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„Ziua de 27 iunie 2014 este una istorică! De azi înainte,

Moldova şi Uniunea Europeană sunt unite”

„Pentru Moldova, Europa este cea mai clară şi grăitoare 
imagine a vieţii pe care și-o doresc cetățenii şi pe care o

vor avea fiind în marea familie europeană”
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Unde ne va duce biletul Acordului de
Asociere?
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EDITORIAL 3

Suntem convinși că până și opoziția
comunistă și socialistă, care (prima) nu a
participat la procedura de vot sau (cea
de-a doua) a votat împotriva ratificării Acor-
dului, își dorește să trăiască într-o asemenea
realitate. Pentru că nu poți - dacă într-adevăr
ești „trestie gânditoare” (precum spunea
acum niște secole despre ființa umană un
mare filozof francez), și nu legumă care
vegetează - să optezi conștient pentru
sărăcie în defavoarea bunăstării. Nu poți
alege dezmățul ilegalității în defavoarea unei
justiții față de care să fie toți egali. Nu poți
alege războiului și ura în defavoarea păcii și
a înțelegerii. Dacă o faci - și o faci conștient
- nu încape nicio îndoială că ești împotriva
poporului la care pretinzi că ții și în al cărui
apărător te erijezi cu insistență.

Moldovenii nu au nevoie de apărători
ipocriți, care îi trag în mocirla unui trecut
tenebros. Miile de oameni care, la 2 iulie, au
venit din toate colțurile țării în fața clădirii
Parlamentului, au făcut-o în numele viitoru-
lui. În numele unei vieți mai bune au stat ei
la straja votării Acordului de Asociere așa
cum, în august 1991, au vegheat votarea
Independenței țării. Și Moldova a obținut bile-
tul pentru viitor. Acum, de cetățeni, dar mai
ales de politicieni depinde ca acest bilet să
fie valorificat corect. Fiindcă poate fi ultimul.
Pentru toți.

„Acest Acord este un bilet pentru viitor, dar
de noi toți depinde dacă și cât de repede
acest   viitor va deveni realitate”. Foarte
probabil că, în ședința în plen a Legislativului,
convocat pe 2 iulie 2014 pentru ratificarea
Acordului de Asociere a Republicii Moldova la
Uniunea Europeană, mulți au văzut în această
frază, rostită de Prim-ministrul Iurie Leancă, o
simplă metaforă. Dar, vorba vine, în orice
metaforă există o doză de metaforă - restul este
adevăr. 

Da, Acordul de Asociere este o undiță, dar
pentru a prinde pește e necesar, cel puțin, să
ne asigurăm drumul spre lac. O fi el, Acordul,
un promițător bilet spre viitor, însă nimeni nu ne
va urca în tren cu forța și nici bagajele nu ni le
va face. Și sunt realități, nu metafore, efortul pe
care va trebui să-l depunem în drumul lung ce
ne așteaptă, dacă ne ambiționăm să fim
europeni de facto și dacă vrem ca Europa, „cea
mai clară şi grăitoare imagine a vieţii pe care
și-o doresc moldovenii - o viaţă mai bună, mai
demnă şi o viaţă trăită în pace” - să iasă din zona
imaginarului și să devină realitate palpabilă.

Cum se construiește realitatea mult-râvnită a
unei vieți civilizate? La fel cum se ridică o
casă - de la temelie… De la instituții așezate și
bine gândite, cu oameni integri și dedicați intere-
sului    general, nu individual. De la respect pentru
lege, pornind de la acei care o fac, și o societate
în care a minți și a fura este obiect de rușine și
oprobriu public, nu de mândrie. De la hârtia
ridicată de jos sau, și mai bine, care nici nu ajunge
să fie aruncată. Pentru că nu e bine și nici frumos.
Dar, la o adică, și pentru că riști să înhați o
amendă.
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Pe 27 iunie 2014, la Bruxelles,
Prim-ministrul Iurile Leancă a
semnat Acordul de Asociere din-
tre Republica Moldova și Uniunea
Europeană. „De azi înainte,
Moldova şi Uniunea Europeană
sunt unite. E o zi istorică, ce are o
semnificaţie specială şi pe care aş
putea-o defini printr-un singur cu-
vânt: viitor! Un viitor. Şi nu este
vorba doar de un viitor mai bun, ci
de viitorul în deplinul sens al aces-
tui cuvânt!”, a spus Iurie Leancă în
discursul ce a precedat ceremonia
de semnare a Acordului, în prezența
a 28 de şefi de stat şi de guvern ai
statelor comunitare, dar şi a Pre-
mierului georgian şi a Preşedintelui
ucrainean, care de asemenea au
semnat, în numele ţărilor pe care le
conduc, Acorduri de Asociere cu UE.

Iurie Leancă: „Totul va fi făcut pentru a
reforma și a moderniza Moldova”

În discursul său, Premierul moldovean a spus că
alegerea făcută de Republica Moldova - inte-
grarea europeană - oferă țării noastre puterea să
meargă înainte. Iurie Leancă a menționat că
obiectivul principal este cel de a deveni membru
cu drepturi depline a marii familii a Uniunii
Europene. „Noi știm cât este de exigent acest
parcurs și nu subestimăm în niciun fel
dificultățile. Dar nu avem nicio îndoială în ceea
ce privește determinarea noastră”, a adăugat
Executivului.
„Pentru Moldova, Europa este cea mai clară şi
grăitoare imagine a vieţii pe care și-o doresc
cetățenii şi pe care o vor avea fiind în marea
familie europeană. O viaţă mai bună, o viaţă
demnă şi o viaţă trăită în pace! Pentru
aceasta, va trebui să muncim din greu. Dar
cred cu tărie că vom merge înainte. „Totul va
fi făcut pentru a reforma și a moderniza
Moldova”, a asigurat în discursul său Iurie
Leancă.

Acordul de Asociere dintre Republica
Moldova și Uniunea Europeană, semnat  de

Iurie Leancă și ratificat de Parlament
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Monica Macovei, preşedinta
Comitetului de cooperare
parlamentară Moldova-UE: 

„În cinci ani s-a împlinit un vis. Lucrurile nu se
schimbă peste noapte. Şi în continuare
trebuie multă muncă, trebuie responsabilitate
şi înţelepciune, chiar dacă vor mai fi momente
grele. Semnarea Acordului de Asociere
înseamnă protecţia politică a Uniunii
Europene, avantaje economice şi, mai presus
de toate, o garanţie a democraţiei şi libertăţii
pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova”.

Herman Van Rompuy, preşedintele
Consiliului European:

„Generaţiile viitoare din Moldova, Georgia şi
Ucraina îşi vor aduce aminte de aceasta zi
istorică. Uniunea Europeană este de partea
voastră, astăzi mai mult ca oricând. Suntem
alături de voi şi vă recunoaştem integritatea
teritorială”.

Jose Manuel Barroso, preşedintele
Comisiei Europene:

„Uniunea Europeană recunoaşte progresul
înregistrat de Moldova, Ucraina și Georgia şi, prin
aceste acorduri, Europa se angajează să le susţină
pe calea lor de transformare. Este o finalitate logică
a ceea ce a început acum 20 de ani, dar nu este
punctul final”.

O zi istorică!

