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Delegaţia Uniunii Europene la Chișinău i-a premiat, la sfârșitul anului trecut, pe 
câștigătorii Concursului „Best Project Idea”. În cadrul acestuia, 25 de echipe din 
toată ţara au elaborat proiecte de îmbunătăţire a școlilor unde-și fac studiile 
sau a comunităţilor unde trăiesc. Câștigători au devenit reprezentanţi ai patru 
licee: „Ion Luca Caragiale” din Orhei, pentru ideea de a crea unui studiou muzi-
cal unde să-și dezvolte talentele toţi elevii; „Mircea Eliade” din Nisporeni, pentru 
proiectul privind deschiderea, în localitate, a unei librării-bibliotecă ce ar găzdui 
și diverse evenimente culturale; „Ștefan Vodă” din Ștefan-Vodă, care și-ar dori 
să reconstruiască sala sportivă; și „Mihai Eminescu” din Ungheni, care au propus 
organizarea unei expoziţii de fotografii care să vorbească despre valorile euro-
pene și, în special, despre dreptul oricărei persoane la justiţie echitabilă.
Pentru că... Moldova este Europa.

Faţă-n faţă 
cu retoricul 
„miliard”
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Franţa: sute de mii 
de euro pentru satul 
unde a fost primar

Finlanda: prima țară 
fără fumători

Modele comunitare

Î n ultimele zile de decembrie, colegul Vasile Botna-
ru de la „Europa Liberă” m-a provocat la o discuție 
radiofonică, pentru a face împreună bilanțul anu-

lui 2016, care stătea să plece... Am acceptat cu obișnuita-mi 
teamă: ce aș putea să spun eu mai mult și mai bine decât 
spun oamenii deștepți din lumea asta? Apoi mi-am zis să 
merg. Pentru că „unitatea este în diversitate”, precum spu-
ne sloganul Uniunii Europene. Iar discuția tocmai despre 
Europa și (ne)locul nostru în ea urma să fie. Deci... „cum 
e să aperi în Republica Moldova o cauză dacă nu pierdută, 
atunci, cel puțin, terfelită, cum se zice în popor?”, m-a „trăs-
nit” chiar din start dl Botnaru.   

De fapt, el vociferase ceea ce știm cu toții - ideea europea-
nă într-adevăr a fost compromisă în Republica Moldova. In-
clusiv de către cei care s-au autoproclamat pro-europeni, însă 
nu au făcut îndeajuns sau chiar nimic pentru a o transforma 
în interes național și în factor unificator, așa cum s-a întâm-
plat în alte țări; dar mai ales a fost compromisă de către poli-
ticieni - fie că și-au făcut căluț electoral din pretinsa integrare 
în UE, fie că au câștigat alegeri cu un mesaj anti-european.

I-am răspuns dlui Vasile Botnaru ceea ce, de asemenea, 
știm cu toții: că, pe bună dreptate, despre Europa este din 
ce în ce mai greu să vorbești în Moldova. Căci depindem și 
noi de cele câte se întâmplă (sau nu se întâmplă) în relația 
dintre  Chișinău și Bruxelles, dar și situația social-politică 
internă își spune cuvântul. Pentru că nu o dată, atunci când 
vorbești despre valorile UE, primești în replică un „Unde-i 
miliardul?”. Și trebuie să răspunzi și la „miliard”, chiar dacă 
știi că personal nu ești responsabil de furtul lui. Iar răspunsul 
este simplu: doar într-un cadru legal european putem avea 
garanția că astfel de fraude nu vor mai avea loc.

Este greu să vorbești despre Europa și date fiind marile 
mișcări tectonico-politice care se produc azi în întreaga 
lume, de la Atlantic până la Pacific, și care nu sunt deloc 
favorabile ideii de unitate europeană. Și totuși, și totuși... 
L-aș cita, aici (și astfel vă îndemn să-l citiți în mod special) 
pe profesorul Cristian Pârvulescu de la București, din inter-
viul pe care l-a oferit pentru „Obiectiv European”: „Faptul 
că Uniunea Europeană este ținta atacului conjugat al lui 
Putin și Trump este dovada succesului său. Pentru a depăși 
dificultățile inerente, UE trebuie să treacă la o fază avansată 
a integrării sale politice. Și faptul că tocmai acest obiectiv 
trezește ostilitatea inamicilor săi demonstrează cât de impor-
tantă este Europa astăzi”.

Ce va fi cu Republica Moldova în tot acest iureș geo-
politic? „...deși corupția endemică a domolit entuziasmul 
pro-european de acum câțiva ani, Europa rămâne un reper. 
Și, paradoxal, doar în interiorul Uniunii Europene, Moldova 
poate să-și consolideze statul și instituțiile...”, se arată convins 
reputatul analist politic. 

Apropo de „interiorul UE”. Am dedicat, în această ediție, 
câteva pagini celei mai aproape, mai prezente și mai tangibile 
pentru mulți dintre noi destinații – România -, țară care,  la 1 
ianuarie 2017, a celebrat un deceniu de când este nu doar ro-
mână, ci și europeană. Pe lângă argumentele pro-UE care au 
dat roade în cazul României și pe care vă invit să le aflați din 
pagina 4 a „Obiectivului”, vreau să mai spun un singur lucru: 
peste Prut, marea luptă contra corupției a început abia după 
aderare. Până nu vom înțelege acest lucru o să tot întrebăm, 
retoric, „Unde-i miliardul?”. 

Știu, cel de-al unsprezecelea an în UE nu a început tocmai 
bine pentru România, iar modificările operate de noul guvern 
de la București la Codul Penal au scos în stradă zeci de mii de 
oameni în acest ianuarie. Dar, privite dintr-o altă perspectivă, 
aceste proteste tot o dovadă a europenizării sunt, pentru că 
libertatea de a protesta este de neconceput într-o dictatură.

În rest... haideți să zâmbim, să spunem „Bună ziua”, să 
nu aruncăm pe jos gunoiul și să protestăm, dacă simțim că e 
nevoie. Pentru că Europa noastră începe cu noi.

Elevii de la patru licee, 
premiați pentru cele 

mai reușite idei

O fostă primară euro-
peană i-a lăsat comunității 
pe care a condus-o 800.000 
de euro moștenire. 
Este vorba de 
Georgette Thai-
llandes, care a 
condus satul 
Saint-Pons-de-
Thomieres din 
Franța între 1977 și 
1989. Femeia a murit în 
2016, într-un azil de bă-
trâni. Ea anunțase că „va 

lăsa ceva satului” după ce 
va muri, nimeni însă nu 
a presupus că este vor-

ba despre o sumă 
aproape egală cu 

bugetul anual al 
comunei, care nu 
depășește un mi-

lion de euro. Po-
trivit Adevarul.ro, 

banii lăsați moștenire 
provin din patru asigurări 
de viață, pe care le avuse 
primara.

Guvernul de la Helsinki 
a dezvoltat un plan ambițios 
prin care țara să devină, 
până în anul 2040, prima 
din lume fără fumători. Mai 
exact, se dorește ca până 
la această dată doar mai 
puțin de 2% din totalul 
adulților să consume tutun. 
În acest scop, din ianuarie 
2017, autoritățile au im-
plementat un nou set de 

măsuri revoluționare contra 
fumatului, care să-i convin-
gă pe fumători să renunțe 
definitiv la tutun. Astfel, 
Finlanda se detașează de 
alte „colege” scandinave 
care, pentru a diminua rata 
fumatului, au acceptat pro-
duse mai „blânde”, precum 
e-țigaretele sau inhalatoa-
rele cu tutun, care însă cre-
ează noi dependențe.

