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Lumini şi umbre
În august, când
Moldova
serba
cei 20 de ani ai
Independenţei, am
avut fericita ocazie
să fiu la Chişinău.
De vreo 12 ani îmi vizitez ţara doar în
treacăt. Mă opresc pentru o săptămână
ori două, apoi mă întorc în Italia.
Din păcate, sunt rareori prezentă la
evenimentele de proporţii statale.
Coincidenţa vacanţei mele cu
celebrarea celor două decenii de
Independenţă mă îndemnă să savurez
revelaţia sărbătorii ca un copil setos
de impresii noi, adunând în tezaurul
de amintiri momentele inedite.

Parada militară, organizată de
Guvernul de la Chişinău, mi s-a
asociat momentan cu un semn de pace
şi linişte pentru ţară, de suveranitate
şi stabilitate. Dar indiferent care
a fost intenţia guvernării, pentru
muritorii de rând era un spectacol
demn de admiraţie. Deşi, aflându-mă
printre spectatori, am auzit că unii se
întrebau dacă a meritat să fie cheltuită
acea jumătate de milion de euro...
În pofida părerilor contradictorii,
eu cred că o sărbătoare trebuie să fie
frumoasă, indiferent de cheltuieli. Şi
ea a fost aşa: cu concerte în Piaţa Marii
Adunări Naţionale şi localităţile din
toată ţara, cu festivalul Gustarului, cu
dansuri şi voie bună până la miezul
nopţii, cu felicitări şi urări de sănătate.
A doua zi a trebuit să-mi adăpostesc
cu drag în suflet amintirile deosebite
şi să plec pentru a-mi continua cursul
vieţii în a doua mea Patrie. Şi atunci,
când ţara mea de obârşie se vedea tot
mai mică şi mai mică din înălţimea

zborului, îmi veni ideea să fac o trecere
în revistă a viziunilor mele asupra
celor 20 de ani de independenţă.
În primul rând, m-am gândit că
societatea a devenit mai puţin
numeroasă. Din cele 4 milioane
de cetăţeni un milion locuieşte şi
munceşte în străinătate. Unii, al căror
concediu a coincis cu sărbătoarea,
s-au bucurat măcar parţial de
acest eveniment. Alţii, chiar daca
destinul i-a trimis departe, nu au
rămas indiferenţi. Ei sunt cei care
au trimis în ultimul an remitenţe de
circa 1,25 miliarde de dolari, cifră
care echivalează cu bugetul anual al
statului moldovenesc. Cei plecaţi se
mai reîntorc la baştină
cu copiii şi nepoţii care
au cam uitat cum arată
Moldova. Şi indiferent
de cei 20 de ani de
independenţă au venit să
vadă apele zbuciumate
ale Nistrului în a căror
maluri se zbate o istorie
ciopârţită. Să se uite cu
nostalgie la cioturile
de piloni din podurile
vechi care uneau cândva Moldova
cu România Mare. Să facă o vizită
la muzeul lui Donici, să treacă pe la
cetatea Sorocii şi pe la mănăstirea
rupestră din Orheiul Vechi. Ei, o parte
din cei plecaţi şi-au făcut sărbătoarea
lor, povestindu-le copiilor şi nepoţilor
istoria participării lor la cucerirea
independenţei, urmată de exodul
în masă şi guvernarea comunistă
care a dus la destabilizarea ţării. Le
povestesc despre Transnistria care
după două zile de la proclamarea
independenţei în Moldova s-a
autoproclamat ca republică separat.
Iar de atunci nimic nu s-a schimbat.
Şi populaţia actuală este divizată
între cei care vor intrarea în Uniunea
Europeană şi cei care privesc
cu dor spre Rusia ca succesoare
a slăvitei URSS. Nici unii, nici
alţii nu ştiu unde vor ajunge.
Alt măr al discordiei este noţiunea
identităţii. După 20 de ani de
independenţă o parte din locuitorii
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Moldovei se mai întreabă: cine suntem?
Moldoveni sau români? Ce limbă
vorbim? Româna, moldoveneasca,
basarabeasca ori transnistreasca?

