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Nu facem decât să
revenim acasă
Prim-ministrul Iurie LEANCĂ

Cei care vor dori să călătorească fără vize în spațiul Schengen vor trebui să
dețină paşaport biometric

infogov
DECIZIE ISTORICĂ

Parlamentul European a decis că cetățenii moldoveni
vor putea călători liber în spațiul Schengen

27 februarie 2014 
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(VIDEO) Iurie
Leancă: Pentru

Republica
Moldova această
nouă primăvara

va fi una
aducătoare de noi

speranțe într-un
nou viitor

În premieră - bani
publici 
pentru drumurile
spre școlile,
grădinițele și spi-
talele din sate

Două noi 
acorduri moldo-

române - în
educație și în
intervenția de

urgență medicală
(SMURD)

Caviar „made în
Moldova”, produs
la una dintre cele
mai mari
crescătorii de 
sturioni din 
Europa

Liber în Europa:
Parlamentul 
European a
decis cu o 
majoritate

covârșitoare ridi-
carea vizelor

pentru cetățenii
moldoveni
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Editorial:
Mai bogați cu 500 de milioane

Parlamentul European a decis scoaterea vizelor
pentru cetăţenii Republicii Moldova

Mari-Liis Mäevere:
„Dacă aș compara situația actuală a Estoniei cu
cea a țărilor din Parteneriatul Estic, nu este nicio

îndoială care e calea de succes”

Afacere de succes:
Comoara de „perle negre” din Moldova

Avantajele Zonei de Liber Schimb cu Uniunea
Europeană 

Donald Tusk la Chișinău:
„Perspectiva calității de membru deplin pentru

Republica Moldova devine și mai reală decât în
trecut”

Două noi acorduri moldo-române - în educație și
în intervenția de urgență medicală (SMURD)

Bani publici pentru drumurile spre școlile,
grădinițele și spitalele din sate

Sergiu Palihovici: 

„Descentralizarea este puntea de legătură dintre
procesul nostru de tranziție și integrarea

europeană”

2014 - Anul Dumitru Matcovschi

Programul DOR, o misiune de redescoperire a
Republicii Moldova

VOX POP

(VIDEO) Mesajul Prim-ministrului Iurie Leancă cu
prilejul sărbătorilor de primăvară
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EDITORIAL

Mai bogați cu 500 de milioane
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EDITORIAL3

Echipa editorială

Încă un pas, ferm și hotărât, a fost făcut pentru apropierea clipei în care nu vom mai fi
dependenți de vize pentru a călători în cele 26 de țări din Zona Schengen. Joi, 27 febru-
arie, 460 din cei 510 legislatori prezenți ai Parlamentului European au votat în favoarea
abolirii regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova.

Este un vot care ne dă și mai multă încredere
în capacitatea Republicii Moldova de a avansa
rapid în parcursul său european, acest „pro”
majoritar fiind încă o dovadă a susținerii
politice fără de precedent de care se bucură
în ultimii ani țara noastră din partea Europei.
Dar mai este ceva care face prețios acest
vot, și anume, faptul că, prin intermediul
deputaților europeni, vorbesc cei peste 500
de milioane de cetățeni ai Uniunii Eu-
ropene, care și-au delegat aleșii în forul
legislativ comunitar. Așadar, putem afirma
că, din 27 februarie 2014, suntem oficial
mai bogați cu 500 de milioane. Și nu
este vorba de lei, euro sau dolari, căci,
o știm cu toții, nu doar în bani se
estimează bogăția. Sunt 500 de mil-
ioane de prieteni noi ai țării noastre.
Nu este o simplă cifră statistică. Ea
reprezintă șansa unui alt nivel, net
superior, de interacționare cu
civilizația și valorile europene. Și
suntem convinși că cetățenii Re-
publicii Moldova nu vor întârzia să
o valorifice, demonstrând astfel
că, de facto, am fost și am rămas
mereu europeni. Iar acum nu
facem decât să revenim acasă…

„Doar cu un vot - fie și unul solid și important,
precum e cel oferit de Parlamentul European - nu
se face primăvara și nici… integrarea”, se vor grăbi
să combată un succes evident euroscepticii de
meserie și, într-un anumit sens, sunt în drept să o
facă. Mai ales că urmează să cucerim și „reduta”
care se cheamă Consiliul Uniunii Europene, când
fiecare ministru de Externe al celor 28 de țări membre
ale Uniunii Europene va trebui să se pronunțe vizavi
de viitoarea noastră libertate de circulație. Vrem să cre-
dem, însă, că și atunci vom avea parte de o decizie
favorabilă. Căci s-au făcut eforturi considerabile, în ul-
timii ani, deopotrivă pe interior și pe exterior, pentru ca
oficialii din cele 28 de țări comunitare să spună „Da!” pen-
tru Moldova. Dar, probabil, abia din memoriile scrise de
către exponenții actualei diplomații de la Chișinău vom afla
ce a însemnat, de facto, obținerea dreptului de a circula
liber.
Dar până se apucă diplomații să-și scrie memoriile - mai
sunt tare multe de făcut până atunci! -, noi să ne grăbim să
ne perfectăm pașapoarte biometrice. Doar cu aceste docu-
mente vom putea merge nestingheriți în țările Schengen și,
chiar dacă suntem o societate care, prin excelență, lasă lu-
crurile importante de pe azi pe mâine, poate că de această
dată este cazul să facem o excepție pe care, ulterior, să o
transformăm în regulă? Altminteri, riscăm ca, în loc să ne
bucurăm de dispariția vizelor, să ne pierdem zilele, îmbulzindu-
ne la cozile de la birourile de pașapoarte. Și să nu reușim. Și să
ne dezamăgim noii prieteni... Niște prieteni de milioane.



Parlamentul European a decis scoaterea vizelor pentru
cetăţenii din Republica Moldova

Astfel, a fost susținută propunerea Comisiei Europene de
anulare a vizelor pentru călătoriile de scurtă durată în
spaţiul Schengen - o perioadă de şedere de până la 90
de zile pe parcursul a șase luni - pentru cetăţenii Repub-
licii Moldova, posesori ai paşaportului biometric.

În conformitate cu procedurile UE, votul Parlamentului
European urmează să fie confirmat de Consiliul Uniunii
Europene, pe parcursul lunii aprilie. Decizia intră în
vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene.

Iurie LEANCĂ: „Nu facem decât să revenim acasă”
„Votul Parlamentului European ne dă și mai multă în-
credere în capacitatea Republicii Moldova de a
avansa rapid în parcursul său European. Este încă
o dovadă a susținerii politice fără de precedent de
care se bucură în ultimii ani țara noastră din partea
Europei. Anularea vizelor, de care sper că vom
beneficia în cel mai scurt timp, este o șansă de a
trece la un alt nivel, net superior, de interacționare
cu civilizația și valorile europene. Și sunt
încrezător că cetățenii Republicii Moldova nu vor
întârzia să o valorifice, demonstrând astfel că, de
facto, am fost și am rămas mereu europeni. Iar
acum nu facem decât să revenim acasă”, a sub-
liniat premierul Iurie Leancă după ce Parlamen-
tul European a decis ca cetățenii moldoveni să
călătorească fără vize în UE.