(Andreea Ștefan)
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Lilia Zaharia,
reporteră „Obiectiv 
European”

deja de doi ani, locuito-
rii din Cocieri, dar și din 
alte sate ale raionului 
dubăsari, nu mai sunt 
trimiși la instituţiile 
medicale de la Criuleni 
sau Chișinău pentru a-și 
repara dinţii sau pentru 
a efectua un examen de 
ultrasonografie. Europa 
a trecut nistrul și a adus 
pe malul stâng medicina 
performantă. Cu banii 
Băncii Mondiale, a fost 
construit din temelie 
oficiul Medicilor de 
familie (oMf) din loca-
litate, iar cu cei oferiți de 
UE instituţia medicală 
a fost dotată cu echi-
pament modern și cu 
mobilă.

În timp ce preşedintele 
Igor Dodon îi promite omo-
logului său de la Moscova că 
va anula Acordul de Asociere 
dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană, pe motiv 
că semnarea acestui document 
nu a adus dram de beneficiu 
ţării noastre, mai mulţi locui-
tori din stânga Nistrului simt 
pe pielea lor sprijinul oferit de 
partenerii europeni.

Condiţii ca în spitalele 
din marile orașe

De câţiva ani, deşi locuieşte 
în satul Corjova, mătuşa Maria 
Coţofan vizitează cu regulari-
tate localitatea Cocieri. Vine 
aici ori de câte ori organismul 
îi dă de veste că trebuie să mai 
consulte un doctor: urcă în 
transportul public, trece de 
aşa-zisa miliţie din Trans-
nistria - militarii ruşi ce stau 
la frontiera dintre Corjova şi 
Cocieri - şi ajunge la medic. 
La cei aproape 77 de ani, ea 
se bucură că a ajuns măcar la 
bătrâneţe să se trateze în con-
diţii moderne. „Am venit ca 
medicul să-mi mai scrie nişte 
medicamente. Bogdaproste că, 
la vârsta asta, pot veni singu-
ră, fără să mă aducă cineva. 
Și nici baston nu port. Anii 
pe care îi mai am vreau să-i 
trăiesc pe picioare, să nu zac 
la pat. Ferească Dumnezeu de 
boală!”, spune mătuşa Maria, 
făcându-şi semnul crucii.

Din vorbă în vorbă, aflu că 

vine la Oficiul Medicilor de 
Familie de la Cocieri din anul 
2014, atunci când noua insti-
tuţie medicală şi-a deschis uşile 
pentru locuitorii din mai multe 
localități situate în stânga Nis-
trului. „Aici sunt condiţii ca în 
spitalele din marile oraşe. Au 
aparate bune, este curat, dar şi 
medicii sunt tare de treabă”, 
adaugă bătrâna.

„atunci era cam 
sărăcuţ…”

Spre deosebire de mătuşa 
Maria, pentru care drumul de 
la Corjova la Cocieri a devenit 
o obişnuință, mătuşii Eugenia 
drumul spre poarta instituţiei 
medicale îi ia şi mai mult timp, 
şi mai multe puteri. Merge 
încet, se opreşte din când în 
când să-şi mai tragă sufletul 
şi să îşi şteargă bastonul cu o 
batistă de bumbac - aşa e la 
80 de ani… 

Îmi spune că specialiştii de 
la Oficiul Medicilor de Familie 
din Cocieri i-au salvat viaţa, 
depistându-i pneumonia bila-
terală în faza precoce. „Aveam 
şi înainte un punct medical la 
noi în Cocieri, dar era aşa ca în 
mai toate satele, cam sărăcuţ. 
Uite acum ce frumos este! Și 

să ştii că aici poţi da şi analize, 
aşa cum se face la Criuleni”, 
adaugă femeia, în încercarea 
de a face o comparaţie între 
instituţia medicală din Cocieri 
şi Spitalul raional din Criuleni, 
acolo unde a fost internată când 
se îmbolnăvise.

investiţii de peste șase 
milioane de lei

Oficiul Medicilor de Fa-
milie din Cocieri şi-a deschis 
uşile pentru pacienţi în anul 
2014. Astăzi, pentru consul-
taţii medicale, aici vin nu 
doar localnicii din Cocieri, 
dar şi locuitori ai altor sate 
din raion. Alexandru Chir-
sei, şeful instituției, spune 
că specialiştii din cadrul 
Oficiului prestează servicii 
medicale pentru mai mult 
de cinci mii de persoane, 
rezidente ale localităților 
Cocieri, Corjova, Molova-
ta Nouă, Roghi, Vasilievca, 
Goian, Ţibulăuca, dar şi din 
oraşul Dubăsari. Pe lângă 
consultarea medicului de 
familiei, pacienţii înregistraţi 
la OMF Cocieri beneficia-
ză şi de servicii radiologice, 
stomatologice, de ultrasono-
grafie, de laborator, precum 
şi de săli de triaj.
●  OMF Cocieri a fost con-

struit din talpă, cu sprijinul 
financiar al Băncii Mondi-
ale, în cadrul proiectului 
„Servicii de Sănătate şi 
Asistenţă Socială”. Costu-
rile totale ale construcției 
au depăşit suma de cinci 
milioane de lei.

●  Și pentru că o instituţie 
medicală, oricât de mo-
dern ar fi edificiul, nu poa-
te să funcționeze eficient 
fără mobilier adecvat și 
echipament performant, 
acestea au fost cumpărate 
cu ajutorul Uniunii Eu-
ropene și al Programului 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), 
în cadrul Programului 
„Susţinerea Măsurilor de 
Promovare a Încrederii”. 
Deja de doi ani, Oficiul 
Medicilor de Familie din 
Cocieri este dotat cu insta-
laţie radiologică, ultraso-
nograf, laborator clinic și 
biochimic. Costul utilajului 
modern a depășit suma de 
un milion de lei.

Fotografii: Lilia Zaharia

●  În ultimii ani, pen-
tru a readuce lu-
crătorii medicali în 
satele din Moldova 
și a le oferi cetăţe-
nilor servicii me-
dicale de calitate, 
în ţara noastră 
au fost reabilitate 
centrele de sănă-
tate din circa 80 
de localităţi rurale. 
Acest lucru a fost 
posibil datorită 
Proiectului Servicii 
de Sănătate și 
Asistenţă Socială în 
Republica Moldova, 
realizat de 
Ministerul Sănătăţii 
cu sprijinul Băncii 
Mondiale. Până în 
prezent, pentru 
reabilitarea celor 
circa 80 de centre, 
au fost alocate 170 
de milioane de lei. 
Cu o suprafaţă de 
circa 300 de metri 
pătraţi, centrele 
corespund stan-
dardelor interna-
ţionale moderne, 
valabile pentru 
instituţiile de asis-
tenţă medicală pri-
mară și sunt dotate 
cu echipament nou 
şi modern. 

