„Lupta politică din Republica
Moldova pare să pericliteze
aspiraţiile de integrare europeană
a cetăţenilor acestei ţări”
Jean-Claude Mignon,
Președintele Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei

Viaţa în UE pe
ecranele din Moldova
În perioada 20-25 mai, în
oraşele Chişinău şi Tiraspol
va fi organizat Festivalul
Filmului European. Programul
festivalului prevede proiectarea
a două sau trei filme pe zi, care să
reflecte tradiţiile, valorile şi stilul
de viaţă din ţările europene.
Filmele vor fi subtitrate în limba
română. În Capitală, festivalul
va fi organizat în perioada
20-22 mai la Cinematograful
„Gaudeamus”. La Tiraspol,
evenimentul se va desfăşura la
Cinematograful „Tiraspol”, între
23-25 mai. În ambele localităţi,
intrarea va fi liberă.

Peste 273 milioane
de euro pentru buna
guvernare, statul de
drept, dezvoltarea
socială şi comerţ
O sumă orientativă de 273.14
milioane Euro a fost alocată
Republicii Moldova pentru
Programul Indicativ Naţional
(PIN) 2011-2013, finanţat
prin Instrumentul European
de Vecinătate şi Parteneriat
(IEVP), în conformitate cu
PIN-ul lansat de către Comisia
Europeană. Astfel, media alocată
anual ţării noastre este de 91.05
milioane Euro şi reprezintă o
creştere substanţială faţă de
cele 66 milioane Euro alocate în
2010, conform programului de
sprijin pentru perioada 20072010. Obiectivele generale ale
asistenţei bilaterale sunt stipulate
în Documentul de Strategie
pe Ţară (DSŢ) 2007-2013,
domeniile prioritare stabilite
în PIN fiind: buna guvernare,
statul de drept şi libertăţile
fundamentale; dezvoltarea
socială şi a capitalului uman,
dar şi comerţul şi dezvoltarea
durabilă.

Uniunea Europeană din Republica Moldova
Proiectele europene schimbă în bine viaţa moldovenilor
Cetăţenii din ţara noastră doresc
să trăiască după standardele Uniunii Europene, însă drumul spre
UE este lung şi greu de parcurs.
Asta nu înseamnă, însă, că standardele europene de bunăstare
nu pot fi „aduse” în Moldova
chiar acum, europenii înşişi fiind dispuşi să ofere bani pentru
acest lucru. În unele localităţi se
implementează cu succes proiecte europene care vor îmbunătăţi
nivelul de trai în comunitate.
Andrei Alerguş, locuitor din
Cărpineni, raionul Hânceşti, nu a
fost niciodată într-un stat membru
UE, dar a auzit că acolo condiţiile
de trai sunt mult mai bune decât în
Republica Moldova. Bărbatul este,
însă, mulţumit că în comuna unde
trăieşte situaţia se schimbă spre
bine, iar condiţiile de trai se îmbunătăţesc. „Atâta timp cât avem drumuri renovate, o parte din localitate
beneficiază de apă la robinete, iar
copiii din sat învaţă în condiţii foarte bine la şcoală, ne simţim că trăim
ca în Uniunea Europeană, fiindcă
ştiu că în unele localităţi, chiar şi
cele din raionul nostru, nu sunt nici
fântâni în sat, iar copiii la şcoală se
încălzesc în timpul iernii la sobe ca
pe vremuri. Noi, însă, suntem cu un
pas înaintea lor”, se laudă bărbatul.
Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni, afirmă că, întradevăr, localitatea pe care o conduce a implementat proiecte majore,
cu ajutorul cărora locuitorii de aici
se bucură de condiţii mai bune de
trai. „Au fost renovate mai multe
drumuri, porţiuni care anterior
erau impracticabile, am reuşit să
construim o reţea de apeduct de 23
de km, iar cea mai importantă realizare a localităţii a fost instalarea
în instituţiile de învăţământ a două
sisteme de încălzire pe biomasă.
Acum este în derulare un proiect
de peste 10 milioane de lei şi presupune construcţia unei porţiuni de

27 de membri

Lucrările de construcţie a reţelei de apeduct din Cărpineni, Hânceşti.

Renovarea unei porţiuni de drum din Cărpineni

apeduct de circa 26 de km. Puţin
câte puţin, încercăm să ne apropiem de Europa”, spune primarul.

amintire pentru noi”, menţionează Sergiu Codreanu, un locuitor al
acestui sat.