În 1994 în Constituţia Moldovei
s-a făcut o mare şi nechibzuită
modificare, înscriind că limbă oficială
este
„moldovenească” în loc de
„română”. Oare de ce americanii nu
scriu în Constituţia lor că vorbesc
limba americană şi nu engleza? De
ce eu, întorcându-mă în oraşul de
baştină, sunt privită ca o străină
dacă nu vorbesc ruseşte? O!Câte
întrebări mai am care mă ţin în
suspans de câte ori revin acasă…
Să
revin la actualul Parlament,
care laudă lor, oricum au ajuns
democraţii să
fie mai mulţi,
deşi fără preşedinte de ţară…
Mare îmi este speranţa că într-o zi
poate Uniunea Europeana ne va
deschide porţile! Sau poate, după
ce majoritatea moldovenilor vor
deveni cetăţeni români, printr-o
magie vom fi primiţi în comunitate?
Gândurile mele au fost întrerupte
de un zguduit. Avionul făcea
manevre turbulente, planând ca
şi Moldova printre nişte nori grei.
Apoi, treptat, se făcu lumină, tot
mai clară şi mai luminoasă. …
Involuntar, mă bucurasem ca
de un răsărit de soare, zicândumi: „Vor veni şi pentru ea zile
senine, va veni acel moment când,
poate, voi regreta că am plecat!..”

Lilia Bicec, preşedinta

Asociaţiei italo-moldoveneşti
„Moldbrixia”

Luci e ombre …

Nel mese di agosto, la Moldova ha
celebrato 20 anni d’indipendenza. Ero a
Chisinau. Io, che per circa 12 anni sono
stata solo una visitatrice di passaggio.
Vado e vengo, mi fermo solo per
una settimana o due, ma ritorno
in Italia. Sono assente in occasione
dei suoi eventi, ma in coincidenza
delle mie ferie si stava festeggiando
la ricorrenza per i due decenni
dell’indipendenza che mi ha portato a
respirare ed assaporare la celebrazione
dell’evento, come un bambino
innocente e sincero, raccogliendo
quei momenti insoliti, e andando poi
a ricercarli nel paniere dei ricordi .
Quest’evento speciale si è
aperto con una parata militare,
organizzata
dal
Governo
di
Chisinau. Forse era un segnale di
pace e serenità per la sovranità
del paese e per la sua democrazia.
Ma qualunque fosse l’intento, per
i comuni mortali è stato un gesto
ammirevole; ma ... Anche alcune
domande,
pensando al mezzo
milione di euro spesi per la sua
rappresentazione. Tuttavia, una
celebrazione dev’essere bella, senza
badare a spese; e cosi è stata: con
concerti nella piazza della Grande
Assemblea Nazionale, con balli e
divertimenti fino a mezzanotte; con
scambi di auguri e congratulazioni.
Il giorno seguente, ho dovuto
raccogliere imiei ricordi speciali,
da cui ripartivo per continuare
il mio corso della vita all’estero. E
allora, quando il mio paese nativo si
intravedeva sempre più piccolo visto
dal finestrino dell’aereo, mi venne
l’idea di fare una revisione storica di

quei 20 anni di indipendenza. Quello
che ho visto, e quello che ho sentito ...
In primo luogo pensavo, che 1
milione di cittadini moldavi su 4
vivono all’estero. Alcuni di loro
rientrati in patria per le loro vacanze
estive, hanno potuto godere, anche se
solo parzialmente di questo evento;
se per loro il destino è stato duro,
costringendoli ad andare via, non
sono rimasti indifferenti. Sono coloro
che con i loro sacrifici hanno mandato
in Patria, solo nel ultimo anno delle
rimesse pari a 1,25 miliardi di dollari;
una cifra equivalente al bilancio
annuale dello stato moldavo. Altri
sono tornati a casa con i bambini e
nipotini per una semplice visita al
paese d‘origine. E a prescindere dai
20 anni di indipendenza sono venuti
a vedere le acque chete e turbolenti
del Nistro (Dniestr) in quelle valli
dove si agita la storia del nostro
paese. A guardare con nostalgia quei
monconi di legno, che formavano
i pilastri dei ponti vecchi sul fiume
Prut e che una volta univano la
Moldavia alla Romania. Per visitare
la casa museo di Donici o il castello
di Soroca, e ancora il monastero di
Orheiul vecchio. Ebbene, alcuni di
coloro che vivono all’estero si sono
organizzati la loro festa, raccontando
ai loro figlie e nipoti, la storia alla
quale hanno partecipato dopo
l’indipendenza; segnata da un esodo
di massa e da un governo comunista
che ha destabilizzato il paese.
Hanno parlato della Transnistria,
che dopo due giorni di autonomia
della Moldova, ha proclamato la
sua sovranità ed indipendenza.
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E poi, non è cambiato nulla.
Un altro aspetto della Moldova di
oggi, è la divisione in due correnti
di pensiero: coloro che vogliono
entrare nell’Unione Europea, e
coloro che guardano con nostalgia
alla separazione dall’URSS, ma ne gli
uni, ne gli altri, sanno dove andare.
Ancora dopo 20 anni la Moldova
è alla ricerca di una sua identità
nazionale. Chi siamo? Moldavi? Che
lingua parliamo? Quella rumena?
Nel 1994, nella Costituzione moldava
c’è stato un grande cambiamento,
passando dalla
lingua di stato
«rumena» al «moldavo». Come
hanno votato i parlamentari
(comunisti); che fosse corretto
o no; poco gli interessava. Perché gli
americani non scrivono nella loro
Costituzione, che parlano l’americano
e non l’inglese? E io, dopo 20 anni
di indipendenza, ritornando nella
mia città natale se non parlassi il
russo, sarei vista con uno sguardo di
stupore? O! Ho molte domande che
mi tengo dentro e in sospeso ogni
volta che rientro nel mio paese ...
Ma tornando al Parlamento
attuale; bravi loro, anche se
la
maggioranza
appartiene
ai democratici, tuttavia da due anni
siamo senza un presidente ... E un
giorno, forse l’Unione Europea aprirà
le sue porte, dopo che la maggioranza
dei moldavi saranno diventati
cittadini rumeni; forse cosi entreremo
automaticamente nella comunità ?
Nell’aereo sul quale mi trovo dopo
una brusca manovra dovuta alla
turbolenza, proprio sorvolando la
Moldova mentre attraversavamo
delle nuvole pesanti e scure, e
poi lentamente
si comincio ad
intravedere la luce, sempre più chiara
e luminosa. Involontariamente mi
sentivo come una bambina; uno
stato d’animo insolito, gonfio di
nostalgia, chiedendomi: «Arriverà
anche per la Moldova un giorno di
luce; e quando accadrà? Forse mi
rammaricherò di averla lasciata?
Lilia Bicec, presidente
dell’Associazione italo-moldavo