Premierul a ţinut să adreseze un mesaj special moldovenilor de acasă, dar şi celor stabiliţi în
afara ţării. „Dragi concetăţeni, ziua de 27 iunie 2014 este una istorică! Dar, în scrutinul parla-
mentar din toamnă, va trebui să confirmăm că, într-adevăr, am ales viitorul şi că ne-am rupt de
trecut! Va fi un vot determinat, care va cimenta cursul european al ţării şi perspectiva de aderare
la Uniunea Europeană. Atunci când, la 29 noiembrie 2013, parafam la Vilnius Acordul de
Asociere, vă spuneam că am asigurat drumul nostru spre UE!”, a spus Iurie Leancă. „Astăzi,
vă promit că vom merge până la capăt pe acest drum şi că vom reveni acasă, în Europa!”.
Astfel și-a încheiat Iurie Leancă mesajul și a semnat Acordul de Asociere a țării la UE.

VIDEO (semnarea acordului)

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-ukraine/signing-of-association-agreements-with-georgia-republic-of-moldova-and3
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Acordul nu contravine relațiilor bune cu
partenerii din Est

După semnarea Acordului de Asociere,
Prim-ministrul Iurie Leancă a declarat că, înainte
de toate, documentul va aduce beneficii pentru
cetățeni. „Asta înseamnă instituții care vor
funcționa și mai puternic, după modelul euro-
pean, o economie ce va putea să se integreze
și mai bine cu cea europeană, acces la o piață
de 500 de milioane de consumatori cu o capa-
citate ridicată de cumpărare și investiții în
economia Moldovei”, a spus Iurie Leancă.
Totodată, Premierul a declarat că Acordul nu
contravine relațiilor cu partenerii din Est. „Vom
face tot ce ne stă în puteri ca să dezvoltăm o
relație bună, constructivă, bazată pe respect
reciproc cu partenerii noștri din Federația
Rusă, astfel încât această integrare
europeană care astăzi este marcată puternic
prin acest Acord de Asociere să ne facă pe
noi mai previzibili, și mai stabili - și asta să
contribuie, bineînțeles, la această relație
foarte bună pe care ne-o dorim cu partenerii
noștri din Est”, a mai precizat Iurie Leancă.

A doua zi

După evenimentul de la Bruxelles, pe 28 iunie,
proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de
Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe
de altă parte, a fost aprobat de Guvernul de la
Chişinău. În aceeaşi zi, Acordul a fost semnat de
Preşedintele Nicolae Timofti şi prezentat Parlamen-
tului spre ratificare. În ședința Executivului, Acordul a
fost prezentat de vicepremierul Natalia Gherman, mi-
nistru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Ea
a făcut o trecere în revistă a cooperării cu Uniunea
Europeană şi a procesului de negocieri asupra Acor-
dului de Asociere, care au fost încheiate în vara anului
trecut.
Natalia Gherman a subliniat că prevederile Acordului
nu contravin Constituţiei Republicii Moldova şi a pre-
cizat că ţara noastră va beneficia din partea comunității
europene de asistenţă financiară considerabilă, care va
ajuta Moldova să devină un stat modern, cu valori eu-
ropene. „Mulţumesc tuturor colegilor din Guvern, din
Parlament, dar şi reprezentanţilor societăţii civile pentru
contribuţia valoroasă la succesul nostru comun”, a spus
în concluzie ministrul Afacerilor Externe.
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Iurie Leancă: „Să depășim acel
moment festiv și să ne axăm pe
alte priorități”

În ședința Guvernului din 28 iunie 2014,
Prim-ministrul Iurie Leancă le-a transmis
felicitări cu ocazia semnării Acordului de
Asociere tuturor cetățenilor Republicii
Moldova. Totodată, Premierul și-a îndem-
nat colegii de Guvern „să depășim acel
moment festiv și să ne axăm pe alte
priorități”. Iurie Leancă a menționat că, de
modul în care va fi pus în aplicare Acordul,
va depinde următoarea fază - aderarea la
Uniunea Europeană. „Pentru a adera la
Uniunea Europeană trebuie să depunem o
cerere de aderare, ca să obținem statutul
de candidat, cum s-a întâmplat acum
câteva zile cu Albania, iar pentru a depune
cererea de aderare - și o putem face în a
doua jumătate a anului 2015 -, pentru a avea
o reacție pozitivă de la toate cele 28 țări
membre ale Uniunii Europene va trebui să
generăm reacții pozitive, să demonstrăm că
suntem extrem de serioși în realizarea aces-
tor angajamente. Cel mai important angaja-
ment este față de cetățenii noștri”, a
concluzionat Premierul.

Acordul de Asociere, ratificat cu 59
de voturi

Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și
aderarea la Zona de Liber Schimb au strâns
votul majoritar al 59 de deputați. S-a întâmplat
la 2 iulie, în timp ce în fața Parlamentului câteva
mii de oameni veniseră, din toate colțurile țării,
în fața clădirii Forului legislativ ca să-și manifeste
susținerea față de ratificarea Acordului. 
Ei au urmărit ședința la două ecrane mari, insta-
late în faţa Parlamentului. Tot aici a fost montată
o scenă, pe care deputaţii din Coaliţia de gu-
vernare au ieșit să salute mulţimea după ratifi-
carea Acordului. Pentru ratificare au votat
deputații din Coaliția pentru Pro-Europeană, libe-
ralii și câțiva independenți. Opoziția comunistă nu
a participat la dezbateri și a părăsit sala înainte ca
proiectul să fie supus votului.
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Nicolae Timofti: „Trăiască Moldova în
Uniunea Europeană!”

Președintele țării, Nicolae Timofti, a menționat
că, prin ratificarea Acordului de Asociere, a
fost confirmat al doilea, după obținerea
regimului fără de vize cu UE, mare succes din
anul acesta al Republicii Moldova. Șeful sta-
tului declarat că acordul este unul de
importanță majoră pentru dezvoltarea relațiilor
moldo-comunitare. „Cunoaștem cu toții că nu
a fost ușor să ajungem în acest moment plin
de semnificații. Important e că am dat dovadă
de unitate și consecvență. Cetățenii noștri și
majoritatea clasei politice au ales calea
europeană. Indiferent de viziunile noastre
politice, avem cu toții un singur scop - de a
face din Moldova o țară înfloritoare, în care
oamenii să trăiască liber și în bunăstare”, a
spus șeful statului.
De asemenea, Nicolae Timofti a spus că,
peste ani, istoria va consemna faptul că a
fost îndeplinită voința poporului. „Următorul
pas este să cerem și să obținem o
perspectivă clară de aderare la Uniunea
Europeană”, a declarat președintele țării.