La 27 noiembrie 2013, Comisia
Europeană a propus 

liberalizarea regimului de vize
pentru cetăţenii Republicii
Moldova prin modificarea 
Regulamentului 539/2001

privind abolirea obligaţiei de
viză pentru călătoriile de

scurtă durată pentru cetăţenii
Republicii Moldova posesori ai

paşaportului biometric în
spaţiul Schengen. Propunerea

respectivă se bazează pe rezul-
tatul celui de-al 5-lea Raport de
Progres al Comisiei Europene

privind implementarea Planului
de Acţiuni Republica Moldova -

Uniunea Europeană privind 
liberalizarea regimului de vize
din 15 noiembrie 2013, care a

confirmat că țara noastră a în-
deplinit toate condiţionalităţile

acestui Plan.
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Decizia a fost adoptată joi, 27
februarie 2014, cu votul a 460
de europarlamentari din cei 510
prezenți în ședința plenară a
forului legislativ european. 
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LIBER ÎN UE

Important despre Schengen

• Acordul Schengen, care
prevede eliminarea controalelor
pentru persoane la frontiere, a
fost semnat la 14 iunie 1985, în
localitatea luxemburgheză
Schengen, de către cinci state UE
- Belgia, Franţa, Germania, Lux-
emburg şi Olanda. De facto,
Acordul a început să funcționeze
peste zece ani.
• În prezent, Zona Schengen
cuprinde 26 de țări europene.
• Dintre acestea, 22 sunt
membre ale Uniunii Europene -
Austria, Belgia, Republica Cehă,
Danemarca, Estonia, Finlanda,
Franța, Germania, Grecia, Un-
garia, Italia, Letonia, Lituania,
Luxembourg, Malta, Olanda,
Polonia, Portugalia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia.
• Dintre țările membre, doar
Marea Britanie și Irlanda nu au
aderat la Acordul Schengen. În
schimb, principiul de liberă
circulație a persoanelor e
împărtășit de trei state non-UE -
Norvegia, Islanda, Elveția, 
Liechtenstein.
• De asemenea, cetățenii
care vor beneficia de regimul 
liberalizat de vize vor putea
merge și în cele patru țări care,
deocamdată, din varii motive, nu
sunt membre ale Acordului
Schengen - România, Bulgaria,
Croația și Cipru.

5

La 20 decembrie 2013, la Bruxelles, ambasadorii statelor membre ale UE, în baza iniţiativei
Preşedinţiei Lituaniene a Uniunii Europene, au susţinut propunerea Comisiei Europene de modificare
a Regulamentului UE 539/2001 privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii
Moldova, pentru călătoriile de scurtă şedere în spaţiul Schengen.
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Mari-Liis Mäevere:
„Dacă aș compara situația actuală a Estoniei cu cea a țărilor din
Parteneriatul Estic, nu este nicio îndoială care e calea de succes”

Dragă Mari-Liis Mäevere, Republica
Moldova îşi urmează astăzi cursul euro-
pean, aşa cum au făcut Ţările Baltice la în-
ceputul anilor ’90. Cum credeţi, din
experienţa Estoniei, de ce ţările din
Parteneriatul Estic ar trebui să meargă
ferm spre UE?

Estonia, în calitate de membră
a Uniunii Europene din 1 mai
2004 și a zonei euro din 1
ianuarie 2011, ar putea fi
considerată un model
perfect pentru
tranziția de la un stat
ex-sovietic la unul
european. Astfel,
dacă ar fi să compar
situația actuală a Es-
toniei sau, în general,
a Ţărilor Baltice cu cea
a statelor din cadrul
Parteneriatului Estic, aș
spune ferm că aceasta este
singura cale de succes. Ader-
area la UE i-a adus Estoniei,
înainte de toate, stabilitate şi securitate,
inclusiv din punct de vedere economic, a
facilitat condițiile de dezvoltare pentru
companiile exportatoare, a mărit
importanța întreprinderilor mici și mijlocii
şi le-a oferit suport financiar. Estonia
este catalogată drept țara care a folosit
cel mai eficient fondurile europene.
Acest lucru s-a întâmplat în combinație
cu o politica economică liberală și ino-
vatoare. De asemenea, Estonia este
cunoscută pentru e-soluțiile sale și prin
crearea unui mediu prietenos de afac-
eri - fără impozit pe venit pentru com-
panii şi antreprenori, bazat pe moneda
euro.

În anii ’90 ai secolului trecut, 
Estonia, la fel ca și Republica 

Moldova, era o ţară proaspăt des-
prinsă de Uniunea Sovietică. As-

tăzi, Estonia este un stat
euro-entuziast, care a știut să folo-

sească în mod eficient fondurile
europene şi să se poziționeze prin-

tre liderii, la nivel comunitar, în
ceea ce privește punerea în apli-

care a e-soluţiilor. Estoniana Mari-
Liis Mäevere, manager de program
la Şcoala Diplomatică din Tallinn,
ne spune ce a câştigat ţara sa de

pe urma integrării europene.

Dacă e să ne referim la efectele aderării pe domenii, ce
schimbări s-au produs, bunăoară, în educaţie?

Aderarea la Uniunea Europeană nu a  schimbat conținutul
educației estoniene, ci, mai curând, a accentuat capacitatea
acesteia de a  se dezvolta. Dacă e să vorbesc de schimbările
vizibile, cred că cea mai mare dintre se reflectă în construcţia
şi renovarea mai multor clădiri cu ajutorul fondurilor europene.
De asemenea, a crescut mobilitatea studenților (programul
Erasmus, mai recent Erasmus+) și a profesorilor. Sistemul de
învățământ superior se desfăşoară în conformitate cu procesul
de la Bologna, iar armonizarea educaţiei oferă pentru studenți
și profesori diverse avantaje de schimb şi provoacă
universitățile estoniene să fie mai competitive.



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

Acestea trebuie să ofere un mediu favorabil atât pen-
tru estonieni, ca să rămână și să studieze acasă, cât
și pentru studenții străini, care aleg să facă o facul-
tate în Estonia. Astfel, Estonia, cu o populație de 1,3
milioane  de locuitori şi cu  trei universități princi-
pale, a reuşit să devină un jucător important în
domeniul educaţiei, la nivel european. De aseme-
nea, după aderarea la Uniunea Europeană, s-a
acordat mai multă atenţie formării profesionale şi
s-a investit în programe de învățare pe tot parcur-
sul vieții, atât de necesare pentru o ţară mică pre-
cum e Estonia şi în condițiile îmbătrânirii general
a populației în Europa.

Ce s-a întâmplat cu piaţa muncii și în ce mod
calitatea de membră a Uniunii Europene a
ajutat Estonia să-şi dezvolte piaţa muncii?

Statutul de membru al UE oferă unor țări mici,
precum este cea în care m-am născut și trăiesc
eu, șansa de a face mai ușor față provocărilor
din lumea în curs de globalizare. Astfel, grație
faptului că este parte a Comunității europene,
Estonia poate concura cu piețe de cele mai
diverse dimensiuni, inclusiv cu cele din SUA
și din China. 
Și libera circulație a muncitorilor, care este
unul dintre principiile de bază ale UE, a con-
tribuit la flexibilizarea pieței muncii. De
asemenea, pentru a crea noi locuri de
muncă, Estonia a făcut eforturi consistente
pentru dezvoltarea antreprenoriatului, a
oportunităților de creștere a ocupării forței
de muncă. S-a investit mult și în abilitățile
oamenilor: învățarea pe tot parcursul vieții,
programe de studii suplimentare, pentru a
preveni excluziunea socială și șomajul. 

O altă tendință a fost o combinație dintre flexibili-
tatea pieței forței de muncă (politica de con-
cediere), o economie dinamică (angajarea) și
asigurarea securității angajaților (mai multe 
beneficii sociale).