“Moldbrixia”

Cultura toleranţei, valorile comune, dialogul intercultural:
20 de ani de realizări

Cu acest generic, la finele lunii august, la Chişinău, s-a desfăşurat
Conferinţa Internaţională cu participarea reprezentanţilor ai 50
de organizaţii moldoveneşti din 16 ţări. Aceasta conferinţă ca şi
congresele precedente ale diasporei a izbutit să invite moldovenii
din afara ţării pentru discuţii concrete, dezbateri şi propuneri. Dar
nu mai puţin s-a discutat problemele moldovenilor din diasporă.
Concomitent cu marele val al Exodului s-a accentuat un şir de
probleme de care s-au ciocnit basarabenii plecaţi peste hotare. Iar
această conferinţă a creat o deosebită oportunitate atât pentru cei
din ţară - ca să le cunoască realizările, obstacolele, aspiraţiile, cât şi
pentru cei plecaţi – găsindu-şi tribuna de la care ar putea fi auziţi.
Conferinţa s-a axat în jurul prezentării rezultatelor şi reuşitelor
activităţii Asociaţiilor din diasporă şi a instituţiilor de stat în
domeniul promovării culturii, valorilor şi intereselor Republicii
Moldova pe parcursul celor 20 de ani de independenţă a ţării.

Reprezentanţii diasporei au vorbit despre orientarea spre
păstrarea identităţii lingvistice, culturale şi etnice, promovării
culturii naţionale şi crearea unei imagini a Moldovei peste hotarele
ei demnă de apreciere. Dar oricât de mari nu ar fi aspiraţiile celor
plecaţi peste hotare fără susţinerea, asistenţa şi suportul din
partea autorităţilor Republicii Moldova expunerea acestor valori
nu vor da rezultatele scontate. Evenimentul a fost organizat cu
participarea activă a autorităţilor publice naţionale în frunte cu
dl.Vlad Filat – Prim Ministru al Republicii Moldova şi dl. Iurie
Leancă – Viceprim - Ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene. De asemenea au participat reprezentanţi
ai organizaţiilor internaţionale şi non-guvernamentale
cât şi alţi factori activi în domeniul migraţiei şi diasporei.
S-a discutat căile de îmbunătăţire a comunicării şi a relaţiilor
diasporă-diasporă şi diasporă-ţară. Modalităţile de mobilizare
a asociaţiilor diasporei pentru dezvoltarea socio-economică
a Republicii Moldova, oportunităţile de angajare şi afaceri,
precum şi promovarea legăturilor economice cu diaspora
şi implementarea noilor proiecte ce vizează emigranţii.
Pentru reprezentanţii diasporei a fost prezentat noul portal www.
diaspora.md, care oferă posibilitatea unei comunicări creative.
Această conferinţă a fost organizată de Biroul pentru relaţii
Interetnice în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru
Migraţiune (OIM), Misiunea în Moldova. Iar cei din diaspora,
care reprezintă o sursă enormă a valorilor în afara ţării s-au
reîntors de la această conferinţă cu planuri noi pentru continuarea
şi consolidarea legăturii dintre ţară şi cei plecaţi peste hotare.

