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(Din eseurile participanților la concursul „Fii primul care zboară fără viză în Europa!”)

„De astăzi, cetățenii țării noastre - indiferent de etnie, 
loc de trai sau limba vorbită - sunt mai liberi”

infogovediție
specială

„Din 28 aprilie, vom fi mai aproape, vom fi bucăţica de puzzle ce reîntregeşte tabloul european”

„E timpul să dăm pagina. E timpul să ne recăpătăm demnitatea”

„Uniunea Europeană este cea mai bună oportunitate pentru viitorul țării, fiind cheia de
succes a dezvoltării Republicii Moldova”

Iurie Leancă, 
Prim-ministru al Republicii Moldova:

28 aprilie 2014



Prim-ministrul Iurie Leancă:
„De astăzi, cetățenii țării noastre - indiferent
de etnie, loc de trai sau limba vorbită - sunt
mai liberi”
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Din 28 aprilie 2014, cetățenii Republicii
Moldova nu mai au nevoie de vize pentru
a călători în spațiul Schengen. Decizia a
fost luată de Parlamentul European și de
Consiliul Uniunii Europene. Cu acest
prilej, Guvernul de la Chișinău a
desfășurat evenimentul „Fără vize în
UE”. Astfel, în dimineața zilei de 28
aprilie, un avion cu peste 100 de per-
soane la bord, în frunte cu premierul Iurie
Leancă, a decolat de la Chișinău spre
Atena. Din delegație au făcut parte și 25
de studenți, câștigători ai concursului
„Fii primul care zboară fără viză în Eu-
ropa”, care a fost organizat de Executiv
în parteneriat cu Compania publică „Te-
leradio-Moldova”. Totodată, în capitala
elenă au mers șase elevi olimpici
selectați de Ministerul Educației, peste
20 de rude ale cetățenilor moldoveni
aflați în străinătate și peste 30 de
jurnaliști. Înainte de decolare, Prim-mi-
nistrul Iurie Leancă le-a adresat
cetățenilor Republicii Moldova un mesaj
de felicitare.

„Sunt bucuros că astăzi ați ales să fiți
alături de noi și vă mulțumesc tuturor pen-
tru acest gest, care ne onorează. Este o zi
istorică și nu mă tem să spun acest lucru.
Pentru că, de astăzi, cetățenii țării noastre
- indiferent de etnie, loc de trai sau limba
vorbită - sunt mai liberi. O libertate care
vine odată cu ridicarea vizelor de călătorie
în Europa.

Putem polemiza la infinit dacă drumul spre
liberalizarea vizelor, parcurs de Republica
Moldova, a fost unul scurt sau lung. Eu aș
spune că, pentru o ţară care în 2009 se afla
în afara timpului și a geografiei europene,
faptul că peste câteva minute ne vom lua
nestingherit zborul spre capitala care în
prezent deține președinția Uniunii Eu-
ropene este o victorie a noastră a tuturor.

O victorie a tinerilor noștri, care își văd vi-
itorul într-o Moldovă modernă și europeană
și care, prin acțiunile lor de zi cu zi, prin
studiile pe care le fac, contribuie la edifi-
carea Europei la noi acasă. Și aici vreau
să-i salut în mod special pe studenții și
olimpicii care vor merge împreună cu noi,
azi, la Atena.
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Ziua de 28 aprilie 2014 este și victoria
părinților noștri - a părinților rămași acasă,

care-și vor putea vizita copiii stabiliți în țările
europene și nepoții pe care, unii, nu i-au

văzut niciodată.

Voi sunteți exponenții Moldovei frumoase
și inteligente, ai Moldovei moderne și
deschise spre cunoaștere - ai Moldovei de
mâine. Să știți că mă încearcă un mare
sentiment de mândrie pentru țara mea,
atunci când aflu că tinerii noștri înving la
cele mai prestigioase competiții
internaționale. Și la fel de impresionat am
fost de cei aproape de 300 de participanții
la concursul „Fii primul care zboară fără viză
în Europa”, ai cărui finaliști se află astăzi
aici.

Ziua de 28 aprilie 2014 este și victoria
părinților noștri - a părinților rămași acasă,
care-și vor putea vizita copiii stabiliți în țările
europene și nepoții pe care, unii, nu i-au
văzut niciodată. Dar este și victoria părinților
plecați peste hotare, care-și vor putea mai
des strânge la piept copiii rămași în Moldova.