Igor Corman: „Este important să
grăbim procesul de realizare a
reformelor”

Preşedintele Parlamentului, Igor Corman, a
specificat că, partidele Coaliției Pro-
Europene au mers în 2009 în fața
alegătorilor cu un proiect foarte clar: „Acest
proiect a vizat, înainte de toate, scoaterea
Moldovei din izolarea în care se afla, după
ce abandonase calea europeană pe care
pornise. Noi le-am spus atunci cetățenilor
că drumul Moldovei spre Europa trebuie să
continue, fiindcă această cale nu are
alternativă. Astăzi oamenii pot constata că
ne-am ținut de cuvânt”.
„Moldovenii circulă liber în Europa. Datorită
sprijinului financiar al partenerilor europeni
tot mai multe proiecte sunt realizate până
și în cele mai îndepărtate sate, tot mai
multe drumuri sunt în proces de reabi-
litare”, a declarat șeful Legislativului.
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Un bilet pentru viitor

Premierul Iurie Leancă a declarat, în
ședința Parlamentului, că asocierea
Moldovei la UE este un punct serios de
cotitură - poate, cel mai important de la
declararea Independenței încoace. „Și
mă bucur că mi-a revenit șansa istorică
de a prezenta spre ratificare Acordul de
Asociere al Republicii Moldova la Uniunea
Europeană”, a subliniat Prim-ministrul. El
a menționat că acordul e un document
care, prioritar, se focusează pe susținerea
reformelor-cheie, pe dezvoltarea și
creșterea economică, precum și pe coope-
rarea în circa 25 de sectoare, între care
energia, transportul, mediul, industria,
educația. „Țara noastră se va integra în piața
unică a Europei. Odată cu această, Moldova
va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
investițiile generează locuri de muncă și
bunăstare”, a mai spus șeful Executivului.
În cadrul ședinței Legislativului, Prim-ministrul
a adresat un mesaj de încurajare cetățenilor
Republicii Moldova - fie că sunt acasă, fie
peste hotare. „Acest Acord este un bilet pentru
viitor, dar de noi toți depinde dacă și cât de re-
pede acest viitor va deveni realitate. Şi chiar
dacă nu am dus, încă, la bun sfârșit tot ceea ce
ne-am propus, astăzi, prin asocierea la UE, am
îndeplinit un angajament istoric. Pentru că inte-
grarea europeană e un scop mai mare decât noi
toți, iar viitorul nostru european e mai mare decât
ambițiile fiecăruia dintre noi în parte. „Și orice altă
cale înseamnă revenirea la izolarea şi stagnarea
din trecut”, a subliniat Premierul Iurie Leancă.

Negocierile pe marginea Acordului de Asociere dintre Uniunea
Europeană şi Republica Moldova au fost iniţiate în ianuarie 2010 și au
fost încheiate în iulie 2013, iar cele privind crearea Zonei de Liber
Schimb au fost lansate în ianuarie 2012 și au fost finalizate în iunie
2013. Textul Acordului de Asociere a fost parafat la Summitul Partene-
riatului Estic de la Vilnius, la 29 noiembrie 2013.
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A fost aprobat Planul Național de Acţiuni pentru
realizarea Acordului de Asociere cu UE

Cabinetul de miniştri a aprobat
pe 25 iunie 2014 un Plan Naţional
de Acţiuni pentru realizarea
Acordului de Asociere cu UE,
semnat pe 27 iunie la Bruxelles.
Planul de Acțiuni cuprinde o
perioadă de trei ani și include
priorităţile-cheie de cooperare în
vederea asigurării asocierii
politice şi a integrări economice cu
UE.

Planul de Acţiuni pentru punerea în aplicare a Acordului
de Asociere cu UE reprezintă instrumentul de bază
pentru monitorizarea procesului de integrare
europeană în următorii trei ani. Astfel, Planul include
acţiunile ce vor fi realizate de către instituţiile re-
sponsabile, precum şi Anexe ale Acordului de
Asociere, inclusiv partea privind instituirea Zonei
de Comerţ Liber în termenele indicate şi cu
specificarea resurselor financiare necesare în
acest sens. Anterior aprobării, Planul a fost
supus consultărilor publice cu reprezentanţii
autorităţilor publice centrale și locale, cu cei
ai societăţii civile și ai organizațiilor
internaționale.

Planul de Acţiuni este voluminos şi com-
plex, așa că Ministerul de Externe va
elabora un sistem online de raportare
şi monitorizare a nivelului de realizare

a acţiunilor incluse în el. „Acest docu-
ment este important și în vederea

valorificării asistenței și a suportului buge-
tar direct din partea UE, în special, în ceea

ce vizează instituirea Zonei de Comerț Liber
Aprofundat și Cuprinzător. În curând,

urmează să fie semnat și acest acord de
finanțare, astfel încât până la sfârșitul anului

curent să avem și prima tranșă din asistența
planificată”, a spus, în cadrul ședinței Executivu-

lui, Iulian Groza, viceministrul Afacerilor Externe
și Integrării Europene.

Republica Moldova este singurul stat membru al
Parteneriatului Estic, ce a elaborat un astfel de do-

cument, prin care a iniţiat procedura de coordonare şi
punere în aplicare a Acordului de Asociere, fapt salutat

de Uniunea Europeană. Planul de Acțiuni urmează să
fie tradus în limbile rusă și engleză.

Vezi aici proiectul Planului de Acţiuni pentru realizarea Acordului de Asociere cu UE. 

http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_1242_ProiectCodulEducatieiNov2013.pdf
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- Domnule Groza, câtă șampanie s-a băut la Ministerul de Ex-
terne la 27 iunie, atunci când a fost semnat Acordul de
Asociere a Republicii Moldova la UE?

- De fapt, în acea zi, am lucrat ca de obicei. Doar că atmosfera a
fost puțin mai festivă… Ne-am bucurat să ne vedem rezultatul
muncii de peste patru ani de zile. Și ne-am bucurat pentru acest
nou statut al Republicii Moldova care, odată cu semnarea Acor-
dului de Asociere, ne ancorează ireversibil în procesul plenar de
integrare europeană, transformând parteneriatul pe care l-am

avut până acum cu UE în
asociere politică și
economică. Dar cel mai
important pentru noi toți e
faptul că Acordul ne
creează premisele nece-
sare pentru integrarea
economică.

Din momentul în care vom în-
cepe să aplicăm Acordul de
Asociere, începând cu toamna
acestui an, Moldova se va simți
parte a clubului economic euro-
pean, iar aceasta comportă
efecte practice, nu doar simbo-
lice. Înainte de toate, nu vom mai
fi singuri în fața provocărilor, iar
Europa ne va ajuta să ne
modernizăm.

- Pentru cei care pricep puțin în
economie și afaceri, este evident
că această integrare nu se va pro-
duce fără un efort din ambele
părți. Dar există și multă  lume care
speră într-o schimbare imediată a
nivelului de trai. Sau nu speră…

- Nivelul de trai, nicăieri și niciodată, nu
se îmbunătățește peste noapte. De cele
mai multe ori, el reprezintă rezultatul
unor schimbări structurale în lanț, și
aceasta este și miza noastră. Acordul de
Asociere este un instrument sau, dacă
vreți, o locomotivă pentru a continua şi a
aprofunda reformele instituţionale , pentru
a crea condiţii benefice pentru investitorii
străini. Aceștia nu vor veni însă în Moldova
fără a avea încredere în justiţia noastră, în
instituţiile abilitate să prevină şi să combată
corupţia. Abia odată înfăptuite aceste
schimbări vom constata o îmbunătățire a
mediului economic, respectiv a nivelului de
trai.