  Asistenţă externă pentru o ţară modernă

Medicina europeană 
a trecut nistrul

Mătușa Maria a venit la Cocieri pentru o consultaţie la medic

Șeful OMF Cocieri verifică lista pacienţilor înscriși pentru 
consultaţii medicale

Instituţia medicală 
din Cocieri 
are și un salon unde 
se fac perfuzii

OMF Cocieri a fost deschis în noiembrie 2014. Foto: Ministerul Sănătăţii

Pentru a ajunge la OMF din Cocieri, locuitorii din Corjova trebuie să treacă de filtrul miliţiei transnistrene

Pacienţii își așteaptă rândul pentru a fi consultaţi de medici
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ţină cont, înainte de toate, de 
calitatea produselor și de pre-
ţul lor de achiziţie. Procurorii 
au menţionat că alimentele 
ajungeau în instituţiile de în-
văţământ din capitală după ce 
mai mulţi funcţionari publici 
și operatori economici ar fi 
trucat licitaţiile de achiziţie 
a acestora. 

Pentru o „simplă” 
trucare, o „simplă” 
suspendare

În cele două luni care 
au trecut de la depistarea 
neregulilor, funcţionarii 
suspectaţi că ar fi implicaţi 
în trucarea licitaţiilor pu-
blice au fost suspendaţi din 
funcţie pe durata anchetei, 
însă agenţii economici nu 
au fost încă sancţionaţi. 
Solicitaţi de „Obiectiv 
European”, reprezentanţii 
Consiliului Concurenţei 
din Moldova - autorita-
tea publică ce ar trebui 
să investigheze cazul din 
perspectiva concurenţei 

neloiale - au spus că, de 
facto, instituţia „exami-
nează încălcările legislaţiei 
în domeniul concurenţei 
atunci când sunt afectate 
drepturile și interesele în-
treprinderilor”. Totuși, în 
răspunsul oferit de Consiliu 
se menţionează că el „s-a 
autosesizat cu privire la 
licitaţiile din capitală și că 
întreprinde toate măsurile 
necesare”, fără a se specifica 
însă care sunt acestea.

amenzi de până 
la 1,9 milioane 
de euro în românia

Funcţionarii de la Chi-
șinău ar putea prelua de la 
colegii lor bucureșteni bu-
nele practici de combatere 
a concurenţei neloiale în 
procesul de achiziţii publice. 
Anul trecut, în România, mai 
mulţi agenţi economici care 
au câștigat concursuri publice 
prin înţelegeri de cartel au 
fost sancţionaţi cu amenzi 
solide. În plus, conform legis-

laţiei europene în domeniu, 
li s-a interzis participarea, o 
anumită perioadă, la diferite 
licitaţii publice. 

Un exemplu este dosa-
rul privind trucarea licita-
ţiilor în Programul „Cornul 
și laptele”. Aici, Consiliul 
Concurenţei din România 
a sancţionat cinci companii 
producătoare de lactate cu 
amenzi în valoare totală de 
8.591.540 lei (aproximativ 
1,9 milioane de euro) pentru 
trucarea unor licitaţii orga-
nizate în patru judeţe din 
ţară. Inspectorii au depistat 
că cele cinci companii au 
acţionat concertat. În cadrul 
fiecărui concurs public, în 
etapa de licitaţie electroni-
că, fiecare ofertant și-a ales 
loturile pe care au vrut să 
le câștige, ceilalţi ofertanţi 
nelicitând pentru ele. Astfel, 
au licitat doar pentru loturile 
pe care știau că le vor câști-
ga, eliminând concurenţa. 
Atunci când a fost anunţa-
tă suma amenzilor aplicate 
celor cinci companii, Bog-

  Lupta cu corupţia: legislaţii similare, abordări diferite 

Suspendări din funcție în Moldova vs. 
amenzi de milioane de euro în românia

● Consiliul 
Concurenţei 
din România 
a sancţionat 
cinci companii 
producătoare de 
lactate cu amenzi 
în valoare totală 
de 8.591.540 lei 
(aproximativ 1,9 
milioane de euro) 
pentru trucarea 
unor licitaţii 
organizate în patru 
judeţe din ţară. 

● Concurenţă 
neloială - orice 
acţiune, realizată 
de întreprinderi 
în procesul 
concurenţei, care 
este contrară 
uzanţelor oneste 
în activitatea 
economică.

(Art. 4, 
Legea concurenţei)

Republica Moldova și RoMânia au RegleMentăRi 
siMilaRe în doMeniul concuRenței neloiale

legea concuRenței 
din Republica Moldova

articolul 5. interzicerea 
acordurilor anticoncurenţiale

(1) Sînt interzise, fără a fi necesară 
o decizie prealabilă în acest sens, 
orice acorduri între întreprinderi sau 
asociaţii de întreprinderi, orice decizii 
ale asociaţiilor de  întreprinderi şi orice 
practici concertate (denumite în 
continuare acorduri) care au ca 
obiect sau efect împiedicarea, 
restrîngerea sau denaturarea 
concurenţei pe piaţa Republicii 
Moldova sau pe o parte a acesteia. 

legea concuRenței 
din RoMânia

articolul 6:

Este interzisă folosirea în 
mod abuziv a unei poziţii 

dominante deţinute de către 
unul sau mai mulţi agenţi 

economici pe piaţa românească 
ori pe o parte substanţială a 

acesteia, prin recurgerea la fapte 
anticoncurenţiale, care au ca obiect 

sau pot avea ca efect afectarea 
activităţii economice ori prejudicierea 

consumatorilor. 

Lilia Zaharia,
reporteră „Obiectiv 
European”

din dorinţa de a câș-
tiga, iarăși și iarăși, 
contracte publice, 
mulţi agenţi economici 
încalcă atât normele 
sanitare, cât și pe cele 
ale concurenţei loiale. 
totodată, legile ce re-
glementează acest do-
meniu rămân prepon-
derent niște prevederi 
teoretice. Prin asta și se 
explică, bunăoară, fap-
tul că până în prezent 
nu a fost sancţionat 
vreun agent economic 
implicat în așa-zisul 
„scandal al licitaţiilor 
trucate”, de acum două 
luni, când sute de copii 
de la grădiniţele din 
capitală au fost hrăniţi 
cu produse alterate. 
au fost suspendaţi din 
funcţie doar câţiva 
angajaţi din cadrul di-
recţiilor municipale de 
educaţie. Între timp, în 
românia, agenţii eco-
nomici care au obţinut 
contracte publice prin 
diferite metode ilega-
le sunt sancţionaţi cu 
amenzi solide.

În noiembrie 2016, opi-
nia publică din Moldova a 
fost bulversată de știrea că, 
perioade îndelungate, în mai 
multe grădiniţe din munici-
piul Chișinău au fost livrate 
produse alimentare alterate. 
S-a întâmplat în pofida fap-
tului că alimentaţia copiilor 
este un domeniu foarte sen-
sibil, respectiv și autorităţile 
contractante, și agenţii eco-
nomici care aprovizionează 
grădiniţele și școlile cu pro-
duse alimentare trebuie să 

dan Chiriţoiu, președintele 
Consiliului Concurenţei din 
România, a declarat că o 
licitaţie este eficientă din 
punctul de vedere al preţu-
rilor și al calităţii bunurilor 
ofertate numai în condiţii 
de concurenţă reală.

Legislaţia europeană, 
intransigentă faţă de 
concurenţa neloială

În timp ce peste Prut 
agenţii economici care au 
câștigat prin diferite sub-
terfugii mai multe licitaţii 
publice sunt sancţionaţi dur, 
în Moldova concurenţa ne-
loială rămâne încă nepedep-
sită. Acest lucru se întâmplă 
chiar dacă și legislaţia din 
România, dar și cea din Re-
publica Moldova interzice 
înţelegerile prealabile între 
agenţii economici.