Fără gunoaie în sat

Ideile de afaceri ale tinerilor
vor prinde viaţă

Şi în satul Vatici din raionul Orhei condiţiile de trai se îmbunătăţesc datorită ajutorului europenilor.
De la sfârşitul lunii mai, gunoiştile
neautorizate din localitate nu vor
mai fi o problemă, deoarece deşeurile menajere solide de aici vor fi colectate în containere şi transportate
la gunoiştea autorizată a primăriei
Orhei. „Pentru noi este o mare bucurie să ne numărăm printre localităţile care implementează proiectul
de gestionare a deşeurilor. Sperăm
ca gunoiştile neautorizate şi haotice din localitate vor rămâne doar o

ţări membre

numără în prezent Uniunea Europeană,
după aderarea, la 1 ianuarie 2007, a României și Bulgariei.

495 de milioane de locuitori

ţară care accede
(Croaţia în iulie
2013)

ţări candidate

numără UE, situându-se pe locul trei

în clasamentul mondial, după China și India.

Suprafaţa UE este de peste

4de milioane
kilometri pătraţi.
Ca întindere, Franţa este cea mai mare ţară
a Uniunii, iar Malta cea mai mică.

ţări potenţial
candidate

Peste o lună de zile, tinerii din
satul Larga, dar şi din alte opt localităţi din raionul Briceni care nu au
un loc de muncă stabil nu vor mai fi
nevoiţi să plece în străinătate pentru a câştiga mai mulţi bani, căci
vor avea posibilitatea să-şi dezvolte
propriile idei de afaceri. Din fonduri europene, aici va funcţiona un
incubator de afaceri. „Beneficiarul
acestui proiect major este primăria
noastră, iar suma totală care a fost
investită este de circa trei milioane
de lei. Proiectul contribuie la cre-

area de oportunităţi de angajare a
tinerilor, care poate fi rezolvată prin
instruirea profesională şi non-formală continuă a tinerilor şi crearea
pentru ei a condiţiilor de deschidere a noilor afaceri non-agricole”,
afirmă primarul localităţii Radu
Urecheanu.
Victoria Bucătaru, director de
programe la Asociația pentru Politica Externă (APE) susţine că în procesul de integrare europeană trebuie
să fie implicate atât autorităţile publice centrale, cât şi cele locale, care
trebuie să le explice oamenilor care
sunt avantajele implementării proiectelor străine. „Rolul autorităților
publice locale este unul crucial. Oamenii trebuie să cunoască beneficiile pe care le poate aduce realizarea
unor proiecte susținute de partenerii europeni, aplicarea procedurilor
și regulamentelor adoptate la nivel
european. Anume autoritățile trebuie să asigure comunicarea eficientă dinte instituțiile centrale cu cele
locale, precum și dintre instituțiile
locale și comunități în scopul preluării experienţei europene, dar şi
a fondurilor disponibile pentru implementarea unor proiecte care vor
duce la îmbunătăţirea nivelului de
trai al moldovenilor”, conchide V.
Bucătaru.

Sate europene în mijlocul
oraşelor Chişinău şi Tiraspol
Oraşele Chişinău şi Tiraspol au
ocazia în această lună să găzduiască „Satul European”, un loc în
care orice vizitator va face cunoştinţă cu tradițiile și obiceiurile din
țările europene.
În contextul Zilei Europei, la 18
mai în oraşul Chişinău, în Piața Marii
Adunări Naționale, Delegația Uniunii
Europene în Republica Moldova va organiza evenimentul „Satul European”.
Aici, reprezentanții țărilor europene
vor dezvălui vizitatorilor din secretele
culinare specifice zonei de unde vin.
De asemenea, vor fi organizate dezbateri publice unde reprezentanţi ai
misiunilor diplomatice străine în Republica Moldova, dar şi oficiali din ţara
noastră vor discuta despre cooperarea
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dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană pe aspecte politice, economice şi culturale.
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova va celebra Ziua Europei 2013 şi la Tiraspol. Evenimentul va
fi organizat la 26 mai, în piaţa centrală
a oraşului. La sărbătoare, ambasadele
statelor membre ale Uniunii Europene
vor împărtăși gazdelor, dar şi oaspeţilor
din cultura, tradiţiile, bucătăria țărilor
pe care le reprezintă. Micii vizitatori
vor avea posibilitatea să deseneze pe
asfalt cu creioane colorate, iar cei mai
ingenioşi vor fi premiaţi de reprezentanţii Delegaţiei UE în Republica Moldova. Ambele evenimente, atât cel de la
Chişinău, cât şi cel de la Tiraspol, se vor
începe de la ora 14.00.
Pagină realizată de:
Lilia Zaharia

