea-Teodorovici, Igor Cu-
ciuc, Maria Iliuț, Geta Burlacu,
Nicolae și Isidor Glib.

Inițiativele diasporei au fost
sprijinite substanțial de Guver-
nul Republicii Moldova. Astfel,
din Bugetul de stat au fost
alocate 360.000 de lei pen-
tru mărțișoare, costumele
naționale de dans pentru
copii, precum și pentru ser-
viciile artiștilor, ale
meșterilor populari și pic-
torilor care au participat
la evenimentele cultural-
artistice.
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CINCI ÎNTREBĂRI PENTRU PRIM-MINISTRU      

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. 

Aderarea la Uniunea Vamală ne-ar
asigura gaze mai ieftine, dar ce ne oferă
Uniunea Europeană? De ce e mai bine să
ne integrăm în UE?

Nicolae Şerbina, 26 de ani, distribuitor de pli-
ante, or. Chişinău

Bunăstarea noastră individuală și colectivă nu
se reduce la prețul gazelor. Mai ales că, din to-
talul cheltuielilor de consum ale unei familii
tipice din Moldova, cele pentru gaze reprezintă
numai 3%. Bunăstarea noastră depinde de cât
de productiv lucrăm, cât de bine valorificam fer-
tilitatea pământului și cât de inteligent știm să
ne vindem producția. În acest sens, este foarte
important să ne asiguram că avem acces liber
la piețele care oferă cele mai bune prețuri.
Piața comuna a UE are cea mai înaltă putere
de cumpărare din lume - prin urmare, este logic
să obținem acces neîngrădit acolo.
Prețul la gaze nu este stabilit de Uniunea
Vamală, ci de Federația Rusă, în calitate de
furnizor. Respectiv, Rusia stabilește prețurile,
urmărind propriile interese politice și econo-
mice, nu îngrijindu-se de prosperitatea con-
sumatorilor din afară. Ucrainei i-au fost livrate
gaze ieftine doar cât timp aceasta a rămas în
orbita ruseasca. Dar a fost de ajuns ca Ucraina
să-și anunțe decizia suverană de a urma calea
integrării europene, pentru ca Federația Rusă
imediat să anuleze reducerea pe care i-o acor-
dase un an mai devreme. Așadar, pentru noi,
este important să separam politicul de
economie, astfel încât prețul să fie predictibil și
nu dependent de capriciile furnizorului.
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Ce proiecte și ce investiţii se prevăd în
învăţământ, pentru că acesta să devină
mai performant?

Maria Dodon, 23 de ani, traducătoare,
or. Chişinău

Unul dintre cele mai mari proiecte promovate
în educație este Codul Educației, care prevede
structuri noi de management a instituțiilor de
învățământ și de asigurare a calității, mai multă
transparență în administrarea instituțiilor de
învățământ. Un alt proiect este reforma
învățământului vocațional tehnic, ce urmărește
restructurarea rețelei de instituții și investirea în
dezvoltarea și modernizarea școlilor profesion-
ale. De asemenea, Ministerul Educației va re-
vizui curriculumul și îl va decongestiona. Astfel,
se va pune accent pe acele cunoștințe, care vor
putea fi aplicate mai târziu în viață: competențe
digitale, gândire critică, limba română și limbile
moderne, educația  antreprenorială. În
următoarele luni urmează să fie prezentat
proiectul standardelor pentru profesori, care in-
clude aspecte de evaluare în baza
performanței, salarizare, formare, astfel încât
cei mai buni profesori să fie atrași, dar și
menținuți în sistem.
Cât privește investițiile, au fost realizate
proiecte în valoare de peste 200 de milioane de
lei, materializate în reparații a infrastructurii
(geamuri, uși, sisteme de încălzire); renovarea
a 41 de grădinițe; renovarea școlilor (40 mln.
USD). Alte 20 mln. vor fi investite în grădinițe;
iar 25 mln. - în dezvoltarea învățământului
vocațional tehnic.