Și legislaţia Uniunii 
Europene le interzice între-
prinderilor să se înţeleagă, 
în procesul de licitări pu-
blice, cu privire la fixarea 
preţurilor sau la împărţirea 
pieţelor între ele. Tratatul 
privind funcţionarea UE 
prevede că întreprinderilor 
le este interzis să abuzeze de 
o poziţie dominantă pe o 
anumită piaţă pentru a eli-
mina concurenţi mai mici. 
La fel, Regulamentul Consi-
liului Europei privind con-
centrările economice între 
întreprinderi nu le permite 
acestora să fuzioneze (dacă 
intenţionează să participe 
la un concurs de achiziţii 
publice), cât timp această 
operaţiune le-ar permite să 
controleze piaţa. Întreprin-
derile mari ce activează în 
mediul de afaceri din UE nu 
pot fuziona fără aprobare 
prealabilă din partea Comi-
siei Europene, chiar dacă au 
sediul în afara UE.

Integrarea pe scurt Pensii pentru cei care muncesc legal în Germania
Cetățenii republicii Moldova, 
care muncesc sau au muncit 
legal în Germania, vor bene-
ficia de pensii și de prestații 
sociale din partea acestui stat. 
Un acord în acest sens a fost 
semnat, în ianuarie a.c., între 
Ministerul Muncii, Protecției 
Sociale și familiei, și 
instituția omoloagă din Ger-
mania. Scopul acordului e să 
le asigure migranților moldo-
veni un cadru de garanții de 
securitate socială. 

Conform documentului, 
cetățenii moldoveni vor beneficia 
de pensii: pentru limită de vârstă; de 
urmaș; de dizabilitate determinată 
de boli obișnuite; de dizabilitate 
determinată de accidente de muncă 
și boli profesionale. Totodată, pe 
perioada de activitate, aceștia vor 
fi asigurați cu prestații sociale în 
cazul producerii unui accident de 
muncă sau al survenirii unei boli 
profesionale, fie membrii familiei 
lor vor fi asigurați în caz de deces 
al întreținătorului.

La stabilirea dreptului la 
pensie se vor totaliza perioadele 
de cotizare realizate pe teritoriul 
ambelor state, iar fiecare stat 
va aplica legislația națională 
în domeniu. Și Republica Mol-
dova, și Germania vor calcula 
și achita pensia doar pentru 
perioadele de asigurare realizate 
pe teritoriul propriu, iar pensia 
va fi transferată persoanei pe 
teritoriul statului în care acesta 
domiciliază.

Până în prezent, Republica 

Moldova a semnat 11 acorduri 
bilaterale în domeniul securității 
sociale - cu România, Portugalia, 
Bulgaria, Luxemburg, Austria, 
Estonia, Cehia, Polonia, Unga-
ria, Belgia și Lituania. Acordul 
cu Germania este al 12-lea la 
număr, iar documentele similare 
cu Letonia, Turcia, Israel, Italia 
și Federația Rusă se află încă la 
etapa de negociere.

(A. Ș)
Foto: Fotolia
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  România în UE 

O perioadă fastă de modernizare și de dezvoltare

● Astăzi România are 
drept de vot în toate 
reuniunile Consiliului 
UE unde, fiind cel de-al 
șaptelea stat membru 
după mărime/criteriu 
demografic, are 14 
voturi.

● În acești zece ani, 
România a organizat 
de trei ori alegeri 
europarlamentare: la 
25 noiembrie 2007 
(pentru alegerea a 35 
de europarlamentari 
români), la 7 iunie 
2009 (pentru 33 de 
mandate) și la 25 mai 
2014 (pentru 32 de 
mandate). De aseme-
nea, România a avut 
trei comisari europeni 
în cadrul Comisiei 
Europene:

Leonard Orban, Comisar 
pentru Multilingvism 
între 1 ianuarie 2007 
– 9 februarie 2010. 
A gestionat un buget 
de circa 1,2 mlrd. de 
euro, având în subor-
dine o echipă de 3400 
de persoane. Portofo-
liul multilingvismului 
a cuprins traduceri, 
interpretări și oficiul 
pentru publicaţii ofici-
ale al UE. 

Dacian Cioloș, Comisar 
pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală, 
între 9 februarie 2010 
– 1 noiembrie 2014. A 
gestionat unul dintre 
cele mai importante 
portofolii, care a avut 
alocat pentru anul 
2010 circa 50 miliarde 
de euro, aproape o 
treime din bugetul 
Uniunii Europene. 

Corina Creţu, Comisar 
pentru Politica Regio-
nală, din 1 noiembrie 
2014 până în 2019. 
Este un portofoliul im-
portant care, prin res-
ponsabilităţile pe care 
le implică, face parte 
din grupurile de coor-
donare pe orizontală 
(așa-numitele „echipe 
de proiect”) din cadrul 
Comisiei Europene.

Cu prilejul celor zece 
ani ai României în UE, 
„Romfilatelia” a emis 

un timbru ce întrunește 
elemente de identitate 

naţională și însemne ale 
Uniunii Europene.

ani 
în UE

Începutul anului 2017 semnifică, pentru românia, 
un deceniu de la aderarea la Uniunea Europeană - 
„un moment de istorică însemnătate, care a marcat 
revenirea deplină în lumea democratică și debutul 
participării țării noastre, ca stat membru UE, la pro-
cesul decizional european”, menționa la 1 ianuarie, 
într-un comunicat, Ministerul afacerilor Externe. 
Potrivit diplomației de la București, „acest deceniu 
a reprezentat pentru românia o perioadă fastă de 
modernizare și de dezvoltare socio-economică, de 
îmbunătățire a calității vieții cetățenilor români, de 
valorificare a integrării în Piața Unică Europeană. iar 

experiența de până acum relevă existența, în continu-
are, a tuturor premiselor necesare pentru a valorifica 
și mai eficient beneficiile apartenenței la UE”.
dar care sunt aceste beneficii? Ce a câștigat românia ca 
membră a UE? Și ce a pierdut? - căci victoriile, de foarte 
multe ori, se obțin cu sacrificii. În lunile ce au precedat 
acest 1 ianuarie 2017 aniversar, dar și după, mass-media 
din românia, de rând cu cetățenii români, și-au pus nu 
o dată aceste întrebări. În pagina de față, vom încerca să 
răspundem și noi la ele. 

Andreea Ștefan

● Procesul de aderare 
a României la UE a 
început la 1 februarie 
1993. Cererea ofici-
ală de aderare a fost 
depusă la 22 iunie 
1995, în cadrul unei 
ceremonii oficiale la 
Paris. Aceasta era în-
soţită de un document 
intitulat „Strategia 
naţională de pregătire 
a aderării României 
la UE”, semnat cu o 
zi înainte, la Snagov, 
de către toţi liderii 
partidelor parlamen-
tare, de președinţii 
celor două Camere ale 
Parlamentului Româ-
niei și de președintele 
de atunci al ţării, Ion 
Iliescu. Negocierile de 
aderare au demarat la 
15 februarie 2000, la 
Bruxelles.

● Au urmat aproape 
șapte ani de muncă 
asiduă – reforme, 
criterii, standarde 
comunitare, ajustarea 
legislaţiei UE. Toate, 
pentru momentul din 
1 ianuarie 2007. 