În mai 2014, Estonia va împlini zece ani de
când este  parte a Uniunii Europene. Ce
semnifică  acest traseu european pentru es-
tonieni?

Este important să nu considerăm libertatea şi
bunăstarea de astăzi ca pe ceva firesc, ceva care
ni se cuvine de la sine, ci să continuăm să
muncim, să ne dezvoltăm şi să împărtăşim
experienţa tranziţiei şi a reformelor realizate.
Astăzi, Estonia alocă din bugetul său fonduri pen-
tru ţările Parteneriatului Estic, Asia Centrală sau
Afganistan. Este și acesta un indicator care ne
vorbește despre nivelul de dezvoltare și stabilitate
al unei țări. Și sunt convinsă că am atins acest
nivel și grație Uniunii Europene.
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Comoara de „perle negre” din Moldova
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AFACERE DE SUCCES 8

La Tiraspol, un om de afaceri a creat o adevărată
comoară - una dintre cele mai mari crescătorii de sturi-

oni din Europa. Caviarul obţinut se vinde cu o mie de
dolari kilogramul şi ajunge pe pieţe aflate la zeci de mii
de kilometri distanţă de Republica Moldova. Peştii sunt
crescuţi la o fermă dotată cu cele mai noi tehnologii şi

ating mărimea unui om, aşa că nu doar cumpărătorii, ci
și turiştii se îmbulzesc cu gura căscată la crescătorie.

Mai ales că aici ei pot vedea şi cum sunt prelucrate unele
dintre cele mai scumpe delicii culinare - icrele negre.

Afacere de lux „made in Moldova”
Totul a început acum opt ani, când a fost construită
prima hală pentru creşterea sturionilor. Astăzi com-
plexul arată mai mult a uzină, decât a crescătorie de
peşti - este „o adevărată fabrică de făcut bani”, spun
specialiştii în domeniu. Afacerea se întinde pe şapte
hectare de teren, are șapte hale pentru recircularea
apei, creșterea și reproducerea peștelui, bazine cu o ca-
pacitate de 30-100 tone de pește și laboratoare dotate
cu tehnologii de ultimă generaţie. În fiecare an, aici pot fi
produse câte cinci tone de caviar și 50 de tone de pește.
Cel puţin, asta se prevede până în 2019, iar în prezent,
anual, se obţine o tonă de icre negre. Potrivit specialiştilor,
în categoria sturionilor se înscriu mai multe specii: morun,
cega, nisetru, păstruga etc. Iar denumirea de „caviar” nu
poate desemna decât icrele de stu¬rion conservate cu sare,
cele provenite de la alte specii de pește pot fi denumite doar
„înlocuitor de caviar”.
„Creșterea sturionului pentru dobândirea caviarului este o
afacere scumpă și complicată, dar răsplătită cu profit.
Caviarul nostru este fără conservanți. Ne străduim să
păstrăm gustul caviarului tradițional, de pe vremuri. Aceasta
ne face vulnerabili în fața rețelelor de supermarketuri, care cer
ca produsele să poată fi păstrate cât mai mult timp. Totuși, pen-
tru noi sănătatea consumatorului este prioritară. Caviarul este
o plăcere scumpă și cei care îl cumpără au dreptul să solicite
un produs calitativ”, spune candidatul în biologie Svetlana
Kasaeva, director adjunct al complexului în domeniul producerii
și cercetării științifice, care a venit să muncească la Tiraspol toc-
mai din orașul Astrahan, Federația Rusă, oraș cu tradiții în dome-
niu. 
Prelucrarea caviarului are loc sub stricta monitorizare a unui spe-
cialist contractat și acesta din Astrahan. În fosta URSS, potrivit
Svetlanei Kasaeva, era o singură școală profesională care, o dată
la patru ani, forma câte un grup de studenți pentru a-l iniția în se-
cretele prelucrării icrelor negre. Acum această meserie este
transmisă de la meseriaș la ucenic, direct la fabrică.

VIDEO
http://youtu.be/F7RJ0Qaw7Pc



Se fabrică peste 100 de produse din
peşte
Sturionul este un pește longeviv. În cap-
tivitate acesta atinge vârsta de maturitate
la opt ani. Până atunci, însă, peștele are
nevoie de hrană și de un mediu prielnic,
care înseamnă apă filtrată și cu o
temperatură constantă care nici vara, nici
iarna nu depășește 18 grade Celsius. Pen-
tru a răspunde acestor cerințe, crescătoria
de sturioni de la Tiraspol e dotată cu
tehnologii moderne daneze, germane, bel-
giene, rusești, japoneze, dar și locale.
Peștele este hrănit cu furaje aduse din
Olanda.
Pe lângă producerea caviarului, complexul
prelucrează circa 650 de tone de produse
din pește anual. În total, aici sunt fabricate
circa 117 tipuri de produse din pește afumat,
sărat, uscat etc. Este o activitate care asigură
compania cu venituri constante, iar pe cei 130
de angajați - cu locuri de muncă.
Vor să cucerească şi piaţa europeană
Cea mai mare parte a caviarului este vândută
pe piața internă. În cantități mai mici acesta
este exportat în Ucraina și SUA. Deși s-a con-
vins că piața americană este destul de
pretenţioasă şi e cam ocupată, producătorul nu
renunță definitiv la ea.
Miza cea mare, totuși, este piața europeană, pe
care ambițioșii proprietari își propun să o
cucerească. Şi au mari şanse să o facă, pentru
că deţin certificatele de calitate europene. „Con-
sider că piața europeană ne va accepta. Gustul
caviarului pe care îl producem este mai autentic,
iar cei care înțeleg valoarea unui gust adevărat
vor aprecia cu siguranță produsul nostru”, ne-a
spus optimistă Svetlana Kasaeva.
Compania este membră a Convenției privind
comerțul internațional cu specii ale faunei și florei
sălbatice (CITES), membră a Organizației
internaționale a rețelelor de centre științifice de
aquacultură din Europa de Est (NACEE). În anul
2011 compania a obținut certificatul TUV THURIN-
GEN în domeniul Standardelor internaționale ale
calității ISO 9001:2008 și ISO 22000:2005. 
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Cererea, cu mult peste ofertă
În condiţiile în care sturionul este ameninţat cu
dispariţia, creşterea acestuia în ferme special
amenajate a devenit o afacere foarte profitabilă
în toată lumea, dar și extrem de costisitoare. 
Astăzi, pe piața internațională, cererea pentru
carnea de sturion și, mai ales, a icrelor aces-
tuia a depășit de aproape zece ori oferta.
Anual, solicitarea de caviar este de 1200 de
tone, în timp ce oferta se limitează la doar 180
de tone. Pe piața din Republica Moldova kilo-
gramul de sturion se vinde cu 10 - 12 euro, iar
cel de icre costă 1000 de dolari. În Occident,
însă, prețul caviarului crește de cinci-șase ori.
Rafinamente culinare la prețuri regale
În restaurantele de lux din marile capitale ale
lumii, o porție de 30 de grame de caviar de stu-
rion costă circa 150 de euro, însă există
varietăți de caviar al căror preț atinge 300 de
euro pentru aceeași cantitate, în funcție de
aromă, consistență și culoare. Asta ar însemna
că prețul ajunge la circa 10.000 de euro per
kilogram.
„Caviarul de diamant”, vândut cu 25 de mii
de dolari
Așteptările proprietarilor fabricii sunt enorme,
mai ales, de la morunii care au albinism. În
2018, aceștia vor atinge vârsta de reproduc-
ere. Caviarul morunilor albi, supranumit „dia-
mant”, este o raritate și se află la mare căutare
printre gurmanzii cu pușculița plină. Vorba e că
morunii albinoși sunt fiind foarte sensibili, din
această cauză puțini dintre ei ajung la maturi-
tate. În  captivitate, însă, le sunt create toate
condițiile și, astfel, morunii au șanse mai mari
de a supraviețui. 
Anual, în lume se produc doar 10-20 kg de
caviar „diamant”, din care cauză acesta este
extrem de solicitat pe piața internațională. Un
kilogram de caviar „diamant” ajunge până la
25.000 de dolari și, cu cât e mai alb acesta, cu
atât e mai scump. Exclusivitatea sa se
manifestă până și prin faptul că este scos la
vânzare în cutiuțe din aur.