Mi-am dorit, dintotdeauna, ca Republica
Moldovă să fie o țară modernă cu oameni
împliniți, care să se bucure de un trai îndestulat
și de standarde de viață similare cu  cele din
statele Uniunii Europene. Acestea sunt obiec-
tivele pe care le urmăresc în activitatea mea și
a Guvernului. Pentru a le realiza, însă, e nevoie
de modernizarea și de europenizarea
Moldovei. Doar astfel vom avea, cu toții, acces
egal la justiție și posibilități egale de inițiere a
unor afaceri; vom beneficia de un mediu am-
biant sănătos, de apă curată și de produse ali-
mentare de calitate; le vom garanta copiilor
noștri șansa unor studii de calitate, la şcoli și
universităţi competitive. Așadar, îmi doresc să
contribui la crearea unei țări în care cei tineri să
prospere, iar cei în vârstă să îmbătrânească
frumos - o Moldovă în care toţi cetăţenii să
trăiască în demnitate.

Domnule Leancă, ce aţi dori să faceţi
pentru ţara noastră?

Diana Chipercean, 33 de ani, operator de
calculator, com. Grătieşti



Cum vor evolua relaţiile cu 
Transnistria în contextul 
evenimentelor din Ucraina?

Vlad Solovei , 29 de ani, vânzător,
or. Chişinău

Înainte de toate, vreau să reiterez ideea că avem
cu toții nevoie de o regiune stabilă. Tocmai de
aceea, inclusiv în contextul evenimentelor din
Ucraina, Chișinăul nu s-a abătut și nu a renunțat
la principiul de integritate teritorială a statului
nostru. Transnistria este tratată ca parte
componentă a Republicii Moldova, iar cetățeni
din stânga Nistrului se bucură de aceleași drep-
turi ca și toți ceilalți. Agenda noastră de integrare
europeană și de modernizare nu exclude
regiunea transnistreană, oamenii de afaceri de
acolo sunt încurajați să profite de viitoarele
facilități economice, pe care le va aduce Zona
de Liber Schimb cu UE, ce va fi instituită odată
cu semnarea Acordului de Asociere, iar posibili-
tatea de a călători fără de vize în Europa va fi un
avantaj de care vor beneficia, în egală măsură,
locuitorii de pe ambele maluri.
Ca și oamenii de la Bălți sau de la Cahul, cei din
Transnistria își doresc un loc de muncă și un trai
îndestulat. Aceasta e și dorința noastră, pentru
întreaga Moldovă și sperăm ca, într-un final, ea
să fie înțeleasă și de către liderii de la Tiraspol.
Ei ar trebui să fie îngrijorați de adevăratele nevoi
ale oamenilor, nu să mizeze pe soluții imaginare
și nerealiste, precum ar fi aderarea la Federația
Rusă. Așteptând să se întâmple asemenea sce-
narii nerealiste, ei riscă să piardă șansele reale
ce trec pe alături…

Bursele au fost mărite deja cu zece la sută. Ma-
jorarea este valabilă pentru bursele studenţilor
instituţiilor de învăţământ superior, ale elevilor
instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate
și secundar profesional, şi pentru bursele per-
soanelor care fac studii postuniversitare. Mi-
jloacele financiare suplimentare, de peste 25 de
milioane de lei, prevăzute pentru majorarea
burselor, au fost incluse în bugetul de stat pentru
anul 2014. Ultima majorare a burselor s-a efec-
tuat în septembrie 2009, cu 30 la sută.

Când vor fi majorate bursele pentru
studenţi?

Alina Cristea, 19 ani, studentă,  
or. Chişinău

Revista online a Guvernului Republicii
Moldova este elaborată de Biroul comunicare
și relații cu presa și apare în fiecare lună.

Adresa: MD-2033, mun. Chişinău,
str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1,
Guvernul Republicii Moldova
Telefon: +373 (0) 22 25 04 61
Web: www.gov.md
E-mail: presa@gov.mdGuvernul Republicii Moldova
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