Spun acest lucru, gândindu-mă la zecile de mii
de moldoveni care au trăit și mai trăiesc du-
rerea familiilor răzlețite și care, de astăzi, vor
fi măcar puțin mai fericiți. 

Mă gândesc la doamna Domnica Vasilachi,
care nu și-a văzut de șapte ani fiica plecată în
Grecia, dar nici cei doi nepoței gemeni născuți
între timp acolo - îi va întâlni astăzi, coborând
din acest avion… Sau la doamna Iraida Burlea,
care nu și-a văzut cele două fiice și nepotul,
stabiliți la Atena, de peste cinci ani. Și ea își va
întâlni oamenii dragi astăzi, la Atena. 

În ultimele săptămâni, de „numărătoare inversă”,
m-am întrebat nu odată cum aș defini într-un sin-
gur cuvânt această frumoasă performanță a țării
noastre. Astăzi, am convingerea fermă că acest
cuvânt este DEMNITATE.

Sunt convins că fiecăruia dintre noi i s-a întâm-
plat să trăiască momente de jenă în procesul
de solicitare a vizei ori scoțând pașaportul
moldovenesc din buzunar la trecerea fron-
tierei… Noi am dorit ca cetățenii Republicii
Moldova să nu se mai simtă  niciodată inferi-
ori față de semenii lor europeni, iar
pașaportul albastru să devină un element de
mândrie, pe care să-l purtăm prin lume cu
demnitate.

Acea demnitate care, susținută cu
hotărârea și perseverența noastră, ne va
ajuta să redevenim de jure ceea ce sun-
tem de facto - membri ai marii familii eu-
ropene. Abolirea vizelor nu este nici pe
departe un sfârșit de cale - dimpotrivă,
este continuarea drumului nostru spre
acasă, în Europa”.
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La 28 aprilie, în prima zi a ridicării vizelor
de călătorie în Uniunea Europeană pentru
cetățenii țării noastre, mai mulți
moldoveni stabiliţi cu traiul în Grecia şi-au
revăzut rudele rămase acasă, în Republica
Moldova. După ani de despărţire, discuţii
doar la telefon sau prin Skype, s-au reunit
familii fericite, bunicii şi-au îmbrățișat pen-
tru prima dată nepoţii, iar copiii și-au amintit
de gustul mângâierii părintești. S-a întâm-
plat această mare bucurie la Atena, unde
rudele a circa 20 de moldoveni din diasporă
au ajuns împreună cu delegaţia oficială a Re-
publicii Moldova, condusă de Premierul Iurie
Leancă, în cadrul evenimentului „Fără vize în
UE”. Alături de liderii politici ai țării și
funcționari din Executiv, în avionul „fără viză”,
cum a fost botezată aeronava de către
jurnaliști, s-au mai aflat 25 de studenți,
câștigători ai concursului „Fii primul care
zboară fără viză în Europa!”, organizat de Gu-
vern, și șase elevi olimpici, selectați de Minis-
terul Educației.

Şi-au revăzut rudele de la Atena, după ce
ani la rând au vorbit doar prin Skype şi la

telefon
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A luat o pâine şi un cozonac pentru fiicele de la Atena

Cu emoţii mari încă de la Aeroportul Chişinău, Iraida Burlea aştepta cu nerăbdare să-şi revadă
cele două fiice plecate la muncă în Grecia în anii ’90. „Le-am luat o pâine şi un cozonac, ceva
uşurel de la mama”, ne-a mărturisit bătrânica vădit emoţionată. Aceleaşi emoţii le trăia şi Domnica
Vasilachi. Femeia aşteaptă să revadă familia fiului său plecat în urmă cu şapte ani în Grecia. „Nu
mi-am văzut niciodată nepoţii, vorbesc cu ei doar prin Skype”, ne-a povestit Domnica. Între timp,
în centrul Atenei, la poalele Acropolis, moldovenii din Grecia aşteptau cu nerăbdare să-şi revadă
oamenii dragi. După două ore de zbor, avionul a aterizat la „Eleftherios Venizelos”, Aeroportul din
Atena. A urmat o procedură unică şi simplă - prezentarea paşaportului biometric poliţistului de
frontieră. Până la reîntâlnirea cu rudele rămâneau clipe numărate…
„Cine e Vlad şi cine e Ianis?”, îşi întreba emoţionată fiul Domnica Vasilachi. Pentru prima dată, ea
îşi ţinea în braţe nepoţii gemeni, în vârstă de trei ani. „Văd că s-au făcut băieţi energici, sper să
crească deştepţi şi cuminţi…”, îi spunea Domnica fiului său.
După patru ani de despărţire, şi Iraida Burlea nu se putea dezlipi de fiicele ei, Ana şi Lilia. „Doar
nepotul Gheorghe sau Iorgu, cum i se spune aici, nu a putut să vină, căci lucrează pe o insulă.
Ziua de azi e cel mai mare cadou pentru mine ”, tot repeta Iraida.
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S-au revăzut după doi ani de
despărțire