„Nivelul de trai reprezintă rezultatul unor schimbări
structurale în lanț și aceasta este miza noastră”

Iulian Groza, viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene: 
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buie să câștige alegerile, iar ca să câștige tre-
buie să fie susținute de oameni. Și eu mă
îndoiesc că vor reuși, pentru că nu am auzit de
la acestea decât falsuri și sperietori despre
fiorosul balaur european - nici un argument se-
rios și constructiv.

Bineînțeles că, la modul ipotetic, revizuirea
Acordului este posibilă. Există și o clauză
care spune că, după trei ani de implementare
a documentelor, părţile pot revizui conţinutul
acestui document. Despre trei ani, ca primă
etapă, se vorbește și în Agenda de Asociere
aprobată în cadrul Consiliului de Cooperare
Moldova - UE, și în Planul Naţional de im-
plementare a Acordului de Asociere. După
trei ani vom face o evaluare și vom decide:
poate să revizuim conținutul. Dar poate să
avansăm mai mult, aspirând la statul de
ţară candidată pentru integrare. Cert este
că istoria a arătat foarte clar care e mo-
delul ce poate asigura modernizarea
durabilă, inclusiv a Moldovei. Procesele
integraţioniste cu Estul rămân atractive
pentru doar câteva state, dar până și Be-
larus şi Kazahstan pun, de multe ori, la
îndoială anumite inițiative lansate în
cadrul acestui format al Uniunii Vamale.
Sunt, în continuare, convins că cetățenii
vor ști să facă o alegere dreaptă. Iar în
ceea ce ne privește, vom continua ac-
tivitatea de informare corectă și
obiectivă.

- Putem vorbi despre un Acord de
Asociere exclusiv pentru Republica
Moldova ori am semnat același do-
cument ca și Georgia și Ucraina?

În ultimii ani, am beneficiat de o asistență
financiară esențială din partea UE. Dar toate
aceste granturi și asistență tehnică ne-au fost
oferite pentru ca, într-un final, să putem
asigură condiţii propice pentru atragerea
investiţiilor. Asistenţa financiară ne ajută pe
termen scurt să ne consolidăm instituţiile, dar
pe termen mediu şi lung investiţiile sunt vitale
- pentru modernizarea liniilor de producţie, pen-
tru a exporta mai mult, pentru a majora numărul
locurilor de muncă.

Apropo, la acest capitol s-ar cere o discuție
aparte… Nu o dată mi s-a întâmplat să aud de la
investitori că se confruntă cu un deficit mare de
cadre calificate, în special, în sectoarele de pro-
ducere. De aceea, abordarea noastră în relaţia cu
UE este una cuprinzătoare și vizează inclusiv
domeniul educației vocaționale. A și fost semnat un
acord privind oferirea a 30 de milioane de euro în
acest scop. Efectul acestei abordări va reflecta nu
doar în numărul de angajați în câmpul muncii, care
trebuie să crească, dar și în salariile acestora, și în
bugetul țării.

- Ați pomenit de caracterul ireversibil al parcursu-
lui european al țării, odată cu semnarea Acordului.
Anterior, acest fapt a fost menționat și de Pre-
mierul Iurie Leancă, și de ministra Natalia Gher-
man. În același timp, chiar la ședința de ratificare
a Acordului, opoziția parlamentară a declarat că va
denunța documentul imediat cum va veni la pu-
tere… Este un plan realist? 

- Libertatea de expresie este, într-adevăr, una dintre
realizările cele mai vizibile din ultimii ani și mă bucur că
de acest drept se bucură nestingherit toți, inclusiv par-
tidele din Opoziție. Dar, ca să-și țină promisiunea, ele tre-

Viceministrul Afacerilor Externe, Iulian Groza, la Conferința de la Riga, 6-7 septembrie 2013
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- Și da, și nu. Ca principii generale de interacțiune cu Uni-
unea Europeană putem spune că sunt asemănătoare. În
rest, prevederile concrete din cele trei Acorduri de
Asociere au fost negociate individual, în raport cu
realitățile din fiecare țară în parte. Spre exemplu, Repu-
blica Moldova nu are industria Ucrainei. De aceea, în
cazul nostru accentul s-a pus pe agricultură și pe industria
agroalimentară. Mai curând, avem tangențe cu Georgia -
suntem comparabili și ca teritoriu, și ca populaţie, și în
materie de conflicte interne cu care ne confruntăm. Până
și embargourile ce ne-au fost impuse sunt asemănătoare
și… contraproductive.  Dar, aceeași Georgia a demon-
strat că se poate avansa în pofida dificultăților.

- De ce un acord, în mare parte, tehnic a generat
atâtea mituri?

- Probabil pentru că, fiind absorbiți de munca asupra
Acordului, am acordat o atenție mai mică necesității de
a comunica ceea ce facem și ce negociem. Am crezut
că beneficiile lui vor fi de la sine înţelese şi percepute,
dar nu a fost chiar așa. În plus, și-a spus cuvântul și
propaganda antieuropeană. Dar, se spune că ceea ce
nu ne distruge ne face mai puternici. Și pe noi toate
aceste intoxicări ne-au ajutat să ne mobilizăm, să ne
consolidăm mesajele și chiar să batem pe la uşile oa-

Împreună cu Secretarul general al Ministerului Federal
pentru Afaceri Externe și Europene al Austriei, Michael 
Linhart, 27 martie 2014

menilor pentru a le spune adevărul
despre integrarea europeană a
țării.
Iar adevărul vorbește despre un
sprijin fără de precedent, pe care
comunitatea europeană ni l-a oferit
de-a lungul timpului. Adevărul mai
vorbește despre companii străine
care vin aici și deschid aici linii de
producere. Or, aceasta se înscrie în
logica normală a apropierii noastre
de standardele Uniunii Europene.

„Pentru a scăpa de corupție, tre-
buie să ne autobiciuim”

- Hidra corupției este un mit sau o
realitate? Și o putem decapita de
sine stătător, fără biciul
monitorizării și chiar penalizării ex-
terne?

- Un bici nu strică, din când în când,
dar cred totuși că mai degrabă avem
nevoie să ne autobiciuim. Pentru că
schimbările făcute doar din frică nu
sunt eficiente și nici durabile. Personal,
cred că este nevoie de o acțiune cu
dublu sens: pe de o parte, eforturile sis-
temului de a se reforma, de a se de-
barasa de practicile ce nu sunt
conforme cu rigorile europene în dome-
niu - și, bineînțeles, de angajații din sis-
tem care promovează respectivele
practici; pe de altă parte, presiunea
continuă a societății civile, a fiecărui
cetățean, care să transforme actul
corupției într-un delict nu doar penal, ci
și moral, condamnat de fiecare.