Crescătoria de peşti din
Tiraspol, o nouă atracție
turistică
Crescătoria de sturioni de la
Tiraspol stârnește curiozitatea
oamenilor. O mulțime de dori-
tori din toate colțurile republicii
vin să viziteze ferma pentru a
vedea cum este întreținut în cap-
tivitate peștele a cărui lungime
atinge statura unui om și cum sunt
prelucrate unele dintre cele mai
scumpe rafinamente culinare - icrele
negre. 
Proprietarii intenționează să
construiască în preajma fermei un
restaurant, în care să fie servite deliciile
din peștele crescut și prelucrat pe loc, și
un magazin unde doritorii să poată
procura icre și produse din pește. „Puține
țări au pe teritoriul său astfel de complexe.
Este un prestigiu să produci unul dintre cele
mai luxoase produse în lume. Este o carte de
vizită, ceea ce te deosebește de vecini. Mai
ales că populația sturionului este atât de mică
acum…”, menționează Svetlana Kasaeva.
Nistrul va fi populat de sturioni
Afacerea cu sturioni are și o latură eco-sustenabilă
- cea de a popula cu sturioni râul Nistru. În 2009
deja au fost lansați în Nistru 50 de mii de puieți de
sturion.
„Nisetrul a populat cândva aceste ape, la fel și cega
nistreană. De aceea, avem de gând să continuăm
proiectul, inclusiv cu participarea actorilor internaționali.
Acum colaborăm cu Institutul Zoologiei de la Chișinău,
cu Ministerul Ecologiei, și am înregistrat rezultate bune”,
spune directorul adjunct al complexului piscicol.
Vor să facă pielicele de sturion pentru genţi şi pantofi 
O altă afacere colaterală, dar la fel de profitabilă, pe care
intenționează să o lanseze proprietarii fermei este produc-
erea pielicelelor de sturion. Centuri, portofele, genți și chiar
pantofi din acest material reprezintă o nouă tendință în lumea
modei de lux, concurând la preț și calitate cu cele de șarpe sau
de crocodil. Un decimetru de pielicică de sturion costă circa zece
euro, aceasta e rezistentă la umiditate, îmbibă doar cinci-șapte
procente de apă și poate fi colorată în aproape cinci mii de nuanțe.
O altă afacere care poate fi pusă pe roate la crescătoria de pește
este cleiul din sturion. Folosit la restaurarea icoanelor, picturilor și
a mobilei, acesta este foarte scump. Cu un conținut de 80 de pro-
cente de proteine, adezivul natural oferă lemnului o durabilitate de
peste 160 de ani. Spre deosebire de alte cleiuri de origine animală,
cel de sturion aderă foarte bine și are o vâscozitate scăzută. 
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Compania este membră a
Convenției privind comerțul
internațional cu specii ale
faunei și florei sălbatice
(CITES), membră a
Organizației internaționale a
rețelelor de centre științifice
de aquacultură din Europa
de Est (NACEE). În anul
2011 compania a obținut
certificatul TUV THURIN-
GEN în domeniul Stan-
dardelor internaționale
ale calității ISO
9001:2008 și ISO
22000:2005. 



Instituirea Zonei de Liber Schimb aprofundat și
cuprinzător (ZLSAC) va contribui la creşterea salari-
ilor şi la scăderea preţurilor. De asemenea, relaţiile
comerciale dintre Republica Moldova și UE nu vor
afecta comerţul cu Federaţia Rusă sau cu alte ţări,
spune Valeriu Prohniţchi, Consilier Principal de Stat
al Prim-ministrului.
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Avantajele Zonei de Liber
Schimb cu Uniunea Europeană 

Salarii mai mari: sporirea investițiilor în capacitățile de
producție va rezulta în creșterea productivității muncii și în
sporirea cu circa 4,5-6,5 la sută a salariilor.
Preţuri mai mici: grație unei competiții intense, nivelul general
al prețurilor pentru consumatori va scădea, cu rate cuprinse
între 2% pentru medicamente și 10% pentru produsele ali-
mentare.
Avantajele  din comerț: exporturile moldovenești totale vor
creşte cu circa 11-12%, iar importurile - cu 6-7%. 
Modernizarea și creșterea economică: urmare a
intensificării fluxurilor comerciale cu Uniunea Europeană,
vor crește veniturile populației și economia în ansamblu.
Creșterea PIB-ului: cu circa 6-7%, iar consumul
populației - cu circa 7-8%.
Creșterea veniturilor bugetare: reducerea tarifelor
vamale, bineînțeles, va fi imediat urmată de reducerea
încasărilor bugetare. Însă, pe termen lung, această
pierdere este mai mult decât compensată de
creșterea încasărilor, cu circa 1,6% în urma
majorării veniturilor impozabile și a extinderii bazei
fiscale.
Asanarea mediului de afaceri: va fi însoțită de
un spectru vast de reforme instituționale și struc-
turale ce vor îmbunătăți esențial condițiile de
afaceri din ţară. Aceasta va rezulta în creșterea
investițiilor atât interne, cât și externe, inclusiv
în sectoarele strategic importante, cum ar fi
energetic, financiar și transporturi.
Relaţiile cu partenerii externi: ZLSAC va
intensifica legăturile comerciale dintre
Moldova și Uniunea Europeană, fără a
denatura sau afecta comerțul cu alte țări
sau regiuni. 
Influenţa ZLSAC asupra regiunii din
stânga Nistrului: este foarte
avantajoasă și va contribui la reinte-
grarea ţării. Va duce la creșterea cu
3,5% a economiei regiunii și va spori
esențial atractivitatea sa
economică pentru investitorii
naționali și străini. Aceasta va
contribui la reclădirea întrecerii
între cele două maluri ale
Nistrului.



VIZITĂ LA CHIȘINĂU

Donald Tusk la Chișinău:
„Perspectiva calității de membru deplin pentru Republica

Moldova devine și mai reală decât în trecut”
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Perspectiva apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană devine tot mai reală, a
declarat pe 6 februarie, la Chişinău, premierul polonez Donald Tusk. Potrivit lui, imaginea
ţării noastre în capitalele europene este mai bună ca oricând.

„Această cale spre Uniunea Europeană a Republicii Moldova este deja foarte aproape
de sfârșit. În timpul întâlnirilor mele cu colegii din Europa și din Statele Unite ale Americii,
atunci când am schimbat impresiile în ceea ce privește situația din Ucraina, de fiecare
dată am subliniat cât de important este pentru toată lumea sprijinirea eforturilor
Moldovei”, a mai declarat șeful Guvernului de la Varșovia.

Perspectiva apropierii Republicii
Moldova de Uniunea Europeană devine
tot mai reală, a declarat pe 6 februarie,
la Chişinău, premierul polonez Donald
Tusk. Potrivit lui, imaginea ţării noastre
în capitalele europene este mai bună ca
oricând.

„Această cale spre Uniunea Europeană a
Republicii Moldova este deja foarte
aproape de sfârșit. În timpul întâlnirilor
mele cu colegii din Europa și din Statele
Unite ale Americii, atunci când am schimbat
impresiile în ceea ce privește situația din
Ucraina, de fiecare dată am subliniat cât de
important este pentru toată lumea sprijinirea
eforturilor Moldovei”, a mai declarat șeful Gu-
vernului de la Varșovia.
De asemenea, prim-ministrul polonez a afir-
mat că Varșovia susţine anularea vizelor pen-
tru cetățenii Republicii Moldova, care vor să
călătorească în Uniunea Europeană.
Donald Tusk urmează să revină în țara noastră
în luna martie. „Sper că în timpul vizitei mele
oficiale, programată penru sfârșitul lunii martie,
vom putea spune cu și mai mare certitudine aici,
la Chișinău, că Republica Moldova devine o
parte a Europei nu numai în sens cultural, pentru
că așa a fost întotdeauna, dar și în ceea ce
privește relațiile politice și economice”, a punctat
pe final șeful diplomației de la Varșovia.

Conferința de presă comună a celor doi Prim-miniștri:
http://youtu.be/5y7avaUAiAw
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Două noi acorduri moldo-române - în educație și în
intervenția de urgență medicală (SMURD)

Premierul român, Victor Ponta, a efectuat în zilele
de 20-21 februarie o vizită la Chișinău. Oficialul a
fost însoțit de o delegație impunătoare de membri
ai Guvernului de la București: Constantin Niță,
ministrul Energiei, Liviu Dragnea, ministrul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
Liviu Voinea, ministru delegat pentru Buget,
Remus Pricopie, ministrul Educației, Mihnea Cos-
toiu, ministru delegat pentru Cercetare Științifică.
În cadrul acestei vizite, Republica Moldova și
România au semnat două acorduri care vor
îmbunătăți substanțial domeniul
învățământului, respectiv cel de acordare a
asistenței medicale.

ERASMUS leagă tinerii studioși din România și
Republica Moldova
Primul document semnat de către cele două gu-
verne este Programul de cooperare şi asistenţă
între Ministerele Educaţiei din Republica
Moldova şi România. Acesta prevede că 50 de
tineri de la noi şi 25 de peste Prut vor beneficia
de burse de mobilitate academică de scurtă
durată: unul-două semestre, în universităţile de
stat din cele două ţări. Participanţii vor benefi-
cia de studii cu finanţare de la buget,de  burse
şi cazare gratuită în căminele studenţeşti. 
Ministerul Educaţiei de la Chişinău va avea
nevoie, anual, de circa 450 de mii de lei pen-
tru a acoperi bursele de mobilitate ale
studenţilor români, care vor studia în Repub-
lica Moldova.
Programul de cooperare prevede, între al-
tele, pregătirea formatorilor la limba română
din Republica Moldova de către profesori
din România, în baza unui proiect elaborat
şi coordonat reciproc; acordarea asistenţei
în procesul de evaluare a performanţei
cadrelor didactice, elaborarea unui sistem
de evaluare şi motivare a acestora;
schimbul de conţinuturi electronice, de
softuri şi de platforme pentru
învăţământul la distanţă etc. Programul
va fi realizat pe o durată de trei ani.

Declarațiile de presă 
ale Prim-miniștrilor Republicii Moldova 

și România, Iurie Leancă și Victor Ponta   
http://youtu.be/oEmjxBPXVN0
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„Este un proiect pe care oamenii îl pot vedea și prin care pot simți o îmbunătățire a calității vieții. A
fost o idee europeană, pe care domnul Iurie Leancă a enunțat-o la prima sa vizită, în calitate de
Prim-ministru, la București, și pe care am considerat-o extrem de bună și utilă. De facto, din 2014,
Programul ERASMUS - de care au beneficiat foarte mulți studenți români, studiind un an în
universități europene - trebuie extins și pentru studenții din Moldova în România”, a spus Victor
Ponta.

Primul centru SMURD va fi deschis la Bălți 
Acordul privind ajutorul reciproc pentru
intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe
medicale (SMURD) stipulează crearea cadrului
juridic necesar pentru cooperarea şi intervenţia
comună în cazul urgenţelor medicale cu mi-
jloace terestre şi aeriene, în situaţii care pun în
pericol viaţa şi sănătatea omului şi care
necesită participarea unor categorii de forţe şi
mijloace aparţinând statului vecin. Acordul a
fost încheiat pentru o perioadă
nedeterminată. „Un sistem, precum este cel
al SMURD, va aduce beneficii Republicii
Moldova. Astfel, unitățile de elicoptere de la
Iași și de la Galați vor putea interveni rapid,
într-o situație de urgență peste graniță, pen-
tru a salva vieți omenești”, a comentat la
acest subiect Victor Ponta.
Primului centru SMURD va fi deschis la
Bălți, la începutul lunii iulie 2014. În total
vor fi create trei centre de acest gen: în
zonele Nord, Centru și Sud ale republicii.

România sprijină integrarea europeană a Re-
publicii Moldova 
„România sprijină integrarea europeană a Re-
publicii Moldova și are dorința, dar și obligația de
a face mai mult și mai repede decât Uniunea
Europeană pentru ca țara dumneavoastră să se
integreze în tot ceea ce înseamnă reguli, stan-
darde și mentalitate europeană”, a declarat ofi-
cialul român în cadrul conferinței de presă
susținută în comun cu Prim-ministrul Iurie Leancă.
Șeful Cabinetului de miniștri de la București s-a
referit și la importanța acordurilor ce au fost sem-
nate, precum și a proiectelor cu privire la construcția
podurilor peste Prut și a gazoductului Iași-Ungheni.
„Vrem să vedem acest gazoduct și folosit, nu doar
construit, pentru ca populația din Republica Moldova
să beneficieze de el”, a declarat Victor Ponta.
La Chișinău, Premierul român Victor Ponta a avut o
întrevedere cu Președintele Republicii Moldova, Nico-
lae Timofti și cu Președintele Parlamentului, Igor Cor-
man. De asemenea, Șeful Cabinetului de miniștri de la
București a participat la Forumul moldo-roman „Pro-
movarea participării comune la Programele Europene în
domeniul științei și educației”, organizat de Academia de
Științe din Moldova.



Bani publici pentru drumurile 
spre școlile, grădinițele și spitalele din sate
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Peste 700 de localități vor avea drumuri mai bune. Pentru acesta, în premieră, au fost alocate
aproape 400 de milioane de lei din Fondul rutier. În total pentru anul 2014 Fondul Rutier con-
stituie 1,326 miliarde de lei. Anunțul  a fost  făcut în cadrul ședinței de lucru a Consiliului Fon-
dului Rutier, care a avut loc la 12 februarie. De asemenea, a fost aprobat Programul de
repartizare a mijloacelor Fondului Rutier.

Prim-ministrul Iurie Leancă a precizat că in 2014 s-au alocat
foarte mulți bani pentru reparația drumurilor din mediul rural.
„Important a fost să găsim principiul de selectare a
priorităților. S-a conlucrat foarte activ cu administrațiile pub-
lice locale de nivelul I și II”, a precizat premierul. La rândul
său, viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor,
Boris Gherasim, a anunțat că la elaborarea Programului
privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier s-a lucrat
mai bine de trei luni.
„Am luat ca bază obiectivele necesare, cum ar fi cele de
tranzit, de anul trecut, care sunt valabile și pentru acest an,
dar și pentru și viitor. La capitolul reparații periodice avem
multe obiecte de importanță majoră, traseele Rezina-Orhei-
Călărași și Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă fiind doar
câteva dintre ele. De asemenea, peste 500 de km de drum
vor fi supuse tratamentului bituminos”, a adăugat vicemi-
nistrul.
Astfel, conform Programului privind repartizarea 
mijloacelor Fondului Rutier, 616 milioane de lei revin dru-
murilor naţionale, iar 319 milioane de lei - pentru cele lo-
cale.
Fondul Rutier este utilizat pentru finanţarea întreţinerii,
reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale şi
locale, administrării drumurilor publice, dar şi a proiectării
de drumuri, dezvoltării bazei de producere a unităţilor
care deservesc drumurile, producerii de materiale de
construcţie rutieră, procurării de tehnică şi utilaj pentru
întreţinerea drumurilor, susţinerii anumitor lucrări de
cercetare ştiinţifică, de proiectare şi construcţie în
domeniu.

Programul privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru anul 2014 și lista
localităților beneficiare  le vedeți aici: http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=7316
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Sergiu Palihovici: 
„Descentralizarea este puntea de legătură dintre procesul

nostru de tranziție și integrarea europeană”

La 29 ianuarie 2014, Cabinetul de
miniştri l-a desemnat pe Sergiu Pali-
hovici în funcţia de Secretar General
adjunct al Guvernului, responsabil pe
gestionarea relațiilor Executivului cu
autoritățile publice locale, reformele
de descentralizare și promovarea au-
tonomiei locale. Sergiu Palihovici
spune că, atunci când se vorbeşte de-
spre descentralizarea administrativă,
oamenii ar trebui să înţeleagă că
aceasta le va aduce doar beneficii -
servicii de calitate, înainte de toate.

Domnule Palihovici, recent ați fost numit în
funcția de Secretar General adjunct al Guver-
nului. Ce vă propuneți să realizați în această
calitate?

În această perioadă, autorităţile centrale s-au im-
plicat activ în asigurarea faptului ca, în anul 2014,
APL să aibă suficiente resurse şi modalităţi de a
îmbunătăţi viaţa cetăţenilor, în comunităţile lor.
Anul 2014 va fi un an record în ceea ce priveşte
oportunităţile de investiţii, atât din bugetul de stat,
cât şi din alte surse şi fonduri aferente: Fondul rutier,
Fondul ecologic, Fondul de eficienţă energetică,
Fondul de dezvoltare regională şi altele. În anul 2014
ne propunem să realizăm în practică sloganul ”ţara
în şantier de construcţie şi dezvoltare”.

De ce aceste proiecte investiţionale locale apar
acum, în an electoral – nu am avut asemenea
surse în anii anteriori?

Aceste fonduri nu sunt noi, nu au apărut acum.
Totuşi, creşterea economică din ultimii ani ne per-
mite, în mod special în acest an, să avem mai
multe fonduri pentru proiecte investiţionale la nivel
local. Volumul investiţiilor locale va creşte în anii
următori, împreună cu partea de asistenţă externă
care, bănuiesc, va spori semnificativ în condiţiile
unei alte relaţii cu Uniunea Europeană după
semnarea Acordului de Asociere.
În acelaşi timp, există anumite aspecte în relaţia
APC-APL care nu funcţionează atît de bine pre-
cum ne-am dori. Din cîte am reuşit să desprind
din întâlnirile desfăşurate în ultimele zile, acest
fapt ţine în primul rînd de comunicarea
insuficientă dintre părţile interesate –
administraţii locale, parteneri de dezvoltare,
ministere – care urmăresc, în fond, aceleaşi
scopuri. Una din priorităţile mele în acest sens
va fi unificarea eforturilor depuse în domeniul
dezvoltării locale. Îmi propun să adoptăm o
abordare de sistem a acestui domeniu de dez-
voltare.

O problemă identificată de Strategia de
descentralizare este şi lipsa de
transparenţă în alocarea fondurilor către
APL.

Este absolut necesar să luăm în calcul un
principiu: indiferent de votul lor şi de comu-
nitatea unde locuiesc, toţi cetăţenii trebuie
să beneficieze în egală măsură de mi-
jloacele şi resursele puse la dispoziţia
comunităţilor locale. Aici avem de lucrat
pentru a elabora un mecanism de dis-
tribuire echilibrată şi echitabilă a acestor
fonduri. Acest lucru se va realiza în parte
după implementarea noului sistem de
finanţe publice locale, ce va intra în
vigoare începând cu 1 ianuarie 2015, dar
şi până atunci, în cadrul realizării Planului
de Acţiuni al Strategiei de descen-
tralizare.

Sergiu 
Palihovici

Secretar General adjunct
al Guvernului, responsabil

pe gestionarea relațiilor 
Executivului cu autoritățile

publice locale



Ne dorim să avem un dia-
log deschis şi permanent
cu toţi partenerii implicaţi:
structurile asociative ale
administraţiei locale, în primul
rând, Congresul Autorităţilor
Locale din Moldova, agenţiile
guvernamentale şi partenerii de
dezvoltare ai Republicii Moldova,
astfel încât să identificăm cele
mai bune soluţii în acest sens şi să
evităm speculaţiile nedorite.

Noul sistem de finanţe locale
urmează să intre în vigoare în toată
ţara din 1 ianuarie 2015. În acest an,
dumneavoastră veţi supraveghea
testarea sistemului în cele patru
regiuni-pilot - Basarabeasca, Ocniţa,
Edineţ şi municipiul Chişinău. În ce va
consta acest efort?

Exact. În acest moment, noi monitorizăm pi-
lotarea legii în trei raioane şi municipiul
Chişinău, împreună cu partenerii de dezvoltare
ai Guvernului, inclusiv USAID şi Programul
Comun de Dezvoltare Locală Integrată, realizat
de PNUD şi UN Women. În dialog cu partenerii
am convenit că pilotarea noului sistem de finanţe
locale oferă o oportunitate foarte bună de verificare
a funcţionalităţii acestuia.
În acelaşi timp, în 2014 ne vom axa pe consolidarea
capacităţilor de management financiar al primăriilor,
pentru a le ajuta să se pregătească mai bine de apli-
carea noului sistem de finanţare.
Un alt aspect important pe care vreau să-l menţionez se
referă la veniturile locale. Vechiul sistem de finanţe locale
nu încuraja iniţiativa autorităţilor locale, menită să
genereze sau să sporească veniturile proprii.

În acest an, ne vom concentra atenţia pe schimbarea acestei situaţii.
Vom promova autoadministrarea eficientă la nivel local. Mă refer aici
la identificarea resurselor disponibile în comunităţi, promovarea
activităţii economice şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, dar
şi, de ce nu, lansarea unor servicii publice locale. Acestea din
urmă nu doar că vor aduce beneficii cetăţenilor, dar ar putea de-
veni o sursă importantă şi stabilă de venituri proprii.

Doi parteneri străini importanţi ai Republicii Moldova – gu-
vernul suedez şi cel american – au anunţat suspendarea
finanţării activităţilor de politici din cadrul reformei de
descentralizare urmare a amînării implementării noului
sistem de finanţe locale. Dumneavoastră vă revine rolul
să restabiliţi buna colaborare cu aceşti parteneri?

Am insistat, în ultimele zile, să discut în detaliu cu
partenerii noştri situaţia creată. Bineînţeles, Guvernul
regretă această situaţie. Acest lucru nu înseamnă însă
că vom da înapoi. După cum am convenit cu partenerii
noştri, în anul 2014 vom merge înainte cu agenda
noastră de reforme. Sperăm că acest lucru ne va
ajuta să recâştigăm încrederea donatorilor.

Un alt aspect care vine să demonstreze intenţiile
noastre serioase în ceea ce priveşte realizarea
acestei reforme este unificarea şi coordonarea
eforturilor tuturor partenerilor pentru pro-
movarea în comun a acestei reforme. Din mo-
mentul numirii mele în această funcţie, am
insistat să port discuţii cu toţi actorii implicaţi
în implementarea reformei de descen-
tralizare, şi am observat o lipsă de coeziune
în activităţile noastre. Mă refer aici la
acţiunile instituţiilor statului, ale societăţii
civile, ale structurilor asociative ale APL,
dar şi ale partenerilor externi care susţin
sau administrează proiecte în domeniul
dezvoltării locale şi descentralizării:
Guvernul Suediei, Banca Mondială,
agenţiile ONU, USAID.

Voi propune, în cele ce urmează,
instituţionalizarea comunicării şi
colaborării dintre aceşti factori.
Sper că acest fapt ne va ajuta să
acţionăm eficient şi concertat în
atingerea scopului nostru
comun: o viaţă mai bună acasă
pentru toţi locuitorii ţării noas-
tre.

Biroul comunicare și relații cu presa, presa@gov.md
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...toţi cetăţenii 
trebuie să beneficieze în

egală măsură de 
mijloacele şi resursele puse
la dispoziţia comunităţilor 
locale.
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2014 - Anul Dumitru Matcovschi

Pe 8 februarie, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din capitală, a avut loc festivitatea de 
inaugurare a Anului Dumitru Matcovschi. La eveniment a participat și Prim-ministrul Iurie
Leancă. Oficialul a subliniat, în discursul său, că Dumitru  Matcovschi nu a fost un simplu
poet, ci un „Om al Cetăţii, la a cărei edificare a contribuit plenar şi la a cărei temelie s-a zidit,
aducându-şi pe altar viaţa şi verbul”.

Şeful Cabinetului de miniştri a precizat că Executivul
nu a ezitat, atunci când a decis ca 2014 să fie Anul
Dumitru Matcovschi, contribuind astfel la evocarea
unei mari personalităţi, care la sfârșitul secolului tre-
cut s-a înscris fără să şovăie în rândurile celor care
au iniţiat Mişcarea de Eliberare Naţională. „Poetul şi-
a dorit mereu o ţară vie, cu suflet viu şi tânăr, cu oa-
meni implicaţi şi cu atitudine”, a spus Iurie Leancă.
„Şi iată că astăzi nu ne mai putem imagina ţara
noastră fără acest nume. Sunt creaţii literare - dar,
înainte de toate, civice - care au făcut istorie şi pe
care s-a clădit istoria Republicii Moldova de astăzi.
Datoria noastră e să facem astfel, încât această is-
torie şi cei care s-au jertfit în numele ei să nu fie
uitaţi. Doar astfel opera lui Dumitru Matcovschi şi
a confraţilor săi de condei va fi valorificată şi va
continua să cultive demnitatea şi verticalitatea
generaţiilor viitoare”, a mai spus Iurie Leancă.
Scriitorul, poetul și dramaturgul Dumitru Matcov-
schi, care a trecut în nefiinţă în iunie 2013, a fost
o personalitate notorie a vieţii cultural-artistice şi
sociale din țara noastră. Pentru meritele sale de-
osebite, Dumitru Matcovschi a fost ales membru
titular al Academiei de Ştiinţe, decorat cu
distincţia supremă „Ordinul Republicii”. Poetului
i s-a acordat, de asemenea, titlul de „Scriitor al
Poporului” și Premiul de Stat al Republicii
Moldova. În noiembrie trecut, deputaţii, la 
propunerea Guvernului, au votat un proiect prin
care au declarat 2014 drept Anul Dumitru 
Matcovschi.
Evenimentul de inaugurare a Anului Dumitru
Matcovschi a avut drept motto un vers celebru
al poetului: „Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el
se grăbește...”, după care s-a jucat spectacolul
„Pomul vieții”, după piesa omonimă a regretat-
ului autor.

Mesajul Prim-ministrului Iurie Leanca la Festivitatea de inaugurare a Anului Dumitru Matcovschi
http://youtu.be/_CI9Sg9wHFg

La 29 ianuarie 2014, 
Cabinetul de  miniştri a 

aprobat Programul Național 
de manifestări cultural-artistice 

consacrate Anului 
Dumitru Matcovschi.

http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=7302
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Programul DOR, o misiune de redescoperire a
Republicii Moldova

O sută de copii, cu vârste cuprinse între
12-17 ani, vor fi selectaţi în acest an pen-
tru a participa la Programul DOR
(Diasporă. Origini. Reveniri). Termenul
limită de depunere a dosarelor este 31
martie 2014. „Participarea la Programul
DOR, destinat copiilor și adolescenților
provenind  din familiile cetățenilor Republicii
Moldova stabiliți peste hotare, înseamnă mai
mult decât o vizită în patria părinților -  este o
ocazie de a vedea și de a descoperi, într-un
timp foarte scurt, ceea ce este  mai frumos în
țara lor de origine. DOR este, dacă vreți, o mi-
siune de redescoperire a Republicii Moldova,
un simbol al ceea ce ar trebui să facă statul pen-
tru cetățenii săi, chiar dacă aceștia abia de au
atins vârsta de 12 ani”, spune șeful Biroului pen-
tru relații cu diaspora, Victor Lutenco.

Programul DOR este o inițiativă a Guvernului, pusă
în practică prin intermediul Biroului pentru relații cu di-
aspora începând cu anul 2013. Acesta constă în orga-
nizarea unei tabere de vară, cu durata de o săptămână,
pentru copiii și adolescenții cetățenilor originari din Re-
publica Moldova, aflați peste hotare.

Cei o sută de copii vor participa la diverse activități cre-
ative, sportive, artistice, lingvistice, de cunoaștere a istoriei
și culturii, vor întreprinde vizite culturale și vor merge la în-
tâlniri oficiale. 
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SCOP: De a consolida
legăturile emoționale, culturale și de iden-

titate cu țara lor de baștină, Republica
Moldova, pentru că aceste legături se rup odată cu

plecarea lor peste hotare. 

MISIUNE: De a sensibiliza tinerii din generația a doua
de migranți cu privire la identitatea lor culturală.

DE CE: Programul DOR a apărut drept rezultat al necesității
clar exprimate a diasporei moldovenești de a menține relația
cu valorile tradiționale ale țării și de a crește gradul de conex-
iune emoțională cu Republica Moldova.

CÂND: 21-27 august 2014.

CINE: 100 de copii - 80 de membri ai dias-
porei din diferite țări și 20 de persoane din

Republica Moldova, din grupul de
vârstă 12-17 ani.

DIASPORA 20
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CINCI ÎNTREBĂRI PENTRU PRIM-MINISTRU      

Svetlana Dima,
şomeră, 41 de ani,

or. Chişinău

Când vor fi majorate salariile pentru cetăţeni?