O altă familie frumoasă care a trăit, în
acea zi de 28 aprilie, bucuria revederii
este cea a lui Igor și Valeria Sprâncean.
Tânărul dansează din copilărie, iar acum
lucrează, cu contract, în calitate de core-
graf la Atena. Elevii lui sunt copii şi maturi
vorbitori de rusă şi română din capitala
greacă. Tânărul a venit la întâlnire ca
să-şi revadă soţia. „De un an şi jumătate
comunicăm doar prin internet, niciodată nu
am fost despărţiţi atât de mult timp. Pentru
noi această reunire este una
mult-aşteptată”, ne-a spus Igor.
În cele câteva ore la Atena, soţii Sprâncean
au fost de nedespărţit. Îşi făceau, din nou și
din nou, mărturisiri de dragoste, parcă uitând
că de această dată distanţa nu mai e o
barieră. „Am învăţat un pic greacă, dar cu
soția vorbesc în română. Iar viitorul ni-l vedem
în Moldova, visul nostru e să fim în trei, la noi
acasă”, a adăugat Igor zâmbind. 
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O zi istorică ce va schimba viața oamenilor din
Moldova

După ce au vizitat Acropolis, membrii delegației
moldovenești, dar și cei care i-au așteptat la Atena,
au luat prânzul la un restaurant din regiunea Pendeli
a orașului. Aici, Premierul Iurie Leancă a ţinut un
toast prin care a felicitat toţi moldovenii cu ocazia
ridicării vizelor. „Este o zi istorică ce va schimba
viața oamenilor Moldovei, făcându-vă să vă simţiţi
mai liber și să trăiţi în demnitate. Vreau să vă felicit
pentru acest succes, care aduce Republica
Moldova mai aproape de Europa și de valorile ei
civilizaționale, una dintre care este libertatea de
circulație”, a declarat Iurie Leancă. Mesenii au
gustat din bucate moldoveneşti şi greceşti, iar la
final au încins o horă.
…Ziua se apropia de final, se apropia și ora
despărțirii și a decolării spre Chișinău, iar rudele
nu se mai săturau de vorbă şi îşi făceau promisi-
uni că, în scurt timp, se vor vedea din nou. Pen-
tru că, din 28 aprilie, Europa este pentru fiecare!
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Natalia Gherman,
ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

„După 28 aprilie, începem o nouă etapă de
integrare în spaţiul european”

- Doamnă ministru, prin ce se
deosebeşte Ziua Europei 2014 de
aceeaşi dată din alţi ani?
- Ziua Europei 2014 este una deosebită
pentru societatea moldovenească,
deoarece am finalizat mai multe procese
demarate în 2009. Mă refer, înainte de
toate, la liberalizarea regimului de vize cu
UE. A fost un efort al întregii societăţi şi al
conducerii politice a statului, un efort care
a mobilizat toate resursele din partea
echipei guvernamentale, a parlamentarilor
şi a societăţii civile. Iar susţinerea din partea
cetăţenilor a fost determinantă pentru
apropierea acestui moment istoric. Moldova
a devenit mai aproape de marea familie
europeană, cetăţenilor ei fiindu-i acordat unul
dintre cele mai importante drepturi - cel de a
circula nestingherit în spaţiul european de
care, cu adevărat, aparţinem. Este un drept
care simbolizează revenirea la demnitate -
demnitatea unul popor eminamente european
şi demnitatea personală a fiecăruia dintre noi.
Înseamnă libertatea de a alege unde, când şi
cum vom circula. Şi pune punct unei perioade de
izolare şi discriminare a cetăţenilor moldoveni.
De fapt, acum începem o nouă etapă de integrare
în spaţiul european.