Lilia Bicec, participantă la conferenţă

Cât costă închirierea unei maşini la
Chişinău ...

O familie mixtă: ea moldoveancă, el
francez, au venit în acest august torid
să-şi petreacă vacanţa în Moldova.
Ca să evite unele incomodităţi au închiriat
o maşină pe care o vedeţi în poză. Dar colac
peste pupăză. Peste noapte a căzut o ploaie
torenţială aducându-le marele ghinion.
A doua zi n-a mai pornit maşina
şi au trebuit să cheme un camion
ca să o transporte la Chişinău.
Acest serviciu i-a costat 123 de euro, plus

costul reparaţiei care a fost 1237 euro. Cu
aceşti bani umblai numai cu taxiul şi lear
fi mai rămas încă (bănuiesc eu),

La Moldova, porta fra l’est europeo e la UE

Quali opportunità possono aprirsi per le nostre
imprese in un paese piccolo e povero come la Moldova?
In alcuni settori ci sono buone prospettive
La Moldova è un piccolo paese, il più povero d’Europa, ma è
una terra molto bella dove la vastità e la pace delle campagne
si alterna alle poche città, che soffrono ancora della crisi
che ha colpito il paese dopo la caduta dell’Unione Sovietica.
Ha un perdurante deficit della bilancia dei pagamenti, perché
non è autosufficiente energeticamente: deve importare il gas
dalla Russia, che ovviamente si serve della dipendenza moldava
per schiacciarla sotto il peso della pressione commerciale.
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sau altfel, cumpărau mai bine
una la mana a doua, de 1000 de
euro şi o foloseau, dar măcar le
rămânea lor, si puteau s-o lase
fratelui ei. Au avut ghinion, dar...
s-o trecem toţi la experienţe
şi să băgam de seamă bine că
se întâmplă şi aşa. Şarlatani!
Îşi repară maşinile pe contul
celor care le închiriază, sau pe
contul celor care se întorc acasă, ca să
nu le ticnească ţara de unde au plecat.

Mariana Vlas, prietena păţiţilor.

Risolve – solo in parte – questo deficit con le rimesse dei tanti
emigrati (più di un milione di moldavi è all’estero) e con le sue
esportazioni agricole (in particolare il vino, l’oro rosso della
Moldova). Eppure qualche attrattiva ci deve essere, se 700 imprese
italiane, fra cui una banca (Venetobanca), hanno già messo
basi fra Chisinau e dintorni. C’è la filiera dell’agroalimentare,
quello della produzione del vino, in cui molte imprese italiane
sono validamente impegnate, alcuni servizi (ITC e finanziari)
e altri settori sui quali ritorneremo prossimamente con un
intervento più ampio. C’è poi la sua posizione strategica:
ormai la Moldova è la porta fra UE e Russia, e potrebbe
svolgere in futuro un ruolo di ponte fra Unione e Federazione.

comunicato del MiSE.

“NECESITĂŢILE SPECIFICE ALE COPIILOR ŞI VÂRSTNICILOR LĂSAŢI FĂRĂ
ÎNGRIJIREA MEMBRILOR DE FAMILIE PLECAŢI LA MUNCĂ PESTE HOTARE”
Chişinău – Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în parteneriat cu
Universitatea de Stat din Moldova, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi Fondul Naţiunilor Unite
pentru Populaţie au prezentat rezultatele primului studiu calitativ aprofundat al necesităţilor şi problemelor,
cu care se confruntă copiii şi vârstnicii din Republica Moldova rămaşi fără îngrijire în urma migraţiei.
Migraţia masivă a forţei de muncă
din Moldova a lăsat fără atenţia şi
îngrijirea membrilor de familie un
număr impunător de copii şi vârstnici
din comunităţile urbane şi rurale din
întreaga ţară. Consecinţele acestui
fenomen afectează negativ starea
emoţională şi psiho-socială, sănătatea
fizică şi psihică a copiilor şi vârstnicilor.
În acest context, studiul dat a urmărit
scopul de a cerceta şi analiza situaţia şi
necesităţile copiilor şi vârstnicilor rămaşi
fără îngrijirea membrilor de familie.
Pentru a avea un tablou complet privind
impactul migraţiei asupra copiilor
şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijirea
membrilor de familie şi politicile sociale
promovate în Republica Moldova, în acest
domeniu a fost ales demersul calitativ care
să permită analiza interdisciