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Sorina Ștefârţă

Pace pentru 
lumea mea

Argument

continuare în pag. 6

C ând, în satul cu salcâmi din copilăria mea, 
îngerul pe care îl chema „bunica Zinovia” se 
ruga, seară de seară, „numai să dea Domnul 

să nu fie război”, pe mine mă pufnea râsul. „Păi da cum 
să fie război, bunico, doar nu crezi că va înnebuni lumea 
şi va începe, din nou, să se omoare?!.”, o tachina micuţa 
teroristă din mine. Astăzi, la doar câteva decenii distanţă, 
în secolul care s-a anunţat că „va fi creştin sau nu va fi 
deloc”, în acelaşi sat cu salcâmi, puţinii copii rămaşi îşi 
urmăresc îngrijoraţi părinţii care, la rându-le, ascută 
seara îngrijoraţi ştirile, şi întreabă, cu voce aproape mută: 
„Mama, tata, e război?!.”.

Se pare că lumea, totuşi, a înnebunit. Căci tocmai 
aşa se întâmplă atunci când eu nu vreau război, tu nu 
vrei război, ei/ele nu vor război... iar oamenii luptă şi 
mor. Mor, fără să ştie că există şi alte spaţii, în care alţi 
oameni caută - şi găsesc - alternative la confruntare, iar 
cuvântul-cheie de care ei se conduc în viaţă este edificare, 
nu distrugere. Astfel, oricât ar părea de ciudat pentru 
timpurile „moderne” în care trăim şi tehnologiile cu care 
operăm, războiul şi pacea au ieşit din zona metaforei, aşa 
cum ne obişnuiserăm de o vreme, şi ne fac să gândim. Şi 
să alegem. Pentru că viitorul, întotdeauna, este o alegere. 
Eu aleg pacea - în casa mea şi în ţara mea. Ce viitor aleg 
concetăţenii mei? 

Dacă e să judecăm după Barometrul privind 
vecinătatea Uniunii Europene, efectuat în perioada 
decembrie 2013- ianuarie 2014 şi făcut public pe final de 
mai, şi ţara mea alege pacea. Deoarece, spune cercetarea 
cu pricina, în ochii cetăţenilor Republicii Moldova, 
această structură paneuropeană este un partener de 
nădejde, care contribuie la dezvoltarea statului nostru 
- 71 la sută în raport cu cele 25 la sută care văd UE în 
lumină negativă. O convingere fundamentată pe lucruri 
simple; lucruri care în cărţile de filozofie se numesc 
„valori”, dar care, în viaţă, sunt acele condiţii fireşti 
ce îi permit omului să se simtă om - drepturi egale, 
solidaritate, bunăstare, securitate, pace…

Acea pace pe care ne-o dorim cu toţii şi care e 
posibilă doar într-o lume unde „pacea durabilă” e un 
principiu fondator. Pentru noi, cea mai apropiată astfel de 
lume este Uniunea Europeană - comunitatea ce a re-creat 
Europa după un război devastator şi a transformat-o într-
un continent al păcii care de aproape şapte decenii nu a 
cunoscut confruntări sângeroase… Aceasta e lumea mea.

,,Ştiam că vreau să-mi continui stu-
diile la o instituţie de învăţământ euro-
peană, dar acest lucru era posibil doar 
dacă găseam o bursă”, spune Cristina. 
Fiind încă în clasa a 11-ea, o căutare 
banală pe Google la categoria ,,Burse 
pentru studenţii moldoveni” a adus-o 
pe pagina electronică a universităţii la 
care în prezent îşi face studiile. ,,Tocmai 
se încheiase perioada de depunere a do-
sarelor. Am decis să revin peste câteva 
luni, să verific dacă bursa în cauză mai 
e valabilă. Procesul de aplicare include 
trei etape, iar frumuseţea lui constă în 
faptul că BAC-ul este irelevant, întrucât 
prin luna mai afli deja rezultatele, dacă 
eşti sau ba admis la studii. O condiţie 
obligatorie e că trebuie să absolvim lice-
ul”, îşi aminteşte actuala studentă.

Cristina este convinsă - cel puţin, 

asta rezultă din experienţa ei - că să obţii 
o bursă la o universitate din Europa este 
simplu de tot: trebuie doar să fii ghidat 
de dorinţa de a schimba ceva. ,,La prima 
etapă am completat formularul online, 
care includea tabelul de note (la mate-
matică şi engleză trebuie să ai minim 
7!), dovezi că eşti implicată în activităţi 
extraşcolare, o scrisoare de motivare şi 
una de recomandare. Următorul pas a 
fost testul, susţinut la Chişinău, prin 
care se verifică nivelul de cunoştinţe 
la matematică, engleză şi logică. Cei 
cu rezultate bune la teste sunt invitaţi 
la interviu, care de asemenea are loc la 
Chişinău. Nu ştiu cum e de obicei, dar 
la mine la interviul a asistat şi rectorul 
instituţiei din Riga…”, explică tânăra. 

Studii europene, 
pentru o Moldovă europeană
Pe Cristina Ţaranovici din 
Chişinău am cunoscut-o în 
timpul unei vizite de studiu 
la riga. este o europeană 
tipică, ce nu se deosebeşte 
deloc de tinerii care studiază 
economia şi Businessul la 
Stockholm School of econo-
mics din capitala Letoniei. 
acum doi ani, Cristina nici 
nu bănuia că va merge într-o 
ţară baltică pentru a învăţa 
cum se administrează o afa-
cere. Știa doar că-şi doreşte 
ca, după absolvirea Liceului 
teoretic ,,Mihail Berezov-
schi”, să facă facultatea unde-
va în europa. Însă nu identi-
ficase nici ţara, nici instituţia 
de învăţământ favorită…

Lilia Zaharia,
Asociaţia Presei Independente

Trebuie doar să fii ghidat de dorinţa 
de a schimba ceva…

Preşedintele Consiliului European, Her-
man Van Rompuy, care pe 13 mai s-a aflat la 
Chişinău, i-a adresat Premierului Iurie Leancă 
invitaţia de a semna pe 27 iunie, la Bruxelles, 
Acordul de Asociere dintre Republica Moldo-
va şi Uniunea Europeană, inclusiv instituirea 
Zonei de Liber Schimb cu UE. 

La ceremonia de semnare, care va avea loc 
în cadrul unui summit extraordinar UE-Mol-
dova, vor fi prezenţi liderii celor 28 de ţări ale 
Uniunii.

Herman Van Rompuy: „Pe 27 iunie, 
Moldova e aşteptată la Bruxelles”

Comisarul european pen-
tru extindere şi politică de 
vecinătate, Ştefan Fule, consi-
deră că Ucrainei, Georgiei şi 
Republicii Moldova trebuie să 
li se acorde, „într-o perspec-
tivă pe termen lung, statutul 
de membru deplin al Uniunii 
Europene”. „Dacă intenţio-
năm cu adevărat să obţinem 
transformarea ţărilor din 

Europa de Est, trebuie să apli-
căm la modul serios cel mai 
puternic instrument pe care îl 
avem întru realizarea acestui 
scop - extinderea. Perspectiva 
europeană, în pofida tuturor 
condiţiilor legate de ea, con-
stituie cel mai bun stimulent 
pentru realizarea reformelor 
necesare în statele est-euro-
pene”, a declarat Ştefan Fule 

într-un interviu publicat în 
„Die Welt”. La fel, Comisarul 
european s-a arătat convins că 
în Uniunea Europeană trebuie 
să fie creat cadrul politic şi in-
stituţional pentru continuarea 
extinderii.

Ștefan Fule: „Moldova trebuie 
să se integreze în UE”

Cristina Ţaranovici în bibliotecă, locul 
unde își petrece majoritatea timpului. Foto: Lilia Zaharia
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35.905 este numărul 
exact al cetăţenilor 
republicii Moldova 
care, în perioada 28 
aprilie - 28 mai, au mers 
în ue cu paşapoarte 
biometrice. 

Cei mai mulţi (14.525) 
au traversat frontiera la 
punctul de trecere Leuşeni. 
Prin Aeroportul Internaţi-
onal Chişinău au ieşit din 
ţară 4752 de persoane, în 
timp ce alte 4713 au trecut 
pe la Vama Sculeni. Ur-
mează Giurgiuleşti (3898), 
Cahul (2598), Costeşti 
(3505), Ungheni (1063) şi 
Lipcani (851). Din totalul 
acestora, 12.752 de persoa-
ne au prezentat la control 
paşapoarte biometrice noi, 
acestea fiind şi singurele 
documente de călătorie pe 
care le deţineau. Potrivit 
Poliţiei de Frontieră, până 
în prezent, au fost întorşi 
din drum doar nouă cetă-
ţeni moldoveni, deţinători 
de paşapoarte biometrice, 
pe motiv că nu au îndepli-
nit alte condiţii de intrare 
în Uniunea Europeană.

Amintim că, din 28 
aprilie, cetăţenii Republicii 
Moldova călătoresc în ţările 
UE doar în baza paşaportu-
lui biometric. Ţara noastră 

este primul stat din Parte-
neriatul Estic ce obţine un 
asemenea regim, realizare 
calificată de experţii revis-
tei „Euromonitor” drept 
cel mai vizibil progres în 
procesul de integrare euro-
peană în primul trimestru 
al anului curent. Totodată, 
potrivit oficialilor şi analiş-
tilor europeni, citaţi de por-
talul EUobserver.com, acest 
lucru a fost posibil pentru 
că Moldova şi-a îndeplinit 
angajamentele asumate în 
cadrul Planului de acţiuni 
moldo-comunitar pe dome-
niul vizelor, a făcut şi con-
tinuă să facă reforme ce vor 

apropia ţara de standardele 
europene. În mod firesc 
însă, o astfel de libertate 
presupune şi respectarea 
unor reguli de joc.

Încă o dată despre ce 
permite şi ce nu permite 
regimul fără vize

Anularea vizelor per-•	
mite libera circulaţie 
în: 22 de țări ue - Aus-
tria, Belgia, Cehia, 
Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Ger-
mania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Letonia, Lituania, 
Luxembourg, Malta, 

În prima lună fără vize,

spre europa au plecat 36 de mii de moldoveni
Cecilia Malmström, Comisarul european pentru Afaceri Interne:

Moldova a reușit, pentru că a muncit mult

Ambasadoarea Suediei 
la Chişinău, Ingrid Ter-
sman (foto) şi prim-minis-
trul Iurie Leancă au lansat, 
săptămâna trecută, Strate-
gia Guvernului Suediei ba-
zată pe rezultatele privind 
cooperarea în domeniul re-
formelor cu Europa de Est 
pentru anii 2014-2020. Stra-
tegia stabileşte că Stockhol-
mul va investi în următorii 
şapte ani 500 de milioane 
de euro pentru susţinerea 
reformelor în ţările Parte-
neriatului Estic, iar dome-
niile prioritare vor fi iden-
tificate în baza analizei re-
zultatelor obţinute în aceste 
state. Moldovei îi vor reveni 
câte 14 mln. de euro anual, 
sumă care în şapte ani va fi 
de aproximativ 100 mln.

Potrivit Ambasadoarei, 
Strategia se va axa pe trei 
direcţii de bază: integrarea 
economică mai strânsă a 
Moldovei cu UE şi dezvol-
tarea economiei de piaţă; 
consolidarea democrației, 
asigurarea unui respect 
mai înalt pentru drepturile 
omului, egalitatea de gen şi 
supremația legii; edificarea 

unui mediu ambiant mai 
bun, reducerea impactu-
lui climatic al activităţilor 
umane şi consolidarea re-
zistenţei societății şi eco-
nomiei în fața fenomenelor 
climaterice extreme şi a 
schimbărilor climaterice 
globale. Prim-ministrul Iu-
rie Leancă a menţionat că 
documentul este unul cu 
implicații directe pentru vi-
itorul țării noastre, pliindu-
se perfect pe prioritățile de 
dezvoltare şi pe demersul 
nostru de eurointegrare. De 
asemenea, Iurie Leancă a 
menţionat că Suedia se află 
printre cei mai importanţi 
parteneri de dezvoltare ai 
Republicii Moldova.

Pe scurt

Angela Merkel a transmis un mesaj de susţinere Moldovei

Iurie Leancă: „Idealul european încă nu a fost dus la bun sfârșit”

Cancelarul Angela Mer-
kel a reiterat săptămâna 
trecută, la Berlin, sprijinul 
pentru integrarea europea-
nă a Republicii Moldova. 
În cadrul întrevederii cu 
prim-ministrul Iurie Lean-
că, cu premierul interimar 
al Ucrainei, Arseni Iaţeniuk 
şi cu şeful guvernului de la 
Tbilisi, Irakli Garibaşvili, 
Angela Merkel a spus că, în 
pofida crizei din Ucraina, 
UE doreşte să aprofundeze 
relaţiile de parteneriat cu 
vecinii săi din Estul Euro-
pei. Respectiv, nu se doreşte 
o concurenţă cu Rusia şi nici 
impunerea unei alegeri între 
Vest şi Est.

Cancelarul a mai decla-
rat că, odată cu semnarea, 
în luna iunie, a Acorduri-
lor de Asociere cu Moldo-
va şi Georgia, relaţiile po-
litice, economice şi cultu-
rale se vor aprofunda. „De 
asemenea, aceste Acorduri 

vor pune bazele unui par-
teneriat al reformelor, care 
va consolida democraţia, 
statul de drept şi economia 
de piaţă”, a declarat Ange-
la Merkel. Premierul Iurie 
Leancă i-a mulţumit Can-
celarului german pentru 

mesajul ferm de susținere 
în demersul european al 
Republicii Moldova. „Nu 
integrarea europeană, ci 
incertitudinea cu privire 
la integrarea europeană 
este cauza crizei prin care 
trece astăzi regiunea, de-
oarece incertitudinea în-
seamnă instabilitate. Nu 
ambiguitatea, ci claritatea 
ne vor ajuta să găsim o 
soluţie de durată pentru 
actuala criză şi pentru in-
stabilitatea în această par-
te a Europei”, a subliniat 
Iurie Leancă. În plus, el a 
reconfirmat poziţia fermă 
a ţării noastre în alegerea 
sa europeană. 

La 29 mai, prim-ministrul Iu-
rie Leancă a participat la Aachen, 
Germania, la ceremonia de de-
cernare a Premiului Charlemagne 
Preşedintelui Consiliului European, 
Herman Van Rompuy. Premierul a 
vorbit despre rolul lui Van Rompuy 
în procesele de transformare în UE 
şi în vecinătatea ei, menţionând că, 
la această „cotitură critică a istoriei 
noastre, şansa oferită astăzi este un 
semnal generos de solidaritate şi de 
sprijin”. „Faptul că am fost invitați 

la acest eveniment probează încă un 
adevăr fundamental: acela că astăzi, 
aici, trei prim-miniştri ai trei țări 
europene care, deocamdată, rămân 
în afara UE, plătesc tributul idealu-
lui unificării europene. Iar aceasta 
este o mărturie că acest ideal încă nu 
a fost dus la bun sfârşit”, a subliniat 
Iurie Leancă.

Premierul a mai spus că, deşi 
continuă să se confrunte cu unele 
probleme, Moldova a făcut o alegere 
clară în favoarea integrării europe-

ne. În acest scop, nu trebuie să ezi-
tăm şi nici să facem compromisuri. 
„Poporul nostru a trecut, în ultimele 
decenii, prin prea multe greutăți şi 
dezamăgiri. De aceea, mulți se tem 
că integrarea europeană ar putea fi 
doar promisiuni deşarte. Eu nu-mi 
învinuiesc compatrioţii care sunt 
mai sceptici vizavi de integrarea eu-
ropeană. Eu vă spun: scepticismul lor 
va dispărea de îndată ce ei vor vedea 
şi vor crede în realitatea ei. De data 
aceasta nu trebuie şi nu vom eşua”. 

Suedia ne oferă 
100 de milioane de euro 
pentru a merge înainte

Selecţie de A. Ş.

Olanda, Polonia, Por-
tugalia, Slovacia, Slove-
nia, Spania, Suedia; în 
patru țări ue care nu 
sunt membre Schengen 
- România, Bulgaria, 
Croația, Cipru; în patru 
state non-ue - Nor-
vegia, Islanda, Elveția, 
Liechtenstein. Marea 
Britanie şi Irlanda nu 
au aderat la Schengen.
Avem dreptul la călăto-•	
rii pe termen scurt, de 
până la 90 de zile timp 
de şase luni, fără drep-
tul de muncă, studii, 
reîntregirea familiei ş.a. 
Putem călători doar •	

dacă avem paşaport bio-
metric valabil, care poa-
te fi perfectat atât acasă, 
cât şi la ambasadele/
consulatele țării noastre 
de peste hotare. Din 1 
ianuarie 2011, Republi-
ca Moldova eliberează 
doar paşapoarte bio-
metrice. Cetăţenii care, 
din varii motive, nu 
doresc să-şi perfecteze 
paşaport biometric vor 
trebui să solicite viză 
Schengen.
Autorităţile de fronti-•	
eră din UE pot solicita 
documente ce confirmă 
condiţiile de şedere (de 

exemplu, rezervare de 
hotel sau adresa şi nu-
mele persoanei la care 
mergeţi, bilet tur-retur, 
asigurarea medicală, 
dovada că aveţi bani 
pentru a vă întreţine - 
circa 50 de euro pe zi).
Cetăţenii care nu res-•	
pectă regulile de intrare 
şi de şedere pe teritoriul 
statelor Schengen pot 
fi amendați sau chiar 
deportați forţat, acţiune 
care întotdeauna e aso-
ciată cu o interdicţie de 
intrare de unu-cinci ani.

Andreea Ştefan

„…Liberalizarea regimului de vize 
este o realizare importantă, pentru 
care Moldova a muncit mult. Aceas-
ta se datorează angajamentelor 
puternice din partea Guvernului, 
dar şi sacrificiilor făcute de cetățeni 
pentru a reforma țara, într-o perioadă 
relativ scurtă de timp. Şi a fost clar pen-
tru Comisie, cu mult timp înainte de Crăciun, 
că eram gata să mergem mai departe. (…) 
Toate reformele care au fost făcute sunt foarte 
importante. Am început să vedem rezultate 
concrete, care se transpun în beneficii pentru 
cetățenii moldoveni. Ele vor îmbunătăți ca-

litatea produselor şi serviciilor. Totuşi, 
suntem îngrijorați de domeniile care 

încă necesită să fie reformate. Prim-
ministrul a enumerat, în acest sens, 
necesitatea aprofundării reformei 
justiției, prevenirii şi combaterii 

corupției. Aceste schimbări sunt im-
portante pentru aplicarea prevederilor 

Acordului de Asociere şi ale celui cu privire la 
crearea Zonei de Liber Schimb. Vă vom spri-
jini în realizarea acestor reforme. Fiți siguri: 
Comisia Europeană va fi totdeauna de partea 
Moldovei în acest demers”.

Chișinău, 22 mai 2014
Fo

to
: E

PA



iunie, 2014  (nr. 2) 3

tia partenerilor noştri din 
Uniunea Europeană - să ne 
păstrăm calmul şi să menţi-
nem un dialog constant cu 
partenerii noştri din spaţiul 
estic. Este un lucru firesc şi 
necesar, şi de facto aceasta 
este o prioritate şi pentru 
noi.

— Cum se materiali-
zează ori se va materiali-
za acest dialog?

— Domnul Grigori Ka-
rasin, omologul meu din 
Rusia, se va afla la Chişi-
nău în zilele de 9-10 iunie. 
Vinerea trecută, doamna 
ministru Natalia Gher-
man a discutat la telefon 
cu domnul Serghei Lavrov, 
ministrul rus de Externe. 
În luna iunie ne vor vizita 
mai multe delegaţii, cu care 
vom discuta pe larg felul în 
care va funcţiona viitoarea 
Zonă de Liber Schimb din-
tre Moldova şi UE. Este un 
dialog care confirmă pozi-
ţia pe care Guvernul Repu-
blicii Moldova o reiterează 
permanent - apropierea de 
Uniunea Europeană nu va 
condiţiona ruperea rela-
ţiilor cu zona estică şi cu 
Federaţia Rusă. Priorita-
tea de integrare europeană 
nu contravine cooperării 

noastre cu ţările din spaţiul 
CSI. Cei care insistă asupra 
contrariului şi care văd în 
această apropiere un pericol 
pentru interesele lor econo-
mice, o fac fără a avea mini-
me dovezi şi argumente.

— Ce dovezi și ar-
gumente aveţi dumnea-
voastră, ca să le risipiţi 
temerile?

— Cel mai important 
argument este că Zona de 
Liber Schimb nu contra-
vine Acordului de liber 
Schimb din cadrul CSI. Pe-
dalarea pe ideea că Acordul 
de Asociere cu UE va afecta 
economia Federaţiei Ruse 
este cel puţin neserioasă. 
Îmi vine greu să cred cum 
o economie cu o capacitate 
modestă, precum este cea 
a Moldovei, ar putea afecta 
un gigant economic mon-
dial, care este Rusia.

Bunăoară, una dintre 
temeri ţine de faptul că 
mărfurile europene care 
vor ajunge, fără taxe, pe 
piaţa moldovenească, vor fi 
reexportate spre Rusia. Dar 
se ştie foarte bine că orice 
export se face în baza certi-
ficatelor de origini. În plus, 
capacitatea de producţie 
agroalimentară a Moldovei 

e bine cunoscută şi un salt 
radical al exporturilor va fi 
detectat şi penalizat imediat 
de către partenerii din alte 
state, inclusiv de către UE. 
Pentru că Acordul de Aso-
ciere este un document nu 
doar de creştere economi-
că, ci şi unul care se axează 
pe respectarea legislaţiei. 
Iar Uniunea Europeană a 
demonstrat în repetate rân-
duri că respectarea legii este 
criteriul suprem de care se 
ghidează aceasta.

— Cât de mare e 
„pericolul militar”, 
invocat în contextul 
apropierii noastre de UE, 
multe ţări ale căreia sunt 
și membre ale Alianţei 
Nord-Atlantice?

— Este un neadevăr to-
tal. Să pornim de la faptul 
că Moscova a avut mereu o 
cooperare mult mai avan-
sată cu NATO, decât noi. 
Şi Moldova, şi Rusia sunt 
membre ale Programului 
Parteneriatul pentru Pace al 
Alianţei. Dar există şi Con-
siliul de Cooperare Rusia-
NATO, care a fost convocat 
chiar în aceste zile… În ceea 
ce ne priveşte, relaţia noas-
tră cu NATO se produce în 
limitele legale, care derivă 
din statutul constituţional 
de neutralitate al Republicii 
Moldova, dar care nu este 
o piedică în cooperarea cu 
Alianţa. Dimpotrivă, ne-
utralitatea ne avantajează 
inclusiv pentru că putem 
solicita tuturor ţărilor să 
respecte acest statut - înain-
te de toate, Federaţiei Ruse, 
care trebuie să-şi retragă 
trupele de peste Nistru. E 
un subiect pe care îl abor-
dăm permanent…

— Şi chiar nimeni, 
niciodată, nu a făcut mă-
car o tentativă să vă și să 
ne convingă de necesitata 

aderării la Alianţa Nord-
Atlantică?

— Nimeni, niciodată, 
nicio presiune sau măcar 
o aluzie fină, prin care să 
ni se sugereze schimbarea 
statutului de neutralitate al 
țării noastre. Dimpotrivă, 
ni se spune mereu că este 
dreptul suveran al fiecărui 
stat să decidă acest lucru. 
A spus-o, recent, şi dom-
nul Alexander Vershbow, 
adjunctul Secretarului 
General al NATO, care a 
întreprins o vizită de câte-
va zile la Chişinău. Astfel, 
folosirea, de către oponen-
ţii integrării europene, a 
„sperietorii NATO” este 
manipulare curată. O dove-
deşte şi exemplul unor state 
precum Austria, Suedia sau 
Finlanda - ţări neutre care, 
însă, sunt membre de suc-
ces ale UE.

— De ce continuă să 
existe această sperietoa-
re? De ce doar 20 la sută 
din cetăţenii moldoveni 
privesc cu ochi buni Ali-
anţa Nord-Atlantică?

— Un prim motiv ar fi 
această percepţie, mai mult 
sau mai puţin eronată, a 
conceptului de neutralitate. 
Apoi, cred că este nevoie de 
mai multă informare, pro-
babil, de mai multe proiecte 
vizibile cu impact social, ce 
ar demonstra că NATO nu 
e doar o structură politi-
co-militară. Bunăoară, cu 
ajutorul NATO au fost dis-
truse rezervele de melanj - 
combustibil de rachete cu 
termen expirat, rămas pe 
teritoriul Republicii Mol-
dovei. Un proiect foarte 
important este cel privind 
retragerea pesticidelor din 
satele noastre. În primăva-
ră am făcut un apel la state-
le NATO pentru a contribui 
financiar la realizarea fazei 

a treia a acestui proiect, 
pentru care mai este nece-
sar circa un milion de euro. 
Şi fiţi de acord că din rea-
lizarea proiectului dat vor 
avea de câştigat oamenii.

— Ce se întâmplă în 
domeniul militar?

— Colaborăm în dome-
niul securităţii cibernetice, 
în cel ştiinţific şi în ceea ce 
ţine de profesionalizarea 
Armatei Naţionale. Este 
vorba de exerciţii comune 
pentru situaţii de urgenţă, 
în caz de calamităţi natu-
rale, sau de promovarea in-
tegrităţii şi lupta cu corup-
ţia în forţele armate. Toate 
aceste elemente de coope-
rare, repet, ţin cont de cali-
tatea de stat neutru a Repu-
blicii Moldova. Apropo, în 
acest an, ostaşii moldoveni 
participă la o misiune de 
pacificare a NATO în Ko-
sovo. Este nu doar o chesti-
une practică - este şi modul 
în care Republica Moldova 
devine un furnizor de secu-
ritate în Europa de Sud-Est.

— Foarte mulţi con-
cetăţeni de-ai noștri văd 
în UE o umbrelă de secu-
ritate. Cât de reală este 
această umbrelă și cât de 
mult putem miza pe ea 
astăzi?

— Sunt convins că pu-
tem miza pe această um-
brelă care, înainte de toate, 
oferă securitate politică. 
Dovadă sunt şi evenimen-
tele din Ucraina. Poziţia 
Uniunii Europene faţă de 
Ucraina este univocă şi cla-
ră - contra separatismului, 
contra confruntărilor vio-
lente care au loc în această 
ţară, în sprijinul păcii.

— Vă mulţumim pen-
tru interviu.

Andreea Ștefan

IntervIu

Europa rămâne un continent al păcii şi 
când spun asta mă gândesc la acel pol 
de atracţie pe care l-a creat Uniunea 

Europeană prin stabilitatea, securitatea 
şi prosperitatea ei. A făcut-o în pofida 

multiplelor crize prin care a trecut 
şi indiferent de faptul că, aşa cum 

au arătat şi recentele alegeri pentru 
Parlamentul European, unele ţări sunt 
mai reticente faţă de viitorul Uniunii.

anul 2014 a readus pe 
continentul european 
o realitate ce părea de-
mult rămasă în trecut 
pentru această zonă 
a lumii - riscul unei 
confruntări militare. 
despre felul în care ne 
afectează pe noi această 
realitate şi cum face 
faţă republica Moldova 
noilor provocări am 
discutat cu dl Vale-
riu Chiveri, ministru 
adjunct al afacerilor 
externe şi Integrării 
europene.

— Domnule Chiveri, 
cum caracterizaţi secu-
ritatea din regiune pe 
moment?

— Din păcate, atestăm 
o deteriorare considerabilă 
a securităţii, ca urmare a 
evenimentelor din Ucraina 
- ţară ce a pierdut un teri-
toriu important şi care se 
află într-un conflict armat 
deschis cu aşa-zişii repre-
zentanţi ai „republicilor 
populare” din Lugansk şi 
Doneţk. Este o situaţie ce 
afectează foarte mult şi 
Moldova, noi fiind vecini 
imediați cu Ucraina. Toc-
mai de aceea, prioritatea 
noastră absolută e Ucraina 
stabilă, paşnică şi în cadrul 
hotarelor ei suverane.

— Sunt îndreptăţiţi 
cetăţenii moldoveni să 
fie îngrijoraţi de „migra-
rea” spre noi a acestor 
fenomene ori distanţa ce 
ne desparte de acţiunile 
militare din estul Ucrai-
nei este suficient de mare, 
încât să ne lase să dor-
mim în liniște?

— Îngrijorarea oame-
nilor e de înțeles, fiindcă 
vorbim de deteriorarea 
relaţiilor cu zona estică 
pe multiple segmente. Nu 
suntem simpli vecini cu 
ucrainenii - avem relaţii 
economice, comerciale, 
avem rude şi prieteni, vara 
obişnuiam să mergem pe 
litoralul ucrainean, iarna - 
la munte. Şi iată că acum ei 
nu se mai simt în siguran-
ţă, traversând hotarul… În 
plus, Moldova are de sufe-
rit şi din cauza faptului că, 
Ucraina fiind principala 
cale de tranzit a mărfurilor 
noastre spre CSI, exportul 
devine tot mai dificil. La 
toate acestea se adaugă şi 
Transnistria care, fiind o 
zonă necontrolată ce susţi-
ne mişcările antistatale din 
estul Ucrainei, e şi factor de 
instabilitate. Cât priveşte 
informația despre implica-
rea directă a locuitorilor de 
peste Nistru în deteriora-
rea situaţiei  din Ucraina, 
aceasta nu s-a confirmat, 
cel puțin, deocamdată. 
Dar, oricum, monitorizăm 
în permanenţă situaţia, 
ne coordonăm acţiunile 
cu colegii de la alte insti-
tuţii, astfel încât dialogul 
pe dimensiunea estică să 
nu înceteze. Este şi suges-

valeriu Chiveri:

„uniunea europeană rămâne 
o importantă umbrelă 
de securitate politică”
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Comisarul european 
pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, da-
cian Cioloş, s-a aflat la 
sfârşitul lunii mai, timp 
de două zile, în repu-
blica Moldova. Vizita 
nu s-a limitat la între-
vederi oficiale, dacian 
Cioloş profitând de ea 
pentru a se întâlni cu 
fermieri şi cu potenţiali 
producători agricoli, 
cu primari şi cu repre-
zentanţi ai autorităţilor 
publice locale şi cen-
trale. oficialul de la 
Bruxelles a mers şi la 
Comrat, unde a ţinut o 
lecţie publică la univer-
sitate. apoi, a discutat 
cu agricultorii din auto-
nomia găgăuză despre 
prevederile acordului 
de asociere şi ale Zonei 
de Liber Schimb. Comi-
sarul Cioloş a explicat 
pe îndelete cum poate 
beneficia ţara noastră 
de apropierea cu ue şi, 
mai ales, ce vrea uni-
unea europeană de la 
Moldova.

Valentina Basiul

Înainte de toate, Da-
cian Cioloş i-a informat 
pe oficialii de la Chişinău 
despre faptul că Executivul 
european a dat curs unei 
solicitări a Guvernului de a 
mări cotele pentru fructe 
şi legume, negociate şi in-
cluse în versiunea parafată 
a Acordului de Asociere, şi 
va propune statelor-mem-
bre ca noile cantităţi, dubla-
te, să se conţină în acordul 
ce va fi semnat pe 27 iunie, 
la Bruxelles. „Acum o lună 
şi jumătate, prim-ministrul 
Republicii Moldova ne-a in-
format că există riscul ca în 
lunile următoare şi pentru 
alte produse, decât vinul, 
pieţele tradiţionale din est 
să fie închise. Ne-a cerut să 
creştem cotele pentru mere, 
prune, roşii, struguri. Deci-
zia Comisiei a fost deja lua-
tă - cotele negociate până la 
semnarea Acordului au fost 
dublate”, a anunţat Cioloş.

de Ce, duPă SeMnarea 
aCorduLuI de 
aSoCIere, MărfurILe 
MoLdoVeneȘtI nu 
Vor dISPărea de Pe 
PIaŢă

În ceea ce priveşte in-
vadarea pieţei noastre de 
mărfurile din Europa şi 
chiar dispariţia celor au-
tohtone, Dacian Cioloş a 
ţinut să precizeze că UE, cu 
500.000 de milioane de con-
sumatori, nu are ca obiectiv 
invadarea unei pieţe de pa-
tru milioane… „Am văzut 
prin presa de la Chişinău 
afirmaţii precum că, după 
aderarea la Zona de Liber 
Schimb, Uniunea Europea-
nă va încerca să-şi relanseze 
economia pe seama relaţii-
lor comerciale cu Republica 
Moldova. Da, politica co-
mercială este o prioritate a 
UE şi scopul nostru e să ne 
extindem exportul, dar ne 
orientăm spre zone ca SUA, 
America de Sud, China şi 
alte ţări asiatice. De asta şi 
negociem un acord de liber 
schimb cu Statele Unite, 
de asta ne şi propunem să 
ajungem pe pieţe cu un po-
tenţial important de creş-
tere şi de consum. Nu văd 
cum şi-ar rezolva UE criza 
prin creşterea exportului 
către Moldova”, s-a amuzat 
oficialul UE. Totodată, Co-
misarul pentru Agricultură 
a spus că UE este interesată 
ca şi ţările din vecinătatea ei 
să se dezvolte economic şi 
să prospere, în caz contrar 
este posibil un impact ne-
gativ şi asupra comunităţii 
europene. 

VoM IMPorta dIn 
ue aStfeL, ÎnCât 
Să PăStrăM ȘI 
ProduCŢIa LoCaLă

În discuţiile cu agricul-
torii, Comisarul Dacian Ci-
oloş a reiterat faptul că au-
torităţile de la Chişinău au 
negociat termene de tranzi-
ţie de la trei la zece ani pen-
tru sectoarele în care ţara nu 
este suficient de competitivă 
sau pentru mărfurile consi-

Agricultura din Acordul 
de Asociere, „tradusă” 
pe înţelesul tuturor 
de Comisarul 
Dacian Cioloș

Pe beneficiarul moldovean nu-l 
interesează ce minister gestionează 
fondurile, ci să existe cât mai puţină 
birocraţie. El vrea să ştie care sunt 
criteriile programului, unde se află 

acel ghişeu la care poate să-şi depună 
proiectul şi când îi vine finanţarea…

derate importante. Nici în 
cazul lactatelor, produselor 
din carne proaspătă şi al 
celor din carne procesată 
piaţa nu se va liberaliza to-
tal, fiind prevăzute anumite 
cantităţi de import permi-
se. „Pentru sectoarele mai 
puţin competitive pe mo-
ment sau unde există ris-
cul să nu fie competitive pe 
viitor, pentru a nu distruge 
producţia locală, sunt pre-
văzute perioade de tranzi-
ţie de 3-5-10 ani, timp în 
care să se facă investiţii, 
pentru a le dezvolta. abia 
după aceea piaţa se va des-
chide spre ue. deci, există 
instrumente de protejare a 
pieţei republicii Moldova”, 
a menţionat Dacian Cioloş.

CoteLe de exPort, 
CaLCuLate În BaZa 
PotenŢIaLuLuI 
MaxIM aL 
exPortatorILor

Şi pentru că Acordul 
de Asociere e un circuit cu 
dublu sens, la fel sunt şi re-
gulile. Astfel, exportul din 
Republica Moldova se va 
face potrivit cotelor stabilite 
de UE - bunăoară, pentru 

fructe, pe care Bruxellesul 
le consideră produse sensi-
bile. Respectiv, vom putea 
livra pe piaţa UE cantitatea 
stipulată de acord, nu mai 
mult. Însă reprezentantul 
Comisiei Europene ne asi-
gură că volumul acestor 
contingente a fost calculat 
tocmai pentru a crea un po-
tenţial de creştere economi-
că pentru ţara noastră.

„Pentru legume şi fructe 
contingentele de export că-
tre UE sunt calculate pe baza 
potenţialului maxim de ex-
port al Republicii Moldova 
în momentul în care s-a fă-
cut negocierea. La roşii, de 
exemplu, exportul din Mol-
dova către UE în perioada 
2009-2011 a fost, în medie, 
de 163 de tone pe an. Con-
tingentul de export oferit de 
Zona de Liber Schimb e de 
1000 de tone pe an. Pentru 
mere media de export pe an 
a fost în jur de 43 de tone, 
dar cu vârfuri, în 2013, s-au 
exportat 170 de tone. Con-
tingentul anual din Acord 
e de 20.000 de tone. Pentru 
prune - de 5000 de tone pe 
an. În plus, în Acord există 
o clauză care spune că, după 
trei ani de la intrarea în vi-

goare a acestuia, contingen-
tele respective de export pot 
fi rediscutate, dacă anumite 
sectoare se dezvoltă şi po-
tenţialul de export creşte”, a 
povestit Comisarul pentru 
Agricultură. 

În plus, la 15 mai, pre-
şedintele Comisiei Europe-
ne, Jose Manuel Barroso, 
a anunţat că forul executiv 
european a răspuns pozitiv 
la solicitarea directă for-
mulată de premierul Iurie 
Leancă la finele lunii aprilie 
- dublarea contingentelor 
de import (fără taxe) pen-
tru cinci categorii de fructe 
şi legume importante pen-
tru Republica Moldova, dar 
considerate sensibile pen-
tru UE. Decizia a fost luată 
în regim de urgenţă, astfel 
încât modificările să fie fă-
cute înainte de semnarea 
Acordului de Asociere, la 
27 iunie. Rezultatul este că 
pentru şase produse im-
portante pentru Moldova 
- usturoi, roşii, struguri de 
masă, mere, prune şi suc de 
struguri - au fost stabilite 
cote de export exceptate de 
taxe şi mult peste ceea ce 
exportă ţara în prezent în 
ue. Iar pentru cinci din ele 
cotele au fost dublate. Astfel, 
dacă pentru roşii în acord 
e stabilită cota de 1000 de 
tone/an, după decizia Co-
misiei europene aceasta va 
fi de 2000. La fel se va în-
tâmpla cu merele, prunele, 
strugurii de masă şi sucul 
de struguri. 

Dacian Cioloş a dat de 
înţeles că acest gest al Bru-
xellesului are şi o conotaţie 
politică, de solidaritate şi de 
susţinere, ca şi în cazul libe-
ralizării totale a pieţei vinu-

rilor, şi că astfel UE poate 
crea un „precedent riscant” 
la care ar putea apela şi alte 
state. „Şi UE, şi Republi-
ca Moldova sunt membre 
ale  Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului (OMC), şi 
acolo există nişte reguli. De 
aceea, trebuie să fim atenţi 
la ceea ce punem în acor-
duri”, a ţinut să precizeze 
Comisarul UE.

CuM Va SuSŢIne ue, 
de faCto, 
agrICuLtura 
MoLdoVeneaSCă 

Întru implementarea cu 
succes a Acordului de Aso-
ciere şi a Zonei de Liber 
Schimb cu Moldova, a fost 
lansat Programul european 
pentru agricultură şi dez-
voltarea rurală ENPARD, 
care va finanţa proiecte 
pentru creşterea competi-
tivităţii sectorului agricol. 
Acestea vor viza atât agri-
cultura industrială, care 
produce în cantităţi mari 
pentru piaţă internă, dar şi 
pentru export, cât şi cea la 
scară mai mică, a cărei me-
nire este să ridice nivelul de 
trai în mediul rural. De un 
program similar au benefi-
ciat, în perioada de preade-
rare, şi alte actuale membre 
ale UE. În conformitate cu 
acest program, în perioa-
da 2014-2017, uniunea 
europeană va aloca ţării 
noastre 100-120 de mili-
oane de euro pentru agri-
cultură şi dezvoltare ru-
rală. Prima tranşă ar putea 
veni chiar în luna iulie, iar 
primele proiecte ar putea 
primi finanţare pe finalul 
anului. 

Ce vrea uniunea europeană 
de la Moldova
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Programul ENPARD 
va finanţa implementarea 
Strategiei de dezvoltare 
agricolă şi rurală, adopta-
tă recent de Guvern. „Este 
important ca, foarte rapid, 
această strategie să fie tra-
dusă într-un program de 
acţiuni: ce fel de măsuri 
vrea Guvernul să finanţeze 
şi ce procentaj din alocarea 
respectivă va fi. Sigur că 
ulterior Guvernul va tre-
bui să justifice de ce a ales 
să concentreze într-un do-
meniu sau altul. Totul să 
fie transparent. Voi sugera 
autorităţilor să creeze un 
comitet consultativ - cum 
avem în UE, cu primari şi 
agricultori, unde să se dis-
cute conţinutul programe-
lor, criteriile de selecţie a 
proiectelor, să se dezbată 
priorităţile. Să fie o struc-
tură în care să se regă-
sească nu doar agricultura 
industrială, ci şi interesele 
producţiei locale, căci este 
important să se dezvolte 
economic şi o agricultură 
la scară mai mică în mediul 
rural”, a spus Cioloş.

CuM Va aVea grIjă 
euroPa de BanII SăI 

Comisarul român a mai 
afirmat că, în cazul în care 
acest program va fi netrans-
parent, Comisia Europeană 
poate sista finanţarea lui 
- europenii au suficiente in-
strumente de control, nu de-
geaba birocraţia lor e celebră! 
„Pentru mine furt poate să 
fie când cel care gestionează 
banii ia o parte şi îi bagă în 
buzunar. Şi aici există audit, 
control financiar din par-
tea instituţiilor comunitare, 

control înainte de a lansa 
proiectul - ca să vedem care 
va fi circuitul banilor şi cine 
va fi responsabil în fiecare 
verigă - şi control după ce 
s-au cheltuit banii… Furt e 
şi dosirea banilor pe circuit 
sau când banii sunt dirijaţi 
spre un agent economic, dar 
nu se văd rezultatele - când 
banii s-au cheltuit şi poţi să 
raportezi 100%, dar nu vezi 
utilajele, nu vezi creşterea 
productivităţii, nu vezi dez-
voltarea investiţiilor. Există şi 
aici suficiente controale. Nu 
în zadar de multe ori lumea 
se plânge că e prea multa bi-
rocraţie cu toate controalele 
astea”, explică Cioloş. 

Potrivit Comisarului, 
soluţia este acelaşi comi-
tet consultativ, care să facă 
transparent la maximum 
procesul de selecţie a pro-
iectelor, de alegere a priori-
tăţilor de finanţare, pentru 
a explica beneficiarilor care 
sunt criteriile de selecţie. 
Ulterior, anunţul cu toate 
criteriile să fie publicate pe 
internet, să le ştie toată lu-
mea. „Toate aceste elemente 
reduc şi riscul de confuzie, 
şi de probleme. Căci tocmai 
lipsa informării şi lucrul 
făcut superficial şi la repe-
zeală creează suspiciuni. De 
aceea, unii speculează, chiar 
dacă nu pot demonstra că 
s-au furat bani. Cât timp 
nu există informaţii, oricine 
poate specula. Vom încerca 
să facem în aşa fel, încât să 
existe cât mai multă trans-
parenţă”, a spus el.

Cât priveşte riscurile, 
acestea sunt două: sau Re-
publica Moldova nu absoar-
be banii în cauză, pentru că 
nu-i pregătită administrativ, 

sau îi absoarbe, dar nu se 
văd rezultatele.

ÎnCă o dată deSPre 
PorCuL de CrăCIun 
ȘI Zona de LIBer 
SChIMB

Chiar dacă Moldova s-a 
angajat să respecte anumite 
norme de igienă, sanitare şi 
sanitar-veterinare, acestea 
vizează nu gospodăriile in-
dividuale, ci întreprinderile 
care vor să exporte în UE. 
Comisarul Cioloş a dat, în 
acest sens, exemplul Româ-
niei şi al Poloniei, care sunt 
state-membre, parte a unei 
pieţe comune cu reguli co-
mune. Cu toate acestea, şi 
acolo există derogări pentru 
producătorii mici de brânze-
turi, de fructe, de dulceţuri, 
de mezeluri etc., ei pot să 
proceseze produse până la o 
anumită cantitate. 

„În România interdicţia 
de a tăia porcul în curte a 
început să funcţioneze după 
câţiva ani de la aderare. Acest 
lucru nu se va aplica în Re-
publica Moldova”, a preci-
zat oficialul de la Bruxelles. 
„Zona de Liber Schimb cu 
Moldova presupune prelua-
rea doar a anumitor părţi din 
piaţa comună. Dacă Republi-
ca Moldova decide să aplice, 
prin legislaţie, normele co-
munitare şi pe piaţa internă, 
pentru toate produsele, nu 
doar pentru ceea ce exportă 
în UE, îşi creează un avantaj 
în timp şi ajută producătorii 
s-o facă. Aplicând standar-
dele de igienă şi de siguranţă 
alimentară ale UE, conside-
rate printre cele mai ridicate 
din lume, va avea acces şi pe 
alte pieţe mult mai uşor”. 

„E devreme să vedem 
care a fost impactul 
liberalizării pieţei vinurilor”

De la 1 ianuarie, statele UE au des-
chis piaţa comunitară pentru vinurile 
moldoveneşti, în contextul în care Fede-
raţia Rusă ne-a pus embargo pe vinuri 
în septembrie 2013. Această măsura re-
strictivă a fost considerată un gest poli-
tic pentru a împiedica apropierea Chişi-
năului de UE şi a generat o solidarizare 
a politicienilor europeni cu Republica 
Moldova. Totuşi, Comisarul Cioloş nu 
poate spune dacă producătorii de vinuri 
de la noi au dat buzna în UE, susţinând 
că este prea devreme să tragă concluzii.

„A existat o creştere a exportului 
către UE, dar cantitatea actuală livrată 
s-ar fi încadrat, şi fără liberalizare, în 
contingentul existent deja - 240.000 de 
hectolitri pe an. Nu m-am aşteptat, în 
momentul în care am făcut propunerea 
respectivă în Comisie, şi nu mă aştept 
nici acum ca vinurile moldoveneşti să 
dea buzna pe piaţa europeană. Nu acesta 
era obiectivul”, a explicat Cioloş. „Acor-
durile acestea comerciale nu sunt strict 
pentru a gestiona elementele comerciale, 
ci sunt şi un semnal economic şi politic 

pe care ţările partenere le dau mediului 
de afaceri şi cel investiţional - că există 
un potenţial pe viitor, există siguranţă şi 
predictibilitate. Un alt semnal politic e 
că, liberalizând piaţa vinurilor, UE nu se 
teme de Republica Moldova. La fel e şi 
cu merele. Faptul că trecem de la 20.000 
la 40.000 înseamnă că piaţa UE se va 
deschide rând pe rând pentru toate pro-
dusele importante din Moldova”, afirmă 
Comisarul UE.

Ministrul adjunct al 
Economiei, Octavian Cal-
mâc, susţine că nu există 
pericolul invadării ţării 
noastre de către bunuri 
din UE, întrucât ponderea 
produselor europene se va 
menţine la acelaşi nivel. 
Dimpotrivă, disconfortul 
vine din partea zonei de 
Est, în special din Ucraina 
şi regiunea transnistreană. 
„Am făcut o analiză sta-
tistică pentru a vedea care 
este potenţialul produse-
lor agricole importate din 
UE şi cum ar putea ele să 
afecteze agricultorii noştri. 
Ponderea acestor produse 
în totalul consumului nos-
tru e de doar 5-7%, ceea 
ce nu deranjează. Pentru 
producătorii autohtoni dis-
confortul vine din spaţiul 

estic, în special, faptul că 
avem intrări de mărfuri din 
Transnistria şi din Ucraina 
în majoritatea sectoarelor”, 
a declarat Calmâc, citat de 
agora.md.  

„De exemplu, Ucrai-
na deţine 80% din piaţa 
produselor lactate. Pentru 
carne, noi importăm 40-60 
de mii de tone. Iar, potrivit 
Acordului de Asociere, UE 

va exporta 5000 de tone… 
Acest fapt nu creează dis-
confort, dimpotrivă, pro-
dusele din UE se bucură 
de popularitate, pentru că 
sunt de calitate. În acelaşi 
timp, pe categorii de preţ şi 
calitate, unele produse pro-
venite din spaţiul estic sunt 
mai inferioare”, a menţi-
onat ministrul adjunct al 
Economiei.

Piaţă și putere economică 
Criterii UniUnea eUropeană UniUnea vamală 

piaţă de 503 milioane 
consumatori (x3) 

165 de milioane de 
consumatori 

piB total de 15,3 miliarde USD 
(x5,6) 

2,74 miliarde USD 

piB cap locuitor 34.000 USD (x2) 14.866 USD 

Comerţ exterior 3,7 trilioane USD 
(x3,7) 

1 trilion USD 

investiţii anuale 
interne 

2,88 miliarde USD 
(x4,7) 

603 milioane USD 

Cheltuieli anuale 
cercetare inovare 

240 miliarde USD 
(x15,6) 

15,3 miliarde USD 

investiţii directe 
străine în Uniune 

7972 miliarde 
USD (x18) 

435 miliarde USD 

investiţii directe 
în străinătate 

9524 miliarde 
USD (x28,7) 

330 miliarde USD 

Salariu mediu 2500 USD 750 USD

Pensii 1700 USD 150 USD

Burse 500 USD 150 USD

Speranţa de viaţă 75 ani 63 ani

numărul de deţinuţi 
la 100 mii locuitori 97 569

Sursa: Asociaţia pentru politică Externă din R. Moldova citată în Strategia de dezvoltare a agriculturii RM 
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Mărfurile din UE 
sunt apreciate și căutate 
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Studenţii din republica 
Moldova, printre cei 
mai buni

Acum Cristina e în anul 
doi de studii, iar în 2015 va 
absolvi o instituţie europea-
nă de învăţământ, fapt cu 
care se mândreşte nespus. 
Mândria ei este împărtăşită 
şi de rectorul şcolii, Anders 
Paalzow, care a ţinut să ne 
spună că studenţii din Re-
publica Moldova şi Belarus 
sunt printre cei mai buni. 
,,Studenţii din Moldova 
- toţi cei 25 care studiază 
în prezent la Stockholm 
School of Economics din 
Riga - învaţă mult şi sunt 
disciplinaţi, iar acest lucru 
este apreciat în Letonia”, a 
menţionat rectorul.

Această instituţie de în-
văţământ a fost iniţiată cu 
suportul Guvernelor Sue-
diei şi al Letoniei. Aici, stu-

denţii îşi pot lua licenţa în 
studii economice sau îşi pot 
face masteratul în adminis-
trarea afacerilor. De aseme-
nea, instituţia oferă un pro-
gram educaţional pentru 
directori de companii, dar 
şi cursuri pentru jurnalişti 
la centrul de studii media. 
În acest an, pentru prima 
dată în istoria şcolii, patru 
tineri jurnalişti din Moldo-
va pot să urmeze cursurile 
în domeniul jurnalismului 
de investigaţie.

Învăţăm peste hotare, 
ne afirmăm acasă!

Cristina le recomandă 
şi altor tineri din Moldo-
va să înveţe peste hotare. 
,,Această  bursă mi-a dat 
şansa de a studia în una 
dintre cele mai bune şco-
li de business din Europa, 
programul instituţiei fiind 
axat deopotrivă pe dome-
niul economic şi pe busi-
ness. Cu o asemenea pre-

gătire solidă, voi putea să 
lucrez oriunde”, spune ea.

Oriunde?.. Deşi mai are 
un an de studiu, Cristina 

nu ştie, deocamdată, ce va 
face atunci când va absolvi 
şcoala de la Riga. ,,Este în-
trebarea pe care mi-o pun 

aproape zilnic şi la care încă 
nu am un răspuns. Cred, 
totuşi, că voi reveni acasă, 
fiindcă acasă mi-am făcut 
stagiul de practică şi m-am 
convins că e posibil să te 
afirmi şi la noi - dacă do-
reşti acest lucru şi, bineîn-
ţeles, dacă eşti competent”, 
conchide fata.

Anual, în temeiul tra-
tatelor internaţionale la 
care ţara noastră este par-
te, circa 4000 de tineri 
din Moldova îşi continuă 
studiile la instituţiile de 
învăţământ superior din 
străinătate. Potrivit Mi-
nisterului Educaţiei, cei 
mai mulţi optează pentru 
facultăţile din România, 
Bulgaria, Rusia, Republica 
Cehă, Slovacia, Ungaria, 
Ţările Baltice. Ministerul 
nu deţine informaţii des-
pre tinerii plecaţi la studii 
în mod individual şi nici o 
statistică privind numărul 
tinerilor ce revin în ţară 
după ce încheie studiile. 

Studii europene, pentru o Moldovă europeană
urmare din pag. 1

Bursa cu finanţare 
deplină a studiilor 
la Stockholm 
School of 
economics din 
riga este oferită 
de Guvernul 
suedez. ea 
acoperă taxa de 
şcolarizare pentru 
trei ani, în valoare 
de 30.000 de 
euro, cazarea în 
căminul şcolii şi 
un ajutor lunar 
de 200 de euro. 
instituţia are 
reprezentanţe 
internaţionale 
în riga, Sankt 
petersburg, 
moscova, Tokyo şi 
Helsinki. Un acord 
de colaborare cu 
Stockholm School 
of economics din 
riga a fost semnat 
de academia de 
Studii economice 
din moldova.

anders paalzow, rectorul instituţiei, cu o menţiune oferită 
de Curtea de Conturi a republicii moldova. Foto: Victoria Dodon

Profesorii şi studen-
ţii de la universitatea 
de Stat din Moldova 
(uSM) au lansat, în 
parteneriat cu Centrul 
naţional anticorupţie 
(Cna), Campania „eu 
- pentru educaţie prin 
integritate”. Luptând cu 
fenomene precum copi-
atul sau corupţia, tinerii 
se angajează să promo-
veze în rândul colegilor 
cultura integrităţii. 

„EU”- ECHIVALENT 
CU ÎNTREAGA SOCIETA-
TE. Iniţiatorii campaniei 
spun că sintagma „eu” din 
titlul acesteia se referă la 
întreaga societate, nu doar 
la cei antrenaţi în sistemul 
educaţional. Căci, promo-
vând integritatea în rândul 
tinerilor şi ducându-i în spi-
ritul intoleranţei faţă de fe-
nomenele precum copiatul, 
plagiatul, protecţionismul şi 
corupţia, vom contribui la 
schimbarea în bine a întregii 
societăţi. 

Andrei Nistreanu, mem-
bru al Autoguvernării Stu-
denţilor din cadrul USM, 
spune că tinerii trebuie să fie 
conştienţi că, învăţând onest, 
vor ajunge să-şi respecte vii-
toarea profesie: „Un student 
care îşi cumpără notele e 
compromis, iar, odată anga-
jat, rezultatele muncii lui ne 
vor afecta pe toţi”. Şi cadrele 
didactice s-au alăturat cam-
paniei. „Profesorii trebuie 

să fie promotorii integrităţii 
într-o instituţie de învăţă-
mânt, exemplul lor fiind ur-
mat şi de studenţi, consideră 
Georgeta Stepanov, decana 
Facultăţii de Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării de 
la USM. 

Cristina Ţărnă, vicedi-
rector CNA, apreciază im-
plicarea studenţilor şi pro-
fesorilor de la USM în pro-
movarea integrităţii în siste-
mul educaţional şi spune că 

exemplul lor ar trebui să 
fie preluat de cât mai multe 
instituţii publice din ţară. 
Pentru că este vorba de eu, 
cetăţeanul care optez pentru 
un sistem educaţional inte-
gru, dar şi de o integritate în 
sistemul educaţional similar 
celui din UE”, afirmă Cristi-
na Ţărnă.

Precizăm că, pentru a 
elimina corupţia din învăţă-
mânt, acum doi ani Ministe-
rul Educaţiei a adoptat Pla-
nul de integritate pentru pe-
rioada 2012-2014. Conform 
acestuia, cadrele didactice 
participă la diverse instruiri 
unde li se comunică despre 
conflictul de interese, despre 
cumulul de posturi, despre 
utilizarea bunurilor şi a ser-
viciilor publice în scopuri 
personale, despre reglemen-
tările legislative în care sunt 
vizate cadourile şi veniturile 
adiţionale obţinute de aceş-
tia în timpul activităţii.

Lilia Zaharia, 
Asociaţia Presei 
Independente

un proiect danez de că-
lătorie, a fost desemnat 
câştigătorul Premiului 
Charlemagne pentru 
tinerii europeni 2014 
în cadrul ceremoniei de 
decernare a premiilor, 
care a avut loc la 27 mai, 
la aachen, germania. 

Proiectul „Europa noas-
tră”, care a implicat mii de 
tineri, extrage şi comunică 
informații noi şi relevante, 
istorisiri şi opinii din rân-
dul generației tinere din 
Europa, promovează buna 
înțelegere la nivel european 
şi internațional, explorând 
ceea ce se întâmplă în viețile 
tinerilor europeni. Pentru 
aceasta, o echipă din cadrul 
proiectului a călătorit, timp 
de un an, de-a lungul a 24 
de state europene. Ei  au trăit 
în casele tinerilor de acolo, 
au realizat interviuri despre 
condițiile de trai, lucru şi 
educație, au publicat progra-

me radio, filme, articole, in-
terviuri şi fotografii. Aceste 
acțiuni au avut ca scop o mai 
bună înțelegere între tinerii 
europeni, prezentând opini-
ile şi mediul în care trăiesc 
ei. Totodată, membrii echipei 
au discutat direct cu 2800 de 
studenți danezi, din diferi-
te puncte din Europa, prin 
intermediul programului 
Skype.

Membrii echipei „Euro-
pa noastră” se descriu drept 
nişte „aventurieri culturali 
şi politici care îşi doresc să 
atragă cât mai multe persoa-
ne într-o călătorie explorato-
rie în inima generației tinere 
din Europa.

Premiul II a fost obținut 
de proiectul olandez „jouw-
delft & Co” - un congres 
al tinerilor europeni care 
doreşte să găsească soluții la 
şomajul în rândul tinerilor 
în Europa. A făcut sugestii 
în acest sens Parlamentului 
European. A creat o rețea 

a tinerilor europeni în zece 
state europene.

Premiul III a revenit unui 
proiect din Cipru, „employ-
ment4u” - un curs de for-
mare pentru tineri, găzduit 
de Youth Dynamics, pe tema 
şomajului în rândul tineri-
lor şi a promovării ocupării 
forței de muncă tinere. La 
acesta au participat 26 de eu-
ropeni, din nouă state mem-
bre ale Uniunii Europene.

Premiul Charlemagne 
pentru tinerii europeni este 
acordat în fiecare an pen-
tru proiecte realizate de ti-
neri care promovează buna 
înțelegere şi dezvoltarea unui 
simț comun al identității eu-
ropene. Cele trei proiecte câş-
tigătoare sunt recompensate 
cu 5000, 3000 şi, respectiv, 
2000 de euro. De aseme-
nea, laureaţii sunt invitați să 
facă o vizită la Parlamentul 
European.

Andreea Ștefan 

„europa noastră” câştigă 
Premiul Charlemagne 
pentru tinerii europeni

Campaniei „EU - 
pentru educaţie 

prin integritate” 
i s-au alăturat 

studenţii 
Facultăţii 

de istorie şi 
geografie 

a UPS „ion 
Creangă”, şi un 

grup de activişti de 
la Universitatea de 

Studii europene. 
Tinerii au distribuit, 

în instituţiile de 
învăţământ la care îşi 
fac studiile, insigne şi 

materiale informative 
cu mesajele „eU nu 

iau mită”, „eU nu dau 
mită”, îndemnându-şi 

colegii, dar şi profesori 
să nu tolereze actele 

de corupţie şi să 
informeze organele 

abilitate despre oricare 
astfel de abateri.

Practici europene pentru o educaţie de calitate

„eu - pentru educaţie 
prin integritate”
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Și în ucraina, la 25 
mai, au avut loc alegeri. 
Miliardarul proocci-
dental Petro Poroşenko, 
supranumit şi regele 
Ciocolatei, a fost ales 
preşedintele ucrainei, cu 
un scor de 54,7% din vo-
turile exprimate. Cel mai 
apropiat competitor al 
lui Poroşenko a fost Iulia 
timoşenko, care a obţi-
nut 12,81% din voturi. 

Comisia Electorală Cen-
trală a raportat prezenţa la 
vot de peste 60%, cu excepţia 
regiunilor care nu se află sub 
controlul guvernului. Astfel, 
alegerile prezidenţiale nu au 
avut loc în Crimeea, iar în 

regiunea Donbass, ca urma-
re a ameninţărilor lansate de 
separatiştii pro-ruşi, au func-
ţionat doar 426 (circa 20%) 
din cele 2430 de secţii de vot 
planificate. 

Fiind ales pentru un 
mandat de cinci ani, prio-
rităţile lui Petro Poroşenko 
sunt legăturile cât mai strân-
se cu Uniunea Europeană şi 
pacificarea estului separa-
tist al ţării. Noul preşedinte 
ucrainean se vede capabil să 
normalizeze relaţiile cu Vla-
dimir Putin, pe care spune că 
îl cunoaşte bine. 

Spre deosebire de majo-
ritatea oligarhilor din spaţiul 
post-sovietic, care s-au îmbo-
găţit rapid în haosul de după 

1990, Poroşenko, în vârstă de 
48 de ani, a făcut avere treptat. 
Originar din Bolgrad (sudul 
Ucrainei), el a început cu vân-
zarea boabelor de cacao, după 
care a achiziţionat mai multe 
fabrici de ciocolată, pe care 
le-a reunit în gigantul „Ros-
hen”. În plus, el mai deţine o 
companie ce fabrică maşini 
şi autobuze, un şantier naval 
şi postul TV Kanal 5, care a 
relatat pe larg evenimentele 
de pe Maidan. Averea lui Po-
roşenko, estimată de Forbes 
la 1,6 miliarde de dolari, a 
fost grav afectată de criza cu 
Rusia, care a impus embargo 
pentru importurile de cioco-
lată în contextul negocierilor 
între Ucraina şi UE. 

Din primul tur, cu un vot unitar

Europarlamentare 2014

ucraina a votat pentru un preşedinte proeuropean şi pentru pace

Partidele eurosceptice 
şi anti-ue au câştigat 
teren în primele alegeri 
generale de după criza 
datoriilor din zona 
euro, care a zdruncinat 
continentul în ultimii 
cinci ani. deşi sunt 
departe de a deţine 
majoritatea - familiile 
politice europene din 
dreapta eşichierului po-
litic şi-au păstrat domi-
naţia în noul Parlament 
european, întâietatea 
aparţinându-i Partidu-
lui Popular european, 
cu 213 mandate -, 
există riscul ca forma-
ţiunile eurosceptice, cu 
cel puţin 140 de locuri 
faţă de 60 în 2009, să 
se consolideze într-un 
grup puternic în forul 
legislativ. Să vedem 
cum stau lucrurile prin 
prisma cifrelor şi care 
sunt viitoarele scenarii 
posibile.

Victoria Vlad

Clasamentul grupurilor 
europarlamentare

Partidul Popular eu-
ropean (PPe): 214 
mandate. A pier-
dut, totodată, cele 

mai multe locuri compara-
tiv cu legislatura anterioa-
ră - 61. Cele mai puternice 
delegaţii în acest grup sunt 
cea germană (34 de mem-
bri), polonă (23) şi franceză 
(20). 

Socialişti şi democraţi 
(S&d): 191 de 
mandate. Delega-
ţiile cele mai pu-

dreapta europeană 
şi-a păstrat majoritatea

ternice sunt ale Italiei (31), 
Germaniei (27) şi Marii Bri-
tanii (20). 

alianţa Libe-
ralilor şi demo-
craţilor pentru 

europa (aLde): 64. Cele 
mai mari delegaţii sunt 
franceză şi olandeză (câte 
şapte). 

Verzii: 52. 
Germanii sunt 
pe primul loc 

în acest grup (12). 
Conservatorii şi refor-

miştii (Cre): 46. 
În acest grup pri-
mii sunt britanicii 

lui David Cameron (20) şi 
polonezii (19). 

Stânga europeană uni-
tă: 45. Delega-
ţia extremei 
stângi greceşti 

de la Syriza este pe primul 
loc în acest grup (8).

europa Libertăţii şi de-
mocraţiei (efd): 
38. Aici, la loc de 
frunte sunt eu-

roscepticii britanici UKIP, 
conduşi de Nigel Farage (24 
de membri). 

neafiliaţi: 41. Momen-
tan, în categoria 
neafiliaţilor intră 
şi cei 24 de deputaţi 

europeni francezi de la Fron-
tul Naţional, partidul euros-
ceptic anti-imigraţionist al 
lui Marine Le Pen, şi câte 
patru membri de la euros-
cepticii anti-migraționisti şi 
anti-islam de la FPO-ul aus-
triac şi de la PVV-ul olandez. 
Cele trei partide au anunţat 
că vor să constituie în jurul 
lor un grup eurosceptic, însă 
înainte de alegeri UKIP-ul 
lui Farrage i-a refuzat, pe 
motiv că partidul lui nu e de 
extremă dreapta.

alţii: 60. O necunoscu-
tă rămân europarlamenta-
rii nou-veniţi şi cei care nu 
şi-au anunţat apartenența la 
niciun grup. Cea mai mare 
forţă în această categorie o 
reprezintă deputaţii Mişcă-
rii 5 Stele din Italia, partid 
eurosceptic şi radical justi-
ţiar, care a ieşit pe locul doi, 
cu 20 de mandate. Liderul 
lui, Beppe Grillo, a anun-
ţat că respinge ideea de a se 
alătura euroscepticilor lui 
Le Pen. Tot la capitolul „al-
ţii” intră şi neonaziştii ger-
mani, care şi-au trimis în 
Parlamentul European un 
deputat.

Coaliţiile, 
mai importante 
decât în trecut

Aşadar, fragmentarea 
politică a Parlamentului Eu-

751
de deputaţi

Locuri pe ţară în 2014

60

41
38

46

21464
52

191

45
Alţii

Neafiliaţi

EFD

CRE

PPEALDE
Verzi/
ALE

S&D

GUE/
NGL

ropean creează mari dificul-
tăţi în asigurarea unei majo-
rităţi de minimum 376 de lo-
curi, necesară pentru a putea 
agrea chestiunile majore, în-
cepând cu acordarea votului 
pentru Preşedinţia Comisiei 
Europene. Se aşteaptă că ba-
lanţa va fi înclinată de către 
noii europarlamentari, 105 
la număr, provenind de la 
partide neafiliate. „Conser-
vatorii şi social-democraţii 
vor trebui să coopereze”, se 
arată convins Daniel Gros, 
directorul Centrului pentru 
Studii Europene (CEPS), ci-
tat de EurActiv.com. În tre-
cut, au mai fost situaţii când 
s-au format coaliţii largi de 
stânga sau de dreapta pentru 
a influenţa rezultatul votului 
în unele chestiuni majore. 
Gruparea liberalilor (ALDE) 
şi Gruparea verzilor au jucat 
rolul de factori decisivi în 
influenţarea votului într-o 
direcţie sau alta. 

Potrivit lui Ştefan Vetter, 
de la Deutsche Bank Resear-
ch, citat de EurActiv.com, 
construirea unei coaliţii va 
juca un rol mai important 
decât până acum. De fapt, 
o „mare coaliţie” între PPE 
şi S&D nu este chiar aşa de 
mare, abia depăşind pragul 
de 50%. Cifrele arată că gru-
purile vor trebui să fie mai 
bine organizate şi să nu per-
mită devieri ale membrilor. 
Vetter mai spune că, din ex-
perienţă, o coaliţie cu două 
partide este stabilă, una cu 
trei partide este realizabilă, 
însă una cu mai mult de trei 
partide este dificil de gesti-
onat. În plus, el recunoaşte 
că în chestiunile unde PPE 
şi S&D sunt în dezacord de 

principiu, va fi greu să fie 
formată o majoritate. 

explicaţia votului 
european

Când alegătorii din di-
ferite state ale Uniunii Eu-
ropene au completat buleti-
nele de vot, ei au votat pen-
tru candidaţii din partidele 
lor naţionale. Multe partide 
naţionale sunt membre ale 
unor partide europene mai 
mari - de exemplu, Partidul 
Popular European, de cen-
tru-dreapta, cuprinde Uni-
unea Creştin-Democrată 
din Germania şi parlamen-
tarii acţionează şi votează 
ca un grup în Parlamentul 
European. Fiecare ţară are 
un anumit număr de locuri, 
în funcţie de populaţia sa. 
Ţara cu cel mai mare număr 
de deputaţi europeni este 
Germania - 96. Actualul 
Parlament European are 751 
de membri, cu 25 mai puţin 
decât precedentul, şi va ră-
mâne la acest nivel în viitor. 
Ei vor reprezenta peste 500 
de milioane de cetăţeni din 
28 de state membre. 

Şapte membri ai Co-
misei Europene au câştigat 
mandate de eurodeputat, ei 
urmând să decidă dacă vor 
renunţa la statutul de co-
misar european în favoarea 
noii funcţii. Potrivit purtă-
toarei de cuvânt a Comisi-
ei, Pia Ahrenkilde Hansen, 
comisarii ce vor alege să fie 
deputaţi vor fi înlocuiţi de 
alţi reprezentanţi ai ţărilor 
ce i-au delegat, cu excepţia 
cazului în care statele mem-
bre UE optează unanim 
pentru o altă soluţie.
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Regiunile care au votat pentru 
Petro Poroșenko
Regiunile care au votat pentru 
Mykhailo Dobkin
Regiunile în care alegerile nu au 
avut loc, din cauza insurgenţei 
separatiştilor 
Regiunile în care alegerile nu au 
avut loc, din cauza anexării lor 
prealabile de către Rusia Foto: wikipedia.org
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nici o epocă şi, cu atât mai 
mult, o ţară, un stat, un grup 
sau un individ nu poate 
pretinde că este depozitarul 
unic al spiritului european: 
europa suntem cu toţii şi 
fiecare în parte. La recenta, 
cu numărul 67, ediţie a festi-
valului internaţional de film 
de la Cannes, în timpul întâl-
nirii cu androulla Vassiliou, 
Comisarul european pentru 
Cultură, am spus că vin din 
Moldova, o ţară mică şi cu 
profunde aspiraţii europene. 
„Moldova? o ţară cu oameni 
minunaţi!”, a urmat replica 
doamnei comisar care, cu-
rând, va transmite ştafeta 
funcţiei noilor aleşi.

Larisa Turea,
de la Cannes, pentru 
„Obiectiv European”

Programul Media al uniunii 
europene, generos cu 
cinematografia 

Tradiţional, Uniunea Europea-
nă a acordat Premiul Media unui 
proiect de film. În 2014, câştigător 
e cineastul bosniac Danis Tanovic, 
de 45 de ani. Primul său film de 
ficţiune, No Man’s Land - parabolă 
filozofică despre imposibilitatea de 
a stinge focul bezmetic al războiu-
lui odată aprins, punând în scenă 
confruntarea absurdă dintre un 
sârb şi un bosniac într-o tranşee 
- i-a adus acum nişte ani Premiul 
pentru scenariu la Cannes, Césa-
rul pentru debut şi Oscarul pentru 
cel mai bun film străin.

„Premiul Media se atribuie 
artiştilor în scopul realizării unor 
filme de înaltă valoare artistică 
ce vor putea fi vizionate în toată 
Europa”, a subliniat Androulla 
Vassiliou. Noul lung-metraj al lui 
Danis Tanovic abordează tema co-

rupţiei. „Se întâmplă în Sarajevo, 
explică regizorul. Am mai multe 
filme, însă nici unul nu e despre 
oraşul meu, pe care îl ador şi unde 
mi-am petrecut cea mai mare 
parte a vieţii…”. Predrag Kojovic, 
coscenaristul său, îl completează: 
„Este fantastic că există instituţii 
ce recunosc importanţa acestui 
tip de proiecte. Personal, tind să 
cred că UE este, mai curând, con-
cept cultural decât infrastructură 
financiară”.

Apropo, Programul Media al 
Uniunii Europene a susţinut şapte 
din cele 18 filme concurente pen-
tru Palmierul de Aur din acest 
an. În total, 21 filme prezentate 
la festival, în diferite secţiuni, au 
beneficiat de suportul financiar al 
Bruxellesului.    

un Cannes mai trist 
ca de obicei

„Festivalul de la Cannes, con-
sideră Lilia Paul-Tsurcan, tânăra 
regizoare originară din Moldova, e 
ca o familie ce se reuneşte o data pe 
an”. Lilia are planuri optimiste: fil-
mul pentru copii Musikella, la care 
lucrează în prezent, are şanse să fie 
cumpărat de către un faimos canal 
TV şi să devină serial; în vară, in-
tenţionează să realizeze, cu Valeriu 
Jereghi, un scurt-metraj „zero bu-
get”, cald şi luminos. „Mă plictisesc 
deja filmele mizerabiliste, avem 
atâtea lucruri frumoase de arătat 

lumii!”, spune ea. Totuşi, această 
ediţie de Cannes a fost cumva mai 
tristă: conflictele sângeroase din 
Africa şi Orientul Mijlociu, din 
America Latină şi Europa au infla-
mat ecranele…

Au fost lansate două filme de 
mare actualitate, The Search de 
Michel Hazanavicius şi Maidan de 
Serghei Loznitsa. Căutarea lui Ha-
zanivicius, care a concurat pentru 
Palmierul de Aur (structurat solid 
pe mai multe paliere de receptare, 
emotiv, poate excesiv de emotiv, 
sentimental pe alocuri, cu distri-
buţie prima întâi) duce la finele 
mileniului trecut, într-o Cecenie 
plonjând în marasmul războiului 
despre care, zice unul dintre perso-
naje, „voi nu veţi şti nimic şi nici nu 
veţi dori să aflaţi”.

O metaforă vizuală despre 
cum, în absenţa democraţiei, 
odrăsleşte barbaria, cum sunt 
masacraţi mii de civili în indife-
renţa generală, despre impotenţa 
organismelor internaţionale de 
„apărare a drepturilor omului”. 
Patru destine se încrucişează, se 
întrepătrund: Carole (Bérénice 
Bejo, actriţă franceză oscarizată şi 
palmarizată),  trimis special al UE, 
se ataşează de orfanul Hadji, puşti 
cecen care s-a salvat din măcelul în 
care i-a pierit familia; Raïssa, sora 
sa mai mare, care-l caută peste tot, 
şi Kolia, studentul rus chemat sub 
arme, umilit perpetuu, dezuma-
nizat pentru a face faţă războiului 

Cannes 2014, post-scriptum     

europa suntem noi 
şi filmele noastre

ocultat. Un băieţel ce merge spre 
viaţă, renaşte în lumină, şi altul, nu 
cu mult mai vârstnic, soldatul for-
ţat să lupte, basculând spre moarte 
şi crimă. 

Ideea de a filma conflictul sub-
estimat şi aproape nemediatizat în 
Occident a venit de la Rafael Gluck-
sman (fiul filozofului Andre Gluck-
sman, pe atunci consilier al preşe-
dintelui Saakashvili). Filmul este, la 
origini, un remake după cel realizat 
de Zinnemann în 1948, Îngerii stig-
matizaţi. Bérénice Bejo, Palmierul 
de Aur în 2013 pentru rolul din 
Trecutul de Asghar Farhadi, a vor-
bit despre dificultăţile turnărilor: 
„Deşi e despre resemnare, despre 
dorinţa de a pune punct ororilor şi 
de a trăi „de la zero”, s-a  făcut cu 
multă suferinţă reală. Nu doar tema 
era grea, ci şi condiţiile pe platou. 
S-a lucrat, mult, cu actori neprofesi-
onişti, oameni simpli din munţi (în 
una din scene sunt antrenate 450 de 
persoane, înotând prin noroi). Mul-
ţi nu vorbeau nici engleza, nici fran-
ceza; erau unii ce n-au fost vreodată 
la cinema”. Este un film ce ar trebui 
să fie difuzat peste tot - în Georgia, 
în Moldova, în Rusia, în Cecenia...

Maidanul pe riviera franceză

Nicicând însă, se pare, o peli-
culă prezentată în Festival nu a fost 
atât de aproape de evenimentele 
descrise, precum e Maidan Neza-
lejnosti în regia lui Serghei Loznit-

sa. Un documentar montat rapid, 
lansat la Cannes şi în toată Franţa 
chiar în ajunul alegerilor ucrainene 
pe care Rusia ţinea morţiş să le de-
turneze, şi n-a reuşit… Pe Maidan, 
inima sângerândă a Kievului mito-
logic, Serghei Loznitsa a filmat 90 
de zile în şir elanul şi entuziasmul 
manifestanţilor protestând contra 
regimului corupt şi iresponsabil, 
solidaritatea şi lumina lor sufle-
tească. Documentarist recunoscut, 
Serghei Loznitsa nu este debutant 
pe Croisette: în 2010, el s-a aflat în 
competiţie la Cannes cu primul său 
film de ficţiune, My Joy, urmat de În 
ceaţă, în 2012, ambele realizate cu 
binecunoscutul director de imagine 
originar din Moldova, Oleg Mutu. 

Un alt ucrainean, Myroslav 
Slaboshpytskiy, s-a clasat în topul 
Săptămânii Criticii cu ficţiunea de 
debut Tribul, învrednicindu-se de 
Nespresso Grand Prize,  Revelation 
Prize, precum şi  de grantul pentru 
distribuire din partea Fundaţiei 
Gan. 

Astfel, „zona noastră incendia-
ră”, cu Ucraina în frunte, s-a aflat în 
centrul ediţiei a 67-a a Festivalului 
de la Cannes. Şi chiar dacă cele două 
scurtmetraje realizate de Dumitru 
Grosei şi Dorian Boguţă, Cadoul şi 
Kazimir, n-au intrat în competiţie, 
ei s-au lansat pe Croisette. Şi e semn 
bun că, la ediţiile viitoare, Republi-
ca Moldova îşi va cuceri cu mai mult 
curaj locul cuvenit pe harta artistică 
a Europei întregite.

The Search de michel Hazanavicius

regizorul documentarului Maidan 
Nezalejnosti, Serghei loznitsa
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Comisarul androulla vassiliou