Alături de ridicarea vizelor, la 9 mai 2014 putem
vorbi de finalizarea cu succes încă a unui proces
important în care am fost implicaţi din 2009 - para-
farea Acordului de Asociere, implicit aderarea la
Zona de Liber Schimb cu UE. Este un document ce
va ancora ireversibil ţara noastră în spaţiul european
şi care oferă o viziune clară pentru viitorul Moldovei,
și anume, preluarea modelului european în dez-
voltarea politică, socială şi economică a ţării noastre. 

Legislaţia naţională va fi armonizată cu cea europeană,
iar, alături de aceasta, normele şi standardele comu-
nitare vor deveni şi pentru noi un mod firesc de viaţă.

Aşa cum firească este împărtăşirea valorilor
istorice, culturale şi de civilizaţie europene. 

Astfel, ceea ce ne părea imposibil acum
nişte ani, astăzi este o normalitate - fie că
ne referim la participarea savanţilor noștri
la spaţiul european comun de cercetare şi
inovare; fie că vorbim de liberalizarea
spaţiului aerian, care a generat venirea
unor companii low cost pe piaţa noastră,
respectiv diminuarea preţurilor la bilete; 
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fie că discutăm proiecte de inter-
conexiune cu piaţa energetică
europeană, prin intermediul
României. Toate acestea s-au în-
tâmplat într-o perioadă scurtă de
timp, de doar trei-patru ani. Şi au
fost posibile pentru că am muncit
foarte mult, cu toţii, iar societatea
ne-a susţinut. Tocmai de aceea, mă
bucur că ultimele date ale sondajelor
de opinie arată că populaţia susţine
parcursul european al ţării noastre. 

- Totuşi, ponderea pro-europenilor
e mult mai mică decât acum cinci-
şase ani, bunăoară, când vectorul
european era susţinut de peste 70%
dintre moldoveni…
- Cred că îşi spune cuvântul criza
economică globală, la care se adaugă
faptul că, în paralel cu vectorul euro-
pean, la noi este promovat încă un model
integraţionist, şi anume, de a aduce
Moldova în Uniunea Vamală, proiect pro-
movat de Rusia, Belarus şi Kazahstan,
dar şi de câteva partide politice locale.
Este foarte important ca fiecare cetăţean
să îşi aleagă într-o manieră liberă şi
independentă modelul preferat de dez-
voltare a ţării. Dar, şi mai important e să o
poată face în baza unor fapte reale, fiind in-
format şi nu manipulat. Deocamdată, din
păcate, atestăm mai mult la manipulare,
făcută prin intermediul diseminării unor date
rupte din context        despre UE sau care sunt
din start false. Noi preferăm să comunicăm,
bazându-ne pe realităţi, pe experienţa altor
state care s-au alipit UE - în special, a celor
din Europa Centrală şi de Est, şi a Ţărilor
Baltice - şi pe rezultatele atinse de ele în urma
aderării. Dacă acest model a fot eficient pentru
aceste ţări, de ce nu ar fi bun şi pentru noi? Ni-
meni nu promite schimbări radicale şi într-un
timp foarte scurt, dimpotrivă, realizăm cu toţii că
este un proces deseori dificil, deseori necesitând
sacrificii. Căci nu este uşor să schimbi un sistem
şi să construieşti altul, mult mai avansat şi mai
sofisticat. Însă abordările oneste în ceea ce
priveşte procesul de reformare şi modernizare a
ţării sunt cele mai corecte. Şi sunt convinsă că,
dacă eşti onest şi depui efort, apar şi rezultate. 

- Aţi pomenit de dreptul la alegere. Adversarii
integrării europene tocmai asta reproşează guvernării
- că nu acceptă organizarea unui referendum în
cadrul căruia oamenii să se pronunţe asupra vec-
torului de dezvoltare politică a ţării.
- Cel mai bun referendum vor fi alegerile parlamentare
din toamna acestui an. Cu certitudine, campania pentru
parlamentare va fi nu doar despre politicile promovate
de diferite partide, ea va fi cu precădere despre modelul
de dezvoltare pe viitor a ţării. Sunt optimistă în această
privinţă şi cred în înţelepciunea poporului nostru.