Altminteri… Uniunea Europeană nu și-a
propus să se asocieze cu Republica
Moldova pentru a ne sancționa. Există un
parteneriat, există obligații și drepturi de
ambele părți. Și nu e vorba de faptul că,
dacă nu ne ținem de cuvânt, suntem dați
afară din club ori va fi revizuit suportul fi-
nanciar de care beneficiem. Dar ar fi și ne-
serios, și lipsit de bun-simț să ne lăsăm pe
tânjeală în situația în care, oricum am
da-o, noi suntem cei care profităm prioritar
de această asociere.
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5. Afirmația despre Zona de Liber Schimb ce oferă be-
neficii unilaterale UE sper că este făcută din ignoranță.
Voi repeta încă odată că, din punct de vedere eco-
nomic Acordul de Asociere este mai avantajos pentru
Moldova, decât pentru Europa. UE are 28 de țări, o
populație de peste 500 de milioane de oameni, al
căror venit mediu anual este de circa 39.000 dolari.
Unele taxe de import din partea Moldovei vor fi
diminuate, dar cele mai sensibile sectoare (carnea
de pasăre, de porc etc.) vor fi protejate. Pentru
acestea, negociatorii noștri au obținut o perioadă
de tranziţie de la trei până la zece ani. Astfel,
producătorii vor avea suficient timp pentru a se
adapta la noile condiții tehnologice și
concurențiale. De asemenea, Moldova a nego-
ciat mecanisme de protecţie, în caz de importuri
foarte ridicate ce ar ameninţa un sector eco-
nomic - o premieră într-un acord de acest gen -
și o clauză de salvgardare ce prevede reintro-
ducerea taxelor vamale pe o perioada limitată
pentru importuri sensibile. Acest fapt
dovedește că, pentru UE, instituirea Zonei de
Liber Schimb este, înainte de toate, un instru-
ment prin care să susțină dezvoltarea
economică a Moldovei.
6. Referitor la Transnistria, cred cu fermitate
că, grație integrării pe piața de peste 500 de
milioane de consumatori a UE și grație

modernizării pe care o va cunoaște,
Republica Moldova va deveni și mai
atractivă pentru malul stâng, iar
aceasta va contribui la reunificarea
țării.
7. În definitiv, asigurarea drepturilor
sociale depinde direct de economie.
Și cum să ne dezvoltăm economia
fără integrare europeană?!

- Vă mulțumi pentru interviu.

„Instituirea Zonei de Liber Schimb
este, înainte de toate, un instrument
prin care e susținută dezvoltarea
economică a Moldovei”

- Pe final, aș vrea să ne oprim asupra
celor șapte argumente pe care grupul
parlamentar al comuniștilor le-au adunat
într-o scrisoare adresată dlui Jose Manuel
Barroso, președintele Comisiei Europene.
Sunt șapte capete de acuzare aduse Acor-
dului de Asociere care, spun ei, „a fost ne-
gociat în mod netransparent” și care „a
divizat societatea moldovenească”…

- Pe care, de facto, tot ei au divizat-o, prin
neadevărurile promovate cu bună-știință. Dar
haideți să le luăm pe rând și să vedem cine și
unde trișează.
1. Unificarea într-un singur document a politicului
și economicului nu fac imposibilă realizarea aces-
tora unul independent de altul pentru că nici nu se
pune astfel problema. Pentru că ele nu se exclud
reciproc. Acordul de Asociere este un document unic
și cuprinzător, a cărui valoarea adăugată este adusă
de componenta economică (titlul 5). 
2. Acuzația precum că angajamentul de a acționa în
conformitate cu politicile UE în domeniile securității și
apărării contravine statului constituțional de neutrali-
tate a țării nu au fundament juridic. Ca să se convingă,
legislatorii comuniști trebuie să consulte mai atent
actele în vigoare - de exemplu, Legea cu privire la par-
ticiparea la operațiuni de menținere a păcii (OMP) din
anul 2000, care nu interzice participarea reprezentanților
țării noastre la operațiuni militare cu mandatul ONU sau
OSCE (iar OMP deseori pot fi calificate ca operațiuni mi-
litare). Caracterul general militar al operațiunii nu
înseamnă automat că vine în contradicție cu principiul
neutralității clasice. Multe state neutre participă la
operațiuni militare internaționale de menținere a păcii.
3. În ceea ce privește mecanismele de apărare a intereselor
uneia dintre părți pe teritoriul alteia, care chipurile nu sunt
limitate cu nimic și nu țin cont de drepturile suverane ale țării
noastre, nu am decât să spun că în Acordul de Asociere este
stipulat întreg cadrul de cooperare.
4. Legislativul nu este exclus din procesul de punere în apli-
care a Acordului, fiindcă există dimensiunea parlamentară de
cooperare. Cât privește crearea unor organe supranaționale,
nu am decât să subliniez că, de fapt, e vorba de schimbarea
denumirii unor structuri existente. Bunăoară, Comitetul de Co-
operare va deveni Comitetul de Asociere.
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O franţuzoaică vrea să facă haine pentru
copiii din Moldova

Pariziana Gwennela Mercier Nica este în plină
pregătire pentru lansarea în această vară, la
Chişinău, a propriului brand de haine pentru
copii şi femei însărcinate. Idee afacerii s-a copt
îndelung, dar a apărut instantaneu. În urmă cu
un an, fiind la Chişinău împreună cu familia -
soţul moldovean şi cei doi copii -, Gwennela
observă că fiica sa de doi ani atrăgea mai
toate privirile trecătorilor. Și a înțeles de ce:
micuţa lor era îmbrăcată deosebit şi colorat.
Atunci femeia şi-a zis că şi copiii din
Moldova merită să poarte haine în trend şi
de calitate. Respectiv, s-a hotărât să
investească într-o afacere în domeniul tex-
tilelor. Dar nu la ea acasă, ci la Chișinău.

Vrea să facă hăinuțe „Made in Moldova”

De când s-a hotărât să-si pună pe picioare
afacerea, Gwennela Mercier-Nica vine în
fiecare lună la Chişinău. Din start a decis că
producerea va fi instalată în Moldova, iar
designul şi conceptul brandului va fi realizat
la Paris. „Este un brand francez gândit pen-
tru moldoveni şi produs în Moldova. Atuul
meu este creativitatea şi calitatea. Voi crea
produse unice care nu există pe piaţa
locală”, se arată încrezătoare tânăra.
Până a porni activitatea, Gwennela a
făcut turul fabricilor de textile din
Chişinău şi împrejurimi. „Umblând pe la
fabrici, am descoperit că Moldova are o
industrie textilă dezvoltată. Chişinăul nu
este foarte mare, oamenii se cunosc şi
este destul de uşor de stabilit contacte.
Evident că, am un avantaj: soţul meu
este moldovean și familia lui mă ajută.
Singurul lucru care lipseşte aici sunt
stofele, de aceea, voi fi nevoită să le
import. În rest totul va fi „made in
Moldova”,  adaugă, Gwennela
schiţând un zâmbet. 
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Un brand unic franco-moldav

Acum zece ani, până a-l cunoaşte pe Marian,
soţul ei, Gwennela nu ştia aproape nimic des-
pre Moldova. Lucra la Paris într-o reţea de
magazine mari, unde se ocupa de producţia şi
concepţia produselor. A muncit în diverse
domenii - produse electronice, decoraţiuni,
mobilă, dar dintotdeauna şi-a dorit să creeze
lucruri şi să le promoveze.
Ideea afacerii s-a născut instantaneu, vara
trecută, în obişnuita vacanţa petrecută la
Chişinău. „Demult ştiam că vreau să fac ceva
aici, iar industria textilelor, o marcă de modă
completă pentru copii (băieţi şi fete) de la 0-12
ani îmi părea ideea potrivită”, spune femeia de
afaceri. După ce a realizat un studiu de piaţă,
antreprenoarea s-a hotărât să lărgească pu-
blicul-ţintă. „Am văzut că pe piaţa
moldovenească sunt foarte puţine haine pentru
femeile însărcinate - de fapt, nu există un brad
autohton dedicat lor, iar hainele de import trebuie
căutate mult timp. În plus, acestea sunt prepon-
derent utilitare, deloc creative şi nu prea îţi
provoacă dorinţa să le porţi”, explică creatoarea.
Aşa s-a definitivat conceptul brandului de haine
pentru copii şi femei însărcinate. Acesta va avea
două colecţii anuale şi altele intermediare. „Voi
crea colecţii dedicate evenimentelor speciale - de
Mărţişor, de început de an şcolar, ultimul sunet
sau Haloween. Sunt convinsă că pot fi găsite
foarte multe teme”, adaugă Gwennela.