● După primirea în UE, 
România și-a delegat 
reprezentanţi în toate 
instituţiile europene, 
inclusiv Curtea de 
Justiţie a Comunită-
ţilor Europene, Tribu-
nalul UE, Comitetul 
Economic și Social, 
Comitetul Regiunilor 
sau Consiliul General 
al Băncii Centrale 
Europene. Cetăţenii 
români beneficiază de 
drepturile conferite 
de cetăţenia europea-
nă, inclusiv dreptul la 
muncă și dreptul la li-
bera circulaţie în ţări-
le comunitare. Limba 
română a devenit una 
dintre limbile oficiale 
ale Uniunii Europene, 
toate documentele co-
munitare fiind traduse 
și în română.

● Între 1 ianuarie 
- 30 iunie 2019 
România va deţine 
pentru întâia oară 
președinţia rotativă 
a Consiliului UE. 
Chișinăul mizează 
pe faptul că, pe 
durata acestui 
mandat, România 
va pleda și mai mult 
cauza europeană a 
Republicii Moldova.

Circulație liberă, acces 
pe piața muncii și studii 
europene

Primii zece ani în UE le-au adus ro-
mânilor mai multe avantaje. Este vorba, 
înainte de toate, de libertatea de mișcare 
și de accesul la piața muncii, chiar dacă 
țări precum Marea Britanie și Olanda 
i-au acceptat pe angajații români abia 
după șapte ani de la aderare. 

Migrația românilor pare să fie unul 
dintre cele mai controversate subiecte 
atunci când se vorbește despre efectele 
post-aderare a țării la UE. Unii analiști 
insistă pe „exodul” care generează depo-
pularea României; alții scot în prim-plan 
cele „câteva miliarde bune în fiecare an”, 
care au intrat în țară de la milioanele de 
români care pot lucra în UE. De exem-
plu, doar în 2015, românii din afara țării 
au trimis acasă peste 500 de milioane de 
euro. Indiferent unde ar înclina balanța 
adevărului, cert este că, în ultimul deceniu, 
din România au plecat peste trei milioane 
de oameni. Mulți dintre ei s-au stabilit 
definitiv acolo, cu tot cu familii. 

Astăzi, România este pe locul patru în 
Europa la numărul de cetățeni care trăiesc 
în afara țării, după Marea Britanie, Polonia 
și Germania. Cei mai mulți români au ales 
să plece în Italia, Spania, Marea Britanie 
și Germania. Majoritatea dintre ei trimit 
bani acasă și ajută economia - în ultimii 
zece ani, vorbim de circa 52 miliarde de 
euro, cu mult peste nivelul investițiilor 
străine din aceeași perioadă.

Un parcurs economic 
consistent

„Cifrele celor zece ani ai României 
în UE arată o serie de progrese notabi-
le”, sublinia Radio France International 
într-o analiză publicată la 3 ianuarie 
2017. Potrivit acesteia, în valoare no-

minală, Produsul Intern Brut (PIB) al 
țării a crescut de la 100 mlrd. de euro 
în 2007 la circa 170 mlrd. de euro, 
cifră estimată pentru finalul lui 2016. 
În procente, este vorba de 70 la sută. 
La fel, dacă în 2007, PIB-ul pe cap de 
locuitor, calculat în funcție de puterea 
de cumpărare, reprezenta 41% din 
media UE, astăzi acesta este de 57% din 
media europeană, adică mai mare cu 
13% la sută. Pentru comparație, potrivit 
Eurostat, PIB-ul Bulgariei a crescut cu 
5% în aceeași perioadă. Iar pentru anii 
2016 și 2017 prognoza economică a 
României indică cea mai mare creștere 
economică din Europa.

Printre domeniile care au benefi-
ciat cel mai mult de aderarea la UE se 
numără investițiile străine - în zece 
ani, în România au intrat aproape 
33 mlrd. de euro și au fost create 
zeci de mii de locuri de muncă - și 
comerțul. Dacă, până în 2007, compa-
niile exportau mărfuri în valoare de 25 
mlrd. de euro anual, în doar primele 
nouă luni din 2016 exporturile au 
fost de peste 42 mlrd. de euro. Țara 
nr. 1 de export a fost Germania, cu 
autoturisme și echipamente pentru 
acestea. Urmează Italia, cu exporturi 
de 6,8 mlrd. de euro și Franţa, cu 3,7 
mrld. de euro. 

O altă industrie impulsionată 
de prezența țării în UE este IT. As-
tăzi, doar în Cluj lucrează 15.000 de 

specialiștii în domeniu, iar la nivel 
național - peste 150.000. Și salariul 
mediu pe economie a crescut, însă aici, 
afirmă experții, rezultatele nu sunt pe 
măsura așteptărilor: de la 312 euro la 
1 ianuarie 2007 la 459 în prezent.

fondurile europene, 
mai tari decât 
euroscepticismul

O parte covârșitoare din aceste 
rezultate se datorează fondurilor eu-
ropene. De aceea, pentru puținii, de 
altfel, eurosceptici din România, care 
periodic invocă faptul că și țara lor 
contribuie la bugetul UE, răspunsul 
vine tot în cifre, oferite oficial de Mi-
nisterul Finanțelor: din 2007 până în 
2017, Romania a primit de la Bruxelles 
peste 40,5 mlrd. de euro ca fonduri 
nerambursabile. În același timp, țara a 
contribuit la bugetul UE cu aproximativ 
13,6 miliarde de euro. Așadar, putem 
vorbi de un flux net pozitiv de circa 
26,9 miliarde de euro în zece ani.

„Pe scurt, am primit mai mult 
decât am cotizat, iar banii au fost 
alocați  în mod clarr unor proiecte: 
de la drumuri și canalizări în mediul 
rural până la companii de software 
din marile orașe. Finanțările euro-
pene au acoperit toate câmpurile 
de dezvoltare ale României”, nota 
„România Liberă” în ianuarie a. c. 
Este adevărat că, în mai toate analizele 
realizate în această perioadă, autorii 
au menționat că, de foarte multe ori, 
calitatea investițiilor a fost inferioară 
cantității de bani cheltuiți. Din care 
cauză, și la zece ani de la aderarea la 
UE, Romania, ca și Bulgaria, e țara 
membră cel mai puțin dezvoltată 
din blocul comunitar. 

Totuși, diferența față de anul 2007 
este semnificativă.

Fo
to

: A
FP

Foto: Agerpres/ Sorin Lupșa

● Potrivit site-ului 
    caleaeuropeana.ro, care a 

comparat Eurobarometrele 
din 2007 și din 2016, atât 
bulgarii, cât și românii se 
simt mai fericiţi decât erau 
acum un deceniu: 36% faţă 
de 51% pentru bulgari și 53% 
faţă de 58% pentru români.
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Sorina Ștefârţă

La 1 ianuarie 2017, 
românia și Bulgaria 
au marcat zece ani de 
la aderarea la Uniu-
nea Europeană. Un 
deceniu care pentru 
nimeni nu a fost ușor, 
dar care, chiar de nu a 
reușit să schimbe defi-
nitiv la față cele două 
societăți, a generat mai 
multe transformări 
ireversibile în cadrul 
acestora. Despre cei 
zece ani ai româniei în 
UE, precum și despre 
situaţia la zi din regi-
une am discutat cu dl. 
Cristian Pîrvulescu, 
decan al Facultăţii de 
știinţe politice la Şcoa-
la naţională de Studii 
Politice și Adminis-
trative din București, 
președinte al Asociației 
„Pro Democrația” și 
un observator fidel al 
vieţii sociale și politice 
românești.

— Dle profesor, anul 
2017 semnifică, pentru 
România, un deceniu cu 
drepturi depline în cadrul 
Uniunii Europene. Cum 
vedeți astăzi acești zece 
ani?

— Aderarea României 
la UE, la 1 ianuarie 2007, 
era efectul unui proces de 
apropiere de Occident care 
a durat trei secole. Încă de la 
fanarioți, România a făcut 
un efort concertat pentru 
apropierea de Occident – în 
special, de Franța, căreia 
îi și datorează statalitatea. 
Dar, cu toate demersuri-
le elitei politice a sec. 19, 
construcția unui stat-

națiune a la roumaine s-a 
dovedit o experiență eșuată. 
După încercarea de a salva 
statul prin dictaturile suc-
cesive – regală, legionară, 
antonesciană, comunistă – a 
devenit evident că România 
are nevoie de un cadru su-
prastatal de existență. După 
1990, criza de regim recu-
rentă a ilustrat și mai clar 
limitele modelului de stat-
națiune, iar când patru mi-
lioane de români au plecat 
să muncească în Vest, rolul 
acestei forme de organiza-
re politică era deja epuizat. 
Statul-națiune nu putea – și 
nu poate nici azi – să ofere 
condiții decente de existență. 
Și dacă, prin absurd, acești 
români ar reveni în țară, 
România s-ar prăbuși. Așa 
că pentru România, dacă UE 
n-ar fi existat, ar fi trebuit 
inventată.

Dar UE este la fel de 
necesară tuturor celorlalte 
state, inclusiv Marii Britanii 
care, odată intrată în logica 
Brexitului, s-a lăsat prinsă 
într-un joc autodistructiv. 
Statul-națiune nu poate fi 
o redută de apărare în fața 
viitorului. În această epocă, 
mai mult decât oricând al-
tădată, cadrul politic, econo-
mic și social reprezentat de 
statul-națiune este limitat. 
Dacă America lui Trump 
(care nu este o Americă, 
ci o anti-Americă) încă-și 
mai poate permite să viseze 
la autarhie (autoizolare eco-
nomică a statului) – pentru 
că este un continent -, state-
le europene sunt mult prea 
mici pentru a putea să reziste 
singure, în numele unei așa-
zise suveranități naționale, 
concurenței acerbe din lumea 
multipolară. Doar împreună 
statele Uniunii Europene pot 

reprezenta o forță economi-
că, politică sau socială. Ca să 
nu mai vorbim de cele șapte 
decenii de pace pe care acea 
parte a continentului nu le-a 
mai cunoscut vreodată.

„românia nu avea ce 
pierde din aderare. 
Şi a câștigat”

— Ce a pierdut și ce a 
câștigat România, deve-
nind membră a UE?

— România nu avea 
ce pierde din aderare, însă 
acești zece ani au fost în 
mare parte irosiți în con-
flicte interne, legate de criza 
de regim – o criză a relațiilor 
dintre instituțiile politice ale 
țării, pe care aderarea la UE 
a temperat-o într-o măsură 
semnificativă. În plus, ime-
diat după aderare, a început 
criza economică globală, care 
a afectat și România. Totuși, 
efectele economice benefice 
ale aderării la UE sunt astăzi 
evidente pentru toată lumea. 
La fel, sub presiunea UE s-au 
făcut progrese semnificative 
pentru combaterea corupției, 
chiar dacă rezistența politi-
cienilor a fost și este acerbă. 
Din păcate, în materie de 
bună guvernare, odată cu 
aderarea s-a revenit la regula 
politizării administrației – 
introdusă în forță de guver-
narea „Marii coaliții” PSD-
PDL în 2009 și valabilă până 
astăzi -, ceea ce a condus la 
scăderea capacității admi-
nistrative, lucru observat și 
în derularea programelor 
europene. În paralel, capaci-
tatea de rezistență a societății 
civile democratice față de 
iliberalismul ofensiv a fost 
puternic afectată de lipsa 
finanțărilor. S-a dezvoltat în 
schimb, sub impactul noilor 

media, o mișcare a „indig-
nării” românești, activă în 
ultimii cinci ani și care a scos 
societatea românească din 
starea de inerție în care au 
încercat să o mențină.

— Au fost drepturile 
chiar „depline”? A me-
ritat efortul? Mă refer 
inclusiv la faptul că țări 
precum Marea Britanie 
și Olanda le-au ridi-
cat cetățenilor români 
interdicția de a munci pe 
teritoriul lor abia după 
șapte ani de la aderare. 
Iar Zona Schengen așa 
și rămâne închisă pentru 
România...

— Aderarea României 
a avut efecte pozitive. Dar 
faptul că, la momentul ade-
rării, România nu îndeplinea 
nici pe departe criteriile de 
la Stockholm privind statul 
de drept, asigurarea dreptu-
rilor omului și independența 
justiției era o evidență. Me-
canismul de verificare și de 
control a fost un instrument 
ce oferea garanția că procese-
le începute în anii negocierii 
aderării nu se vor încheia 
abrupt odată cu intrarea în 
UE. Și, privind la ceea ce se 
întâmplă acum în unele din-
tre țările care au aderat în 
2004 (Ungaria sau Polonia) 
sau, mai târziu,  în Croația, 
ne convingem că măsura 
monitorizării procesului 
de consolidare a statului de 
drept a fost și binevenită, și 
eficientă. Progresele obținute 
au fost posibile doar datorită 
acestui mecanism.

Apropo, unul dintre 
motivele folosite de unele 
state membre pentru a nu 
deschide piața muncii ime-
diat a fost legat inclusiv de 
situația statului de drept. 

Dar în prezent românii pot 
lucra peste tot în UE. Iar 
faptul că nu suntem încă 
în spațiul Schengen nu 
mai are astăzi, când con-
troalele la frontiera dintre 
statele membre ale acestui 
acord se înmulțesc, aceeași 
semnificație ca în 2009. Ori-
cum, dacă tehnic România 
o fi fost pregătită să facă 
parte din spațiul Shengen, 
atunci problemele politi-
ce, inclusiv inconsecvențele 
Bucureștiului în diferite 
domenii, nu pot fi negli-
jate și au fost speculate de 
populiștii din anumite state 
europene.

— A valorificat 
România tot ce putea fi 
valorificat în calitate de 
membră a UE? 

— Cu siguranță, nu! Ro-
mânia nu a reușit să valorifi-
ce toate oportunitățile și s-a 
întâmplat astfel din cauza 
absenței atât a capacității 
administrative, cât și a unei 
strategii privind utilizarea 
fondurilor europene. În po-
fida acestui fapt, bilanțul 
este net pozitiv, iar efectele 
politicii agricole comune, 
de exemplu, asupra unei 
agriculturi care rămăse-
se preponderent una de 
subzistență, sunt vizibile.

— Totuși, cum credeți 
că ar fi arătat o Românie 
neeuropeană astăzi?