- De ce Acordul de Asociere a devenit o speri-
etoare pentru moldoveni - că ne vom pierde su-
veranitatea, că vom deveni o colonie pentru
mărfurile europene?..
- El este sperietoare doar pentru cei care nu fac un
minim efort ca să se informeze şi acest lucru nu s-a
întâmplat fără contribuţia activă a oponenţilor euro-
integrării. De ce au avut nevoie ei de acest lucru?
Probabil, pentru că şi-au dat seama că, odată cu
implementarea lui, procesul de integrare în struc-
turile europene devine cu adevărat ireversibil, iar
ei vor pierde pârghiile de influenţă politică şi
economică. Vreau să le spun, încă o dată, tuturor
că textul Acordului, inclusiv prevederile referitoare
la Zona de Liber Schimb, este tradus în română
şi rusă, şi este public. Oricine le poate citi, ca să
fie informat din prima sursă, fără să se lase
minţit despre lucruri care nici nu există în textul
Acordului. Şi îmi îndemn concetăţenii să dedice
puţin timp măcar capitolelor ce îi vizează din
punct de vedere profesional… 

- Ce aţi scoate în evidenţă, dacă ar fi să vă
referiţi pe scurt la Acordul de Asociere?
- Înainte de toate, voi spune că Acordul este
obligatoriu, din punct de vedere juridic, pen-
tru ambele părţi şi, dacă nu e respectat,
poate fi declanşat mecanismul de
soluţionare a disputelor pentru neonorarea
obligaţiunilor asumate. Este o regulă care
ne va disciplina şi responsabiliza pe toţi. Aş
mai menţiona avantajele Zonei de Liber
Schimb. Astfel, implementarea standarde-
lor înalte fitosanitare va însemna sporirea
calităţii produselor pe care le vom exporta
în UE sau în alte ţări, dar şi a celor pe
care le vom consuma acasă, ceea ce
înseamnă o investiţie în sănătate.
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La fel, va fi îmbunătăţit climatul de afaceri,
graţie adoptării, în armonie cu normele eu-
ropene, a Legii cu privire la concurenţă şi a
Legii cu privire la ajutorul de stat. Aceasta va
determina schimbarea modului în care sunt
protejate investiţiile străine. Fiecare investitor
va şti că afacerea sa e protejată. În caz con-
trar, Moldova poate fi atacată la Curtea
Europeană de Justiţie. Suntem convinşi că
investiţiile vor veni, vor apărea locuri noi de
muncă, vor fi diversificate domeniile de afaceri
în agricultură, industrie, textile, care e unul de
perspectivă. UE este o piaţă unică enormă, de
500 de milioane de consumatori. O piaţă ce va
fi solidară cu noi, aşa cum s-a întâmplat la în-
ceputul anului 2014, când Uniunea Europeană
şi-a deschis larg şi necondiţionat porţile pentru
produsele vinicole moldoveneşti, ca răspuns la
noul embargo rusesc impus ţării noastre.

- Şi cu piaţa noastră ce se va întâmpla?
- În cadrul negocierilor Acordului de Asociere
şi a Zonei de Liber Schimb am reuşit să obţin
o perioadă de tranziţie destul de îndelungată
pentru diferite sectoare ale economiei
naţionale - înainte de toate, pentru agricultură.
Nu ne vom liberaliza piaţa imediat după ader-
area la Zona de Liber Schimb pentru sectoare
precum producţia zahărului şi a lactatelor,
producţia de carne crudă şi procesată. Pe-
rioada de tranziţie va fi de până la zece ani, şi
asta pentru că dorim să investim în continuare
în dezvoltarea acestor sectoare şi în sporirea
calităţii produselor moldoveneşti. Doar atunci
când vom fi gata să facem faţă concurenţei,
vom liberaliza piaţa. În acelaşi timp,
producătorii noştri vor putea exporta în UE, în
regim asimetric, aşa cum se întâmplă şi în
prezent. Mai ales că avem produse care deja
sunt destul de competitive pe piaţa europeană
- în special, este vorba de vinuri şi de pro-
dusele de origine vegetală. În cazul produselor
de origine animalieră, va trebui de investit în
asigurarea condiţiilor fitosanitare, în certifi-
carea originii, în instruirea personalului care va
lucra pe domeniul siguranţei alimentelor, să
achiziţionăm laboratoarele ce vor dovedi cali-
tatea alimentelor. Uniunea Europeană s-a
angajat să ne susţină continuu în acest sens,
cu banii şi cu expertiză necesare.

Alături de ridicarea vizelor, 
la 9 mai 2014 putem vorbi de 
finalizarea cu succes încă a

unui proces important în care
am fost implicaţi din 2009 -

parafarea Acordului de
Asociere
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- Ce îi răspundeţi opoziţiei comuniste, care nu conteneşte să vă acuze că aţi negociat
prost Acordul de Asociere şi că acesta ar trebui revizuit?
- O voi spune nu doar în calitate de ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, ci şi în
cea de negociator-şef al celor două documente: este o acuzaţie iresponsabilă şi mincinoasă,
în condiţiile în care am obţinut această perioadă lungă de tranziţie şi mecanisme de protejare
a pieţei, ce nu au mai existat până acum în Acordurile de Asociere semnate de UE cu alte ţări,
precum şi asigurarea susţinerii şi asistenţei din partea UE pentru implementarea Acordului.
Prevederile Acordului de Asociere sunt mult mai benefice Republicii Moldova decât Uniunii Eu-
ropene. Iar o eventuală renegociere a acestuia, pe care o cer oponenţii viitorului european al
ţării noastre, pe lângă faptul că nu e corectă din punct de vedere juridic, ar putea reduce din
avantajele pe care le-am obţinut şi parafat în aceşti patru ani de muncă. Atunci când deschizi
cutia Pandorei nu ştii niciodată care va fi rezultatul final. 
- Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim succes şi putere în continuare.

La fel, va fi îmbunătăţit climatul de afaceri, graţie adoptării, în
armonie cu normele europene, a Legii cu privire la concurenţă şi
a Legii cu privire la ajutorul de stat
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„Fii primul care zboară fără viză în Europa!”

Douăzeci și cinci de studenți,
câștigători ai concursului „Fii primul
care zboară fără viză în Europa”, orga-
nizat de Guvern și Compania publică
„Teleradio-Moldova”, au însoțit
delegația oficială a Republicii Moldova
care a zburat la Atena pentru evenimen-
tul „Fără vize în UE”. Aceștia au fost
selectați din cei aproape 300 de
participanți din toate instituţiile de
învăţământ superior din ţară. Concursul
s-a desfășurat în perioada 7-15 aprilie
2014 și, pentru a participa în competiție,
tinerii au trebuit să scrie un scurt eseu la
tema „De ce Republica Moldova trebuie să
fie membră a Uniunii Europene?” și să ar-
gumenteze de ce trebuie să fie printre cei
care vor zbura spre UE în chiar prima zi a
liberalizării regimului de călătorie. În conti-
nuare, vă propunem să citiți câteva crâmpeie
din eseurile câștigătoare.

Alexandru Gheţan, Facultatea de
Istorie și Filosofie, USM, anul III
Unii spun că Republica Moldova nu are
destulă experiență și îndemânare pentru a
putea face față provocării de a deveni
membră a familiei europene. Pentru aceștia
am o simplă sugestie: să se gândească  puțin
la un pui de pasăre. Oare poate zbura el de
cum iese din ou? Oare este izgonit el de mama
sa pentru că nu poate zbura? Ba din contra,
puiul învață a zbura de la mama sa. Tot astfel și
Republica Moldova va învăța să progreseze de
la UE. Nu vom putea niciodată să avem
adevărate principii și valori europene fiind în afara
ei, nu vom simți niciodată libertatea de a fi
„cetățean european”,  doar privind televizorul sau
ascultând știri despre UE la radio. Martin Luther
King spunea: „I have a dream!” (eu am un vis).
Astăzi și Republica Moldova are un vis, cel de a de-
veni membru a Uniunii Europene. Curând acest vis
va deveni realitate, iar noi toți vom purta demn titlul
onorific de cetățean al Uniunii Europene.
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Orest Dabija, masterand la Facul-
tatea de Istorie şi Filosofie, USM
Calitatea de membru al Uniunii Europene
devine astăzi un imperativ istoric pentru
Moldova, marea familie europeană urmând
să ne asigure suportul logistic necesar as-
censiunii ţării în rândul statelor înalt dez-
voltate. Acest proces ar stabiliza situaţia
geopolitică în regiune, ar deveni un veritabil
catalizator al economiei naţionale şi ar resta-
bili dreptul nostru firesc de a fi europeni nu
doar istoric şi cultural, ci şi politic.

Cristina Brumă, Facultatea de Litere,
specialitatea Jurnalism, ULIM, anul III
Vrem să fim egali nu doar în țara noastră, dar
și printre cei peste 500 de milioane de locuitori
au Uniunii Europene. Bătrânii, chiar dacă s-au
născut și au trăit în perioada sovietică, au o
vorbă: „să fie pace pe pământ…”. Astfel, fără
să știe, ei promovează valorile UE, precum
pacea şi bunăstarea popoarelor, care în
prezent sunt principalele obiective ale Uniunii.
Cred că tinerii din Moldova sunt demni de un
viitor european, mai ales că, peste tot în Eu-
ropa, studenții moldoveni sunt printre cei mai
buni.

Alina Gîlcă, Facultatea de Drept,
USM
Republica Moldova trebuie să fie membră a
UE pentru a le oferi cetăţenilor săi tot ce e mai
bun - un mod de viaţă decent, salarii care să le
satisfacă necesităţile, locuri de muncă, pensii
demne, dar şi o platformă de dezvoltare pentru
tinerele generaţii.
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Cătălina Rusu, Facultatea de
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,
USM, anul III
Aţi văzut vreodată copii talentaţi, dar săraci,
copii care au potenţial să cucerească o lume,
dar care, neavând susţinere, se opresc la
scena casei de cultură din raion? Un astfel de
copil este şi Republica Moldova. Avem
potenţial, dar mai avem nevoie şi de
perspectivă. De prea mult timp ne zbatem
între Est şi Vest, de prea mult timp lăsăm ca
oameni străini de valorile şi cultura noastră
să facă legea la noi în ţară. E timpul să ne
îndreptăm spre un viitor în care democraţia,
libertatea şi drepturile omului stau în capul
mesei, nu arma şi ameninţările. Italia,
Franţa, Olanda, Belgia, România şi alte 23
de state ale UE - avem câte puţin din
fiecare şi asta ne face unici. Din 28 aprilie
2014 vom fi mai aproape, vom fi bucăţica
de puzzle ce reîntregeşte tabloul euro-
pean.

Cristian Şchiopu, Facultatea de
Drept, USM
Aderarea la UE nu trebuie să fie un scop
în sine, ci un mijloc prin care să avem o
viață mai bună. Iar aceasta înseamnă o
viață în care să le fie protejate drepturile,
asigurate libertățile, accesul la educație,
muncă, dezvoltare, inovații și servicii de
calitate.

Cornel Vîrlan, Facultatea de Stoma-
tologie, USMF „Nicolae Testemițanu”
Avem prea multe generații năucite de incertitu-
dine. E timpul să alegem un simbol care să ne
reprezinte, un ideal spre care să tindem. Nu pot
găsi un exemplu mai relevant al caracterului,
valorilor și performanțelor decât cel al Uniunii
Europene. Valorificarea adecvată a
potențialului uman, care ar fi posibilă în cadrul
UE, ar permite o adevărată redescoperire a
identității în rândul moldovenilor… Este timpul
să fim lucizi, să găsim curajul să dăm pagina.
E timpul să ne recăpătăm demnitatea.
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Nicolai Chirnev, Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Я хочу, чтобы в моей стране у меня была воз-
можность свободно выражать свои мысли,
чтобы простой сельский рабочий смог прокор-
мить свою семью, чтоб молодые родители
смогли в достатке ростить детей, чтоб наши
старики смогли беззаботно проживать остаток
жизни на свою пенсию, чтобы на наши зар-
платы можно было жить и работать с удоволь-
ствием. Я хочу , чтобы мой народ засыпал с
улыбкой, зная , что завтрашний день – будет
лучше предыдущего… Я по национальности
– болгарин. Моя историческая родина уже
сделала свой выбор и путем вступления
Молдовы в ЕС – я  хочу стать ближе к ней. Я
мечтаю о том, что войдя в Евросоюз, у нас у
всех – молдован, украинцев, русских, гагау-
зов, болгар, румын – у всех нас будет
больше возможностей прожить свою жизнь
достойно. Этими словами и этим эссе – я
хочу доказать всем тем тысячам гражданам
, которые не верят в свою страну, что у нас
с ними есть будущее, что оно неразрывно
связано с единой европейской семьей, это
будущее связано с ЕС. 

Victoria Purici, Facultatea de Stoma-
tologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”
„Europa este mai mult decât crezi”, mi s-a inspi-
rat la a 60-a aniversare a Consiliului Europei.
M-am îndrăgostit ireversibil de UE şi mă vedeam
un porumbel-constructor al viitorului european al
ţării. Europeanul a reprezentat la început un
noaten plăpând, dar puternic, care s-a catifelat
într-o lebădă nobilă, cu simţul responsabilității şi
al dreptăţii, aparţinând aceleiaşi rase umane…
Acum mă văd deja un porumbel-medic cu o
crenguţă de busuioc în plisc. Mă simt viitor medic
european, dar lucrând... acasă.
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Iurie Leancă va discuta online cu
moldovenii din afara țării 

Cetățenii Republicii
Moldova, care se află în
străinătate, vor putea să-i
adreseze întrebări Pre-
mierului Iurie Leancă, în
cadrul unui forum online.
Evenimentul este pre-
conizat pentru a doua
jumătate a lunii mai. 

Forumul se va desfășura în aula unei universități din
Chișinău, unde vor fi prezenți în jur de 100 de studenți, dar
și reprezentanți ai diasporei care se vor afla atunci în țară.

Prim-ministrul va vorbi despre principalele procese care au
loc în Republica Moldova, apoi va raspunde la întrebările
celor prezenți în sală sau online.

Forumul își propune să implice moldovenii din diasporă în
promovarea ideii de integrare europeană. În acest context,
va fi lansată o campanie.

Evenimentul va putea fi urmărit pe mai multe rețele de
socializare. 
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A fost lansat
Ghidul pentru libera circulație în UE

Cu prilejul intrării în vigoare, la 28 aprilie,
a deciziei UE cu privire la eliminarea
vizelor pentru cetăţenii moldoveni, Minis-
terul Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene a lansat „Ghidul tău pentru libera
circulație în spațiul european”.

Ghidul, publicat în limbile română și rusă,
conține informații relevante pentru cetățenii
moldoveni care intenționează să călătorească
fără vize în spaţiul european. El este distribuit
locuitorilor din toată țara, inclusiv prin inter-
mediul subdiviziunilor teritoriale ale ÎS „Re-
gistru” şi la punctele de trecere a frontierei
Republicii Moldova.
Cetățenii moldoveni pot călători fără vize, în
baza pașaportului biometric, în 26 de state
membre ale UE: Austria, Belgia, Danemarca,
Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Germania,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Cipru, Bul-
garia, Croația, România. De asemenea, libe-
ralizarea regimului de vize e valabilă pentru
statele non-membre ale UE, dar care aplică pe
teritoriul lor regulamentele Acordului Schengen:
Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.
Excepție fac Marea Britanie și Irlanda.

Ghidul poate fi accesat pe pagina web a MAEIE
http://www.mfa.gov.md/visa-eu/
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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

Biroul comunicare și relații cu presa

Ziua Europei se va desfășura la
Chișinău și Comrat

Vor avea loc dezba-
teri publice, se vor da
lecții de dans și de
studiere a limbilor eu-
ropene. Se vor găti și
bucate tradiționale eu-
ropene. Sărbătorile
vor culmina cu spec-
tacole susținute de
artiști cunoscuți. La
Chișinău, invitatul
special al concertului
va fi interpretul
Morandi, din România.
Evenimentul este or-
ganizat de Delegația
Uniunii Europene în
Republica Moldova în
parteneriat cu Guver-
nul Republicii Moldova,
Primăria municipiului
Chișinău și Primăria
orașului Comrat.

La Chișinău, Ziua Europei se va desfășura pe data de 10 mai, în Piața Marii
Adunări Naționale, iar la Comrat - pe 17 mai.  Tradițional, în orășelele eu-
ropene vor fi organizate diverse activități.