Sunt două aspecte importante, pe care aș
dori să le menționez. Primul ține de faptul că, deși cu ritmuri ceva mai lente decât ne
dorim, salariile cresc în mod constant. Mă refer nu doar la valoarea nominală a salariului, ci și la 
puterea lui de cumpărare. Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică, în anul 2013,
salariul mediu a fost de 3765 lei, crescând în termeni reali cu 3,5% față de anul 2012. Al doilea
aspect important e că dinamica salariilor depinde nu atât de voința Guvernului, cât de productivitatea
în sectorul real al economiei. Ceea ce poate să facă și face Executivul în mod direct este să majoreze
salariile în sectorul bugetar. Astfel, în decembrie 2013, salariul nominal în sectorul bugetar era cu
șapte la sută mai mare decât în decembrie 2012, iar salariul real ajustat la indicele inflației era cu
circa două procente mai mare.

Această rubrică este o platformă de
discuții dintre cetăţeni şi Premierul
Iurie Leancă. În fiecare număr al re-
vistei vor fi cinci întrebări la care
șeful Guvernului va oferi răspunsuri.
Toate întrebările sunt adunate la în-
tâmplare pe stradă de către un con-
sultant al Biroului comunicare și
relații cu presa al Executivului.
Primele întrebări au fost „culese” de
la locuitori din Chișinău.
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Tatiana Damian,
studentă, 20 de ani,

or. Călăraşi

Ce acțiuni întreprinde guvernarea pentru a stopa
fenomenul migraţiei  tinerilor care absolvesc

facultatea şi pleacă peste hotare?

Guvernul a dezvoltat mai multe proiecte economice destinate cetățenilor Republicii Moldova care
au fost plecați peste hotare, precum și pentru tinerii din țară care își doresc să se lanseze în afaceri.
vedeți informația la: https://docs.google.com/file/d/0B_DOOOKzDgM8QlFyWGVlTWJHWFU/edit.
Toate aceste programe și proiecte economice sunt valabile atât pentru cei care se întorc din
străinătate, cât și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior din țara noastră. În plus,
aceștia din urmă pot să-și continue studiile la ciclul II Masterat. Iar încă în perioada studiilor la ciclurile
I Licență și II Masterat, tinerii pot obține burse de mobilitate academică, ceea ce presupune un se-
mestru de studii peste hotare, și ulterior, revenirea în țară cu mai multe cunoștințe și experiențe mult
mai vaste.

M-am întors recent de la lucru din Rusia. Ce face Guvernul
pentru ca noi, cei reveniți acasă, să ne găsim un loc de
muncă?

Alexei Curacicov,
29 ani, 
or. Taraclia

Una dintre prioritățile Guvernului este crearea a cât mai multe locuri de muncă. În cazul în care ați
revenit în țară, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) vă poate ajuta nu
doar să vă găsiți o slujbă, ci și să beneficiați de cursuri de calificare, recalificare și perfecționare. De
asemenea, vă puteți înregistra gratuit pe www.angajat.md, o pagină web destinată angajatorilor și
celor aflați în căutarea unui loc de muncă. Totodată, puteți obține informaţiile necesare printr-un apel
gratuit la Centul de Apel ANOFM - 080001000 (dacă vă aflați țară), expedierea unui mesaj pe adresa
electronică centrulapel@anofm.md sau prin chat, ID skype: Centrul-de-Apel-ANOFM. Un alt portal
util este www.cariere.gov.md. Aici sunt publicate toate anunțurile de angajare în cadrul structurilor
guvernamentale. La fel, puteți accesa și: 
www.anofm.md
http://www.moldovajobs.md/
http://bestjobs.md/
http://www.hr.md/
http://hh.md/?page=result&t=vacancy&lang=ro
http://jobinfo.md/

În plus, există Proiectul SYSLAB, finanțat de Guvernul Norvegiei, al cărui grup-țintă sunt cetățenii
moldoveni reîntorși în țară, șomerii, indiferent de vârstă, educație și experiență. Lor li se oferă instruiri
și consultanță pentru a-și găsi un loc de muncă (str. Alba Iulia, 75, bir. 701, Chișinău, telefon:
022.901.252, 022.901.253, 022.901.255)

VOX POP
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

VOX POP 22



Tudor Corman, şofer,
45 de ani,

satul Ciulucani

A crescut preţul la motorină. De ce s-au scumpit
carburanții?

Galina Iordăchescu, agricultor,
43 de ani,
satul Ruseştii Noi, r-l Ialoveni

Am cote de pământ, am livadă în sat, dar nu am unde
să-mi vând marfa. Ce se face pentru ca agricultorii să
aibă unde să-şi vândă producţia agricolă?

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE va deschide noi piețe pentru agricultori. În
plus, Guvernul susține dezvoltarea industriei alimentare. Tot în acest scop are loc atragerea supor-
tului din partea Băncii Mondiale, BERD și BEI pentru dezvoltarea infrastructurii de post-recoltare,
astfel încât fermierii să aibă unde să livreze și să stocheze marfa. Guvernul susține și formarea
asociațiilor de producători agricoli, pentru ca aceștia să-și consolideze capacitatea de negociere pe
piață.

Potrivit informației pe care am primit-o de la ANRE, unul dintre factorii care determină scumpirea
benzinei și a motorinei, invocat de către operatorii de pe piaţa produselor petroliere, este majorarea
preţurilor de achiziţie. Astfel, față de noiembrie 2013, când au fost stabilite preţurile la produsele
petroliere, în ianuarie 2014 preţurile de achiziţie din import a benzinei au crescut în medie cu 35 de
dolari/tonă (cu 3,6%), a motorinei - cu 7 dolari/tonă (cu 0,7%), a gazului lichefiat - 11 dolari/tonă (cu
1,3%).
Un alt factor constă în deprecierea monedei naţionale în raport cu alte valute de referinţă. Al treilea
factor constă în majorarea cotelor accizelor la importul produselor petroliere, începând cu 1 ianuarie
2014, cu 300 lei/tonă la benzină, cu 125 lei/tonă la motorină şi cu 185 lei/tonă la gazul lichefiat. Im-
pactul acestora în preţurile de comercializare a produselor petroliere constituie 27,5 bani/litru (+1,6%)
pentru benzină, 12,6 bani/litru (+0,8%) la motorină și 11,2 bani/litru (+1,2%) la gaz lichefiat.
Astfel, evoluţia cotaţiilor medii PLATT'S ale preţurilor la benzină şi motorină în decembrie-ianuarie
nu corelează totalmente cu dinamica preţurilor de import (exprimate în valută străină). Mai exact,
cotaţiile PLATT'S la benzină în perioada de la începutul lui ianuarie sunt în scădere faţă de decem-
brie, de la 954 la 936 USD/tonă, preţurile de import au crescut de la 995 la 1014 USD/tonă. în cazul
motorinei tendinţa cotaţiilor medii PLATT'S confirmă dinamica uşor diminutivă a preţurilor de import. 
Efectul cumulativ al celor trei factori denotă existenţa unor premise pentru o majorare nesemnificativă
a preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.
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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.md

Guvernul Republicii Moldova
Biroul comunicare și relații cu presa

Iurie Leancă transmite un mesaj de felicitare cu prilejul
sărbătorilor de primăvară

VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=-xt6OBg7JBc&feature=youtu.be

În mod special, în aceste zile, îmi îndrept gândul către
femeile din țara noastră. Aș vrea să vă prind tuturor un
Mărțișor la piept, ca mărturie a aprecierii pentru efortul
de a păstra viu „focul din vatră”. Din vatra casei și din

vatra țării!

Vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături!”