— Nu mult diferită de 
Republica Moldova sau de 
Serbia actuală. Ar fi fost o 
țară căzută pradă propriilor 
demoni, minată de corupție 
și de subdezvoltare, foarte 
probabil plasată în zona de 
influență politică și econo-
mică a Rusiei și Turciei.
„Doar în interiorul 

UE Moldova poate 
să-și consolideze 
statul și instituțiile”

— Pentru foarte mulți 
dintre cetățenii Republicii 
Moldova, România este 
un exemplu de succes, un 
model spre care trebuie 
să tindem în varii dome-
nii. Ce ar trebui să preia 
Moldova în mod prioritar 
din experiența României 
cu UE?

— Pentru a oferi spri-
jin întru facilitarea aderării 
Republici Moldova la UE ar 
trebui, înainte de toate, să 
existe un interes real pen-
tru integrare. Ceea ce nu a 
fost și nici nu este atât de 
evident. Dar, dacă ar fi ceva 
de urmat, având în vedere 
problemele legate de statul 
de drept și de anemica luptă 
împotriva corupției, s-ar 
impune, înainte de toate, o 
strategie care să vizeze con-
solidarea statului de drept 
și a independenței justiției. 
În același timp, România ar 
putea să împărtășească Re-
publicii Moldova experiența 
sa privind buna folosire a 
fondurilor  europene.

— Ce le-ați spune, 
în contextul acestor zece 
ani, euroscepticilor mol-
doveni? Celor care își 
doresc un mod de viață 
european în sens econo-
mic, social, juridic sau 
al libertăților, dar care 
văd în UE locul „unde 
nimeni nu ne așteaptă și 
vom fi o forță de muncă 
ieftină”, și astfel înclină 
balanța spre Est.

— Tezele conspirației 
au fost întotdeauna folosite 
masiv împotriva Occidentu-
lui, încarnat de Bruxellesul 

rupt de popoarele Europei. 
Și nu doar în țările perife-
rice, precum România sau 
Moldova, ci, cu succes, și în 
state din Vest. Într-o Europă 
și o lume în care progresul 
tehnologic schimbă natura 
muncii, forța de muncă „ief-
tină” din Moldova nu mai 
este atât de importantă. Iar 
în afara UE, Moldova nu 
va putea să se adapteze și 
să rezite ca stat. Paradoxal, 
doar în interiorul UE Mol-
dova poate să-și consolideze 
statul și instituțiile. De al-
tfel, linia pro-rusă a noului 
președinte de la Chișinău 
arată cât de iluzorie este 
„independența”.

— Ați vorbit nu o 
dată despre pericolul po-
pulismului, care „nu are 
culoare”. Ce am putea să 
contrapunem noi popu-
lismului antieuropean? 
Acel populism care, în 
tandem cu știri false, a 
condus și la victoria soci-

alistului Igor Dodon?
— Socialist, Dodon? Cu 

excepția numelui partidului, 
nu veți găsi nimic socialist 
sau de stânga la Dodon! Po-
pulismul său este de aceeași 
orientare ideologică precum 
cel din Rusia, Ungaria sau 
Turcia: iliberal. Respingerea 
libertăților și drepturilor 
omului, a Occidentului 
„corupt”, revigorarea or-
todoxiei și a formelor în-
vechite de organizare. Un 
program în tradiția vechiu-
lui slavofilism! Mă întreb 
în acest context când, după 
exemplul rusesc, se va vota 
și în Moldova o lege care 
să dezincrimineze violența 
domestică? Sau una care să 
declare drept „agenți străini” 
organizațiile civice critice? 
Pe de o parte, ar fi nevoie 
de un populism democratic, 
care să contracareze popu-
lismul ultraconservator și 
tradiționalist; pe de altă par-
te însă, nu trebuie exclusă 
deconstruirea eficientă – și 
pentru aceasta e nevoie de o 
presă liberă, de organizații 
civice și de rețele socia-
le eliberate de dominația 
trolilor – a tuturor știrilor 
false și sau a „adevărurilor 
alternative”.

— De ce a eșuat ideea 
pro-europeană în Repu-
blica Moldova? Și ce este 
mai important pentru 
reanimarea ei? Coeziunea 
socială? Politică? Dar 
sunt politicienii, așa cum 
afirmați dvs., în stare „să 
dea o direcție țării”?

— Nu aș fi atât de cate-
goric referitor la eșecul ideii 
europene. Victoria la limită, 
cu o diferență de doar 40.000 
de voturi, a lui Igor Dodon 
indică un clivaj care împarte 
societatea moldovenescă în 
două jumătăți aproape ega-
le de pro și anti-europeni. 
Deși corupția endemică a 
domolit entuziasmul pro-
european de acum câțiva 
ani, Europa rămâne un re-
per. Coeziunea socială și 
politică sunt iluzorii într-o 
țară măcinată de conflicte 

multiple, dar aderarea la 
UE este singura ce ar pu-
tea contribui la depășirea 
lor. În ceea ce-i privește pe 
politicieni, aceștia ar putea 
să dea direcția în măsura 
în care ar fi deschiși către 
un compromis. Mi-e teama 
însă că interesele Rusiei fac 
imposibil un compromis în 
privința UE.

„Europa va fi 
democratică sau nu va 
mai fi deloc”

— Cât de capabilă 
este, astăzi, democrația 
– „o stare de spirit care 
pleacă de la recunoașterea 
diversității și a legitimității 
acesteia”, precum o definiți 
într-un interviu – să dea 
un nou suflu Europei și 
UE? Și mai este actuală 
democrația?

— Europa va fi democra-
tică sau nu va mai fi deloc! 
Și ea nu poate fi democratică 
decât în singurul sens po-
sibil – cel care apără drep-
turile și libertățile omului. 
Așa s-a născut din ruinele 
celui de-al Doilea Război 
Mondial, așa s-a consoli-
dat și a asigurat condițiile 
prosperității actuale. Faptul 
că Uniunea Europeană este 
ținta atacului conjugat al lui 
Putin și Trump este dovada 
succesului său. Din păcate, 
astăzi democrația este ataca-
tă în numele unor „realități” 
neschimbate, cum ar fi suve-
ranitatea națională, de unde 
ar veni dreptul poporului de 
a-și alege liderii și ar fi redus 
rolul liberalei separații a pu-
terilor în stat și implicit cel 
al drepturilor. Așa se ajun-
ge ca violența domestică, 
deci violența, să fie tolerată 
sau chiar protejată. Aceas-
tă dictatură a majorității 
este favorizată însă pen-
tru a permite unor lideri 
(Putin, Erdogan, Orban) 
să se perpetueze la putere. 
Iar personalizarea acestor 
regimuri politice nu poate 
asigura buna funcționare a 
statelor, ci, din contră, le 
blochează sau chiar distru-

ge procesul de consolidare 
instituțională.

Democrația europeană 
se bazează pe domnia legii 
și a drepturilor, iar acestea 
fac parte din cultura euro-
peană. Dar o democrație 
există doar atâta vreme 
cât există și spirite demo-
cratice. De fapt, problema 
democrațiilor actuale, ca și a 
celor interbelice, nu constă 
în emergența populismelor, 
ci în tentația de a reduce 
democrația la procesul elec-
toral. Manipularea campa-
niilor electorale, facilitată 
de noile tehnologii, permite 
creșterea emotivității nega-
tive care este speculată de 
dușmanii democrației. Dacă 
democrații nu se vor mobi-
liza, așa cum au arătat că o 
pot face în Austria, atunci 
situația poate evolua spre 
un nou totalitarism.

— „Pentru Rusia 
este vital să câștige ale-
gerile din Moldova, și să 
influențeze alegerile din 
SUA”, afirmați la 1 noiem-
brie 2016 într-o emisiune 
de la Digi 24. Prima s-a 
produs cu certitudine – cel 
puțin, despre asta vorbește 
retorica post-electorală a 
președintelui Igor Dodon  
–  a doua s-a produs, cel 
puțin, așa cum i-ar fi plă-
cut Rusiei. Cum vedeți în 
continuare evoluțiile din 
regiune?

— Dacă până ș i 
președintele Donald Trump 
a recunoscut că „probabil 
au fost rușii”, în legătură cu 
furtul documentelor de la 
Consiliul Național Demo-
crat, înseamnă că CIA și 
FBI au argumente solide. 
Și pentru moment Rusia 
putinistă, care a mizat totul 
pe strategia militar-infor-
mativă, a reușit. Dar politica 
SUA este imprevizibilă, ceea 
ce ar putea reprezenta un 
avantaj pentru Europa, dacă  
UE va reuși să depășească 
diferendele actuale. În 
Europa vor fi alegeri însă, 
inclusiv în Franța și în Ger-
mania. Iar Rusia va face tot 

ce-i stă cu putință – și s-a 
văzut că-i stau multe – pen-
tru a influența și rezultatele 
acestor alegeri. Tocmai din 
această cauză Rusia și politi-
ca sa în regiune sunt privite 
cu îngrijorare. Susținerea 
deschisă a Rusiei pentru 
partidele extremiste și anti-
europene arată cât de multe 
este interesat Kremlinul să 
distrugă modelul european, 
pe care îl consideră pericu-
los. Iar anul 2017, dominat 
de alegeri, îi va oferi Ru-
siei condiții ca să încerce 
să preia controlul politic, 
probabil nu și teritorial, în 
regiune.

„În cazul Moldovei 
viitorul depinde de 
moldoveni”

— Faptul că Rusia va 
încerca să destabilizeze 
Europa nu e secret. Îi va 
reuși?

— Șansele ei de reușită 
depind de mai multe vari-
abile. Nimic nu este defi-
nitiv, căci modelul politic 
al Rusiei – o combinație 
ideologică între sovietism 
și cel mai reacționar țarism, 
construcție artificială inven-
tată doar pentru a asigura 
supraviețuirea politică a 
lui Vladimir Putin – este 
principala sa slăbiciune. 
Modelul nu are vocație 
universală și, de aceea, nu 
constituie o alternativă vi-
abilă. Încercarea Moscovei 
de a stimula extremismele 
și naționalismele, pe care a 
făcut-o și URSS în anii ’80 ai 
secolului trecut, dovedește 
cât de limitate sunt mij-
loacele pe care le are Rusia 
la îndemână. Războiul din 
Siria, care a fost gândit pen-
tru a aduce Kremlinul la 
rolul de arbitru principal al 
păcii în lume, nu a întărit 
în niciun fel imaginea lui 
Vladimir Putin, care este 
privit ca un dictator sân-
geros fără scrupule. Drept 
urmare, pentru majoritatea 
statelor UE – probabil, cu 
excepția Ungariei lui Or-
ban, dar asta în condițiile 

în care maghiarii rămân 
fundamental pro-europeni 
– Rusia nu este și nu poate 
fi un aliat.

— Ion Sturza, fostul 
prim-ministru moldovean, 
vorbea recent despre riscul 
unei diminuări esențiale a 
prezenței SUA în regiune, 
ceea ce indirect ar însem-
na cedări geopolitice către 
Rusia. Cât de realistă este 
o asemenea perspectivă? 

— Probabil că adminis-
trația Trump nu va mai fi 
la fel de activă în această 
zonă a lumii precum au fost 
administrațiile precedente 
de la Casa Albă, dar este de 
presupus ca această tendință 
să fie puternic contestată la 
Washington. Oricum, cel 
puțin pentru o perioadă, 
Statele Unite ale Americii 
nu vor mai fi ceea ce au fost. 
Și Rusia va încerca – politi-
ca are perioade de vid, nu-i 
așa?! – să preia locul lăsat 
gol în regiune, dar nu și în 
lume. În schimb, va încerca 
să construiască un sistem 
de alianțe care să împiedice 
America să mai redevină 
jandarul lumii. 

— Ce riscăm de la o 
eventuală reîmpărțire a 
zonelor de influență?

— România este deja 
membră a UE și viitorul 
său pare mai previzibil 
decât cel al Republicii 
Moldova. Iar UE este greu 
de dezasamblat: o arată 
dificila demarare a Bre-
xitului care, în definitiv, 
nu este decât o altă armă 
pe care inamicii Europei 
au folosit-o și vor mai 
încerca să o folosească. 
Nu a fost oare Nigel Fa-
rage, unul dintre părinții 
Brexitului, vedeta „Russia 
Today”?! Emisiunile sale 
au fost apoi postate pe 
Youtube  și de acolo 
împărțite pe rețelele de so-
cializare. De aceea, Româ-
nia, dar mai ales românii, 
care au fost deja afectați 
de difuzarea știrilor false 
și de campaniile subsidiar 
antieuropene, ar trebui să-și 
precizeze intențiile.

Pentru Republica Mol-
dova, care nu are încă defi-
nită o direcție clară, situația 
este și mai complicată. Dar, 
și în cazul Moldovei, viitorul 
depinde de moldoveni: vor 
vrea ei să se reîntoarcă defi-
nitiv în zona de influență a 
Federației Ruse? Cert este că 
România va rămâne același 
avocat al moldovenilor în 
relația cu Uniunea Euro-
peană, indiferent de volu-
tele unor politicieni de la 
Chișinău, și o va face atâta 
vreme, cât în societatea 
moldovenească vor exista 
tendințe pro-europene.

— Vă mulțumim 
pentru interviu! 

  Europenii

Cristian Pîrvulescu: 
„Pentru românia, 
dacă Uniunea 
Europeană 
n-ar fi existat, 
ea ar fi trebuit inventată”

Europa nu EstE un proiEct, 
iar UniUnea eUropeană nU este o Urss
Europa nu este un proiect, ci o realitate 
care împlinește în curând șapte decenii. 
În luna martie 2017, vom marca 60 de 
ani de la tratatul de la roma, care a dat 
Comunităţilor europene cadrul de dez-
voltare... iar Uniunea europeană nu este 
o Urss. ea s-a format nu prin cucerire și 
prin impunerea unui sistem ideologic, ci 
printr-o strategie a consensului. pentru 
a depăși dificultăţile inerente, Ue trebuie 
să treacă la o fază avansată a integrării 
sale politice. Și faptul că tocmai acest 
obiectiv trezește ostilitatea inamicilor 
săi demonstrează cât de importantă este 
europa astăzi. paradoxal, Brexitul a întărit 
europa și a slăbit Marea Britanie, care se 
confruntă cu tendinţele secesioniste ale 
scoţiei și irlandei de nord. europa nu este 

numai cea mai mare economie din lume, 
dar și cea mai democratică organizare po-
litică de pe planetă. europa nu trebuie să 
se reinventeze, ci să fie coerentă și să-și 
urmărească consecvent obiectivele. pro-
babil că o europă în două viteze 
ar putea evolua mult 
mai rapid și tocmai 
de aceea se încear-
că acum destabi-
lizarea statelor 
pivot, Franţa 
și Germania.
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