Afacere de  la distanţă 

Întrebată dacă are anumite temeri legate de lumea
afacerilor din Republica Moldova, Gwennela
răspunde franc: „ Ceea ce ar putea să mă sperie
este securitatea juridică şi stabilitatea regiunii, mai
ales în contextul evenimentelor din Ucraina. În rest,
nu am temeri”. Antreprenoarea deja a gândit şi for-
mula de activitate - „din fericire, suntem în era
tehnologiilor, care ne permite să comunicăm la
distanţă. Voi avea la Chişinău şi câţiva angajaţi,     în-
cepând cu directorul, vânzătoarele de la magazin,
tehnolog şi alţii, în total se adună până la zece per-
soane. Alți cinci oameni vor lucra la Paris”. Totuși, 
Gwennela îşi propune să vină mai des la Chişinău,
cel puţin pentru început, iar dacă îi va merge bine
promite să nu se oprească aici: „Împreună cu soţul
meu avem multe idei de afaceri şi sunt convinsă că
în Republica Moldova pot fi făcute multe lucruri”.

Acţiunile Guvernului

Urmare a crizei financiare din 2008, in-
vestitorii internaționali au devenit mult
mai precauți și mai selectivi în identifi-
carea posibilelor amplasări pentru cap-
italurile lor. Când este vorba despre
atragerea investițiilor, țara noastră se
află în competiție directă cu țări precum
Ucraina, România, Bulgaria, Macedo-
nia, Slovacia și Muntenegru. Guvernul
Republicii Moldova depune maxim de
eforturi pentru a defini politici industriale
încurajatoare ce ar atrage investitori
strategici în economia națională. În
rezultat, încrederea investitorilor față de
Moldova a început să se
îmbunătățească.
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Astfel, în anul 2013 volumul investițiilor străine a
crescut cu 32 la sută față de 2012 și dinamica
rămâne încurajatoare și în 2014. O inițiativă nouă
a Guvernului este de a institui, cu sprijinul
partenerilor europeni, un fond dedicat ce ar oferi
resurse pentru reabilitarea infrastructurii critice de
care au nevoie companiile - drumuri de acces,
racordare la utilități, hale de producție - pentru a
înființa noi capacități de producție.
În perioada 2009-2014 politicile Guvernului au
asigurat intrarea în țară a unor investitori
europeni care au lansat ramuri economice
inexistente anterior, cum ar fi sectorul echipa-
mentelor electrice și electronice pentru auto-
mobile sau energia regenerabilă. Semnarea
Acordului de Asociere și instituirea Zonei de
Liber Schimb cu Uniunea Europeană este
cea mai semnificativă evoluție strategică, ce
va îmbunătăți în mod cardinal climatul
investițional în țară și care, garantând
acces neîngrădit la cea mai mare și mai
prosperă piață de desfacere din lume, va
asigura un cadru comercial mult mai pre-
dictibil pentru investitorii străini, atât din
Est, cât și din Vest.
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Prim-ministrul Iurie Leancă se va afla săptămâna aceasta
în Germania, la invitația Cancelarului Angela Merkel

Iurie Leancă va pleca la Berlin
pe data de 9 iulie, invitat în
vizită oficială de Cancelarul 
german Angela Merkel. Cei doi
oficiali vor discuta mai multe
subiecte de pe agenda bilaterală
și, în mod special, despre 
perspectiva europeană a țării
noastre. De asemenea, un alt
rezultat al vizitei este semnarea
Acordului cadru privind 
cooperarea moldo-germană în
domeniul dezvoltării.

Prim-ministrul moldovean Iurie Leancă se va
întâlni joi, 10 iulie, cu Cancelarul german
Angela Merkel. Oficialii vor vorbi despre
agenda europeană a Republicii Moldova,
realizarea reformelor în țara noastră,
relațiile bilaterale și situația din regiune.
Iurie Leancă îi va mulțumi Cancelarului
german pentru sprijinul acordat de țara sa în parcursul european al Moldovei, făcând
referire și la Rezoluția Bundestagului, adoptată săptămîna trecută, cu votul unei
majorități covârșitoare a deputaților. Este pentru prima dată când Bundestagul adoptă
o Rezoluţie care confirmă o pespectiva europeană a Republicii Moldova. 
După întrevedere, cei doi oficiali vor face declarații de presă. Ulterior, Iurie Leancă va
participa la un dineu cu Angela Merkel. 
Cu ocazia vizitei la Berlin, va fi organizat un forum al oamenilor de afaceri. Obiectvul re-
uniunii va fi extinderea investitiilor directe germane în țara noastră, precum și facilitarea
oportunităților pentru creșterea comerțului bilateral, având în vedere noul cadru care îl va
oferi, începând cu toamna anului curent, Spațiul de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător
cu UE prevăzut de Acordul de Asociere RM-UE.
De asemenea, un alt rezultat așteptat al vizitei este semnarea Acordului cadru privind co-
operarea moldo-germană în domeniul dezvoltării. Acest obiectiv a fost convenit în cadrul
vizitei recente la Chișinău a ministrului Federal pentru Dezvoltare Economică a Germaniei,
Gert Muller. Acordul va crea premisele necesare pentru creșterea asistenței financiare ne-
rambursabile din partea poporului german în domeniul dezvoltarii durabile a economiei Re-
publicii Moldova, susținerea educației vocaționale, descentralizării și nemijlocit pentru realizarea
proiectelor de infrastructură a apei și canalizării în localitătile țarii.
Ultima oară, Iurie Leancă s-a întâlnit cu Angela Merkel la sfârșitul lunii mai, la Berlin, împreună
cu prim-miniștrii Ucrainei și Georgiei, țări care, alături de Republica Moldova, au semnat pe 27
iunie 2014, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.
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De la 900 la o mie de lei va crește salariul minim
garantat pe țară pe parcursul unui singur an. Decizia de a modifica cuantumul
minim pe țară a fost luată de Cabinetul de miniștri.

Astfel, majorarea propriu-zisă va avea loc începând cu luna octombrie. Salariul minim de o mie de
lei se stabilește pentru un program complet de lucru de 169 de ore de muncă, în medie, pe lună,
ceea ce reprezintă aproape șase lei.

Modificarea este posibilă, fiind luați în calcul indicatorii macroeconomici. Legea Bugetului de stat
pentru anul curent prevede mijloace financiare pentru aplicarea acestei prevederi. Pentru aplicarea
prevederii în Bugetul de stat sunt prevăzute 114 milioane de lei.

De menționat că salariul minim pe
țară în perioada 2009-2013 a fost
de 600 de lei. Potrivit ministrului
Muncii, Protecției Sociale și Fami-
liei, Valentina Buliga, de majorare
vor beneficia aproape 107 mii de
angajați. 

Salariul minim garantat pe țară va crește până la
o mie de lei din octombrie
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Documentul elaborat de Ministerul Educației constituie actul normativ-legislativ
fundamental în domeniul învățământului de toate nivelurile, ce reglementează
funcționarea și raporturile juridice din sistemul educațional național. De asemenea,
noul cod pune accentul pe asigurarea unui învățământ de calitate prin evaluarea
periodică a instituțiilor de învățământ, a cadrelor didactice și programelor de studii
de către instituții profesioniste independente pentru toate treptele și nivelele de
studiu. 

Potrivit noului Cod, directorii instituțiilor de învățământ au mandate limitate la patru
ani, iar posturile se ocupă de fiecare dată prin concurs. Codul prevede trecerea la
învățământul obligatoriu până la vârsta de 18 ani, așa cum prevăd standardele
europene.

Procesul de elaborare a Codului Educației a fost lansat în urmă cu doi ani. În total,
au fost desfășurate peste 40 de dezbateri publice cu experți în domeniu, reprezentanți
ai mediului academic, ai celui de afaceri, ai instituțiilor mass-media etc.

Republica Moldova va avea un Cod al Educației

Codul Educației vine să înlocuiască Legea
Învățământului, adoptată în anul 1995, și își pro-
pune să promoveze studiile pe tot parcursul vieții,
să asigure legătura cu piața muncii, să instituie
un sistem eficient de asigurare, monitorizare și
evaluare a calității în educație, să dezvolte, să
sprijine și să motiveze cadrele didactice pen-
tru asigurarea educației de calitate etc.

Documentul urmează să fie
aprobat de Parlament, după care
Ministerul Educației împreună
cu alte ministere responsabile
vor elabora și revizui peste 120
de acte normative în domeniu. 
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Vasile Goncear vă invită la Hoginești, la
cel de-al patrulea Târg de olărit

Revoluția de pe piața artizanatului din
Moldova
Olarul de la Hoginești a revoluționat piața arti-
zanatului din Moldova acum câțiva ani, după
ce s-a întors din Italia, unde a muncit la o
fabrică, tot în calitate de olar. A revenit cu multe
idei noi și cu abordări mult prea occidentale
pentru o țară care abia a revenit pe drumul
democrației…
„Sunt un simplu băiat de la țară, care a
moștenit de la strămoșii săi darul olăritului. Am
mers în Occident nu doar pentru a câștiga
bani, ci și pentru a mă perfecționa profesional”,
povestește Vasile Goncear, al cărui nume nu e
o simplă coincidență. Se trage dintr-o dinastie
de olari veche de sute de ani care, împreună
cu alte vreo 30 de familii, a venit din Carpați la
Hoginești - loc cu lut bun, unde au început să
confecționeze obiecte pentru mănăstirile din
preajmă. Vocea sa a fost auzită și iată că, deja
al patrulea an consecutiv, organizează Târgul
de olărit. Își dorește ca acest festival să adune
oameni buni, meșteri populari, de la care lumea
să procure lucruri de valoare.

Olarul, o fabrică într-un singur om
„Olăritul a rezistat în pofida industriei care l-a
inhibat. Spre deosebire de ceramist, olarul pro-
duce vesela în care se pregătește și se
servește mâncarea. Este o muncă foarte
responsabilă, căci de forma și grosimea vasului
depinde calitatea gustării, care trebuie să se
gătească omogen. Olarul trebuie să știe care
strat din cele șase, din pământ, să-l aleagă pen-
tru a confecționa vasele de gătit. Astfel, olarul
este un fel de fabrică într-un singur om…”,
povestește Vasile Goncear.
Pe vremea Uniunii Sovietice, părinții eroului
nostru au fost singurii olari cărora autoritățile le-
au permis să practice liber această îndeletnicire.
Ei reprezentau olăritul moldovenesc în spațiul
sovietic. Cu toate acestea, părinții lui au insistat
ca Vasile să devină inginer, nu olar. Motivul -
olarii mureau de cancer, din cauza oxidului de
plumb pe care îl conținea glazura pentru vase.

Unul dintre cei trei olari de di-
nastie din Moldova și dintre cei
80 câți sunt în întreaga lume
organizează, la 20 iulie, Târgul de
olărit. Evenimentul - care se va
întâmpla în satul său natal,
Hoginești - este un prilej pentru a
procura obiecte din lut sau de a le
confecționa cu propriile mâini, dar
și de a vedea în ce poate tran-
sforma un om gospodar și cu
inițiativă o brigadă de tractoare
părăsită acum 20 de ani. Lucrările
lui Vasile Goncear au ajuns și în Oc-
cident, iar cei care-i vizitează ate-
lierul rămân fără grai atunci când
văd ce iese dintr-un boț de lut…
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Oalele de lut, bune și pentru bucătăria secolului
XXI
Lutul este cea mai ecologică materie pentru
veselă, factorul cu pricina servind drept imbold
pentru cei care prețuiesc calitatea și înțeleg rostul
unui produs făcut de mână, nu de mașini. Într-o
bucătărie din secolul XXI, vesela din lut merită
locul de cinste pe rafturile cu veselă din plastic și
inox. Cel mai bun pentru veselă este lutul verde,
de la fundul fântânii. În lume au rămas foarte
puțini oameni care dețin secretele olăritului. În
timp, munca olarului s-a simplificat. Acum s-a pro-
dus încă un salt, odată cu inventarea unei unelte
care purifică lutul, muncă ce dura cinci zile.

Acces la olărit pentru toți copiii
Vasile Goncear își dorește să împartă această în-
deletnicire cu toți copiii din Moldova, drept care
și-a pus scopul să promoveze arta olăritului în
toate școlile din țară, la orele de muncă: „Copiii
vor încerca să modeleze, să vadă cum e. Mulți
dintre ei vor dori să meargă mai departe, se vor
uni în cercuri și poate se vor găsi și unii care vor
dori să devină olari. Dacă ne vom alege măcar
cu zece olari, va fi o reușită. Important e că vom
păstra tradițiile, vom produce ceva autohton”.
Olarul de la Hoginești este convins că doar
astfel și doar împreună vom crea Moldova pe
care ne-o dorim. „Suntem un popor unic. Tre-
buie să învățăm de la alții tot ce e mai bun, dar
să promovăm autohtonul”, își argumentează el
gândul. Este un viitor pe care și-l dorește inclu-
siv pentru că nu ar vrea ca, într-o zi, dinastia
olarilor Goncear din Hoginești, neîntreruptă
până acum, să dispară. Și tocmai de aceea
speră că fiul său, care îi poată numele, îi va
continua fapta.
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În cadrul Zilelor Diasporei vor fi organizate un șir de ateliere instructive (consolidarea echipei
și comunicare, metodologia de predare a limbii române în diasporă), lecții publice, work-
shop-uri, expoziții, târguri, evenimente cultural-artistice, dar și orășele de distracții pentru
copii și maturi. Totodată, pe 28 august, Guvernul își va deschide ușile pentru cetățenii Re-
publicii Moldova, iar miniștrii vor fi gazde și, timp de două ore, vor răspunde la întrebările vi-
zitatorilor. Pe 29 august, în cadrul seminarului de politici publice „Diaspora economică pentru
Moldova”, tineri din diasporă, alături de funcționari publici, vor elabora politici publice în domeni-
ile finanțe, pensii și infrastructură. În aceeași zi, cetățenii moldoveni din străinătate sunt așteptați
la târgul proiectelor destinate diasporei din cadrul instituțiilor publice și internaționale.

În final, pe 30 august, la Complexul etno-cultural „Vatra” va avea loc Festivalul Diasporei, în cadrul
căruia vor fi organizate competiții
sportive „Cupa diasporei”, precum
și teatrul gastronomic „Bucătar fără
hotar”. La final, toți participanții vor
fi invitați la o horă a diasporei.
Evenimente festive, activități artistice
și sportive în au fost planificate de
administrațiile publice locale din 49 de
localități, din 25 de raioane.

Organizarea Zilelor Diasporei în Re-
publica Moldova are drept scop pro-
movarea dialogului cultural, turistic,
economic la nivel de diasporă - țară/țară
- diasporă, mobilizarea asociațiilor dias-
porei și a societății civile pentru ca, prin
acțiuni comune, să contribuie la dez-
voltarea durabilă și la promovarea Moldovei
pe plan internațional.

În premieră, în Republica Moldova vor fi 
organizate Zilele Diasporei

La 27 mai, cu o lună până la semnarea
Acordului de Asociere dintre Republica
Moldova și UE, Guvernul de la Stock-
holm a lansat Strategia Suediei bazată
pe rezultatele cooperării în domeniul
reformelor cu Europa de Est, Balcanii
de Vest și Turcia pentru anii 2014-
2020. În conformitate cu acest do-
cument, făcut public în cadrul unui

briefing comun susţinut de Prim-ministrul Iurie Leancă şi de Ambasadoarea Suediei
la Chişinău, Ingrid Tersman, țara noastră va primi circa 100 de milioane de euro în
următorii şapte ani. Per total, pentru susţinerea reformelor din statele Parteneria-
tului Estic, până în anul 2020 Executivul de la Stockholm - deci, și contribuabilul
suedez - va investi 500 de milioane de euro.
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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 întâm-
plare pe stradă de către un consultant al
Biroului comunicare și relații cu presa al
Executivului.

Am 52 de ani şi nu pot să mă angajez nicăieri.
Angajatorii refuză să mai ia la serviciu persoane
cu vârste de pre-pensionare. Ce face Guvernul
în acest sens?

Tatiana Malearciuc, 52 de ani, şomeră,
Chişinău

În anul 2011 Parlamentul a adoptat Legea nr.121 cu privire la asigurarea egalității. Legea interzice
în mod expres orice tratament discriminatoriu, inclusiv pe bază de vârstă, în cazul angajării în
câmpul muncii. A fost instituit Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii, în scopul asigurării protecţiei împotriva discriminării şi al asigurării egalităţii tuturor
persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării. Dacă dumneavoastră considerați că
ați fost victima unui tratament discriminatoriu atunci când ați încercat să vă angajați, puteți să vă
adresați Consiliului. Alternativ, puteți să sesizați instanțele de drept în legătură cu aceasta.

Ce oportunităţi, condiţii se creează pentru
tinerele familii ca să nu plece din ţară?

Cristina Rusu, 26 de ani,
frizer, Chişinău

Premisa esențială pentru ca tinerele familii să dorească să trăiască în Moldova este generarea
unui număr mai mare de locuri de muncă bine plătite. Crearea locurilor de muncă este subsidiară
dezvoltării firmelor private și apariției firmelor noi. Guvernul a adoptat un plan de măsuri pentru a
elimina barierele administrative inutile în mediul de afaceri, ceea ce va stimula dezvoltarea
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și apariția locurilor de muncă. La fel, lucrăm la direct cu o
serie de mari companii internaționale, pentru a le convinge să amplaseze capacitățile lor de
producție în Moldova. Câteva mii de locuri de muncă deja au fost generate în acest fel în Bălți,
Ungheni, Strășeni și Chișinău. Totodată, Guvernul implementează Programul Național de Abilitare
Economică a Tinerilor, în cadrul căruia pe parcursul ultimilor patru ani a fost acordat ajutor pentru
sute de întreprinderi administrate de tineri.
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De ce produsele moldoveneşti deseori au preţuri mai ridi-
cate decât produsele de import? De ce preţurile nu sunt
competitive şi adecvate pentru ţara noastră?

Tatiana Bahnovici, 32 de ani, Chişinău, manager vânzări 

Prețul produselor depinde de mai mulți factori, inclusiv de 
costurile materiei prime, tehnologiile utilizate, capacitățile managerilor. Este firesc, așadar, ca
unele țări să aibă avantaje competitive mai bune decât Republica Moldova în producerea unor
mărfuri. Pentru firmele din Moldova important e să identifice care sunt nișele lor competitive și
care sunt produsele pentru care ele sunt deosebit de competitive. Atunci când există concurență,
firmele sunt mai motivate să îmbunătățească procesele de producție și să facă bunurile și serviciile
lor mai atractive pentru consumatori. Guvernul lucrează în permanent la îmbunătățirea bazei
legislative pentru a asigura acest cadru concurențial.

Îmi vând afacerea de la Bucureşti şi vreau să 
investesc aici  într-o ciupercărie. În ce mod Acordul de Asociere şi
aderarea la Zona de Liber Schimb ar putea să mă ajute să obţin, ca
mic antreprenor,  fonduri sau subvenţii pentru dezvoltarea afacerii?

Sergiu Magariu, 26 de ani, antreprenor, Străşeni

După asocierea la UE și intrarea în vigoare a Zonei de Liber Schimb, pentru oamenii din Moldova
se vor deschide mai multe perspective de finanțare. În particular, va deveni accesibilă finanțarea
în cadrul ENPARD, un nou instrument pentru dezvoltarea rurală și agricolă a țărilor din Europa
de Est. Totodată, însăși zona de liber schimb va asigura intrarea produselor moldovenești fără 

bariere suplimentare pe piața Uniunii Europene, cu condiția respectării tuturor normelor   
și standardelor de inofensivitate. 

Se va schimba preţul la imobile după semnarea Acordului
de Asociere? Și, în general, nu riscăm ca preţurile să se
majoreze? Ion Ursachi, 23 de ani, student, Cimişlia

Prețul produselor depinde de mai mulți factori, inclusiv 
de costurile materiei prime, tehnologiile utilizate, capacitățile managerilor. Este firesc, așadar, ca
unele țări să aibă avantaje competitive mai bune decât Republica Moldova în producerea unor
mărfuri. Pentru firmele din Moldova important e să identifice care sunt nișele lor competitive și
care sunt produsele pentru care ele sunt deosebit de competitive. Atunci când există concurență,
firmele sunt mai motivate să îmbunătățească procesele de producție și să facă bunurile și serviciile
lor mai atractive pentru consumatori. Guvernul lucrează în permanent la îmbunătățirea bazei
legislative pentru a asigura acest cadru concurențial.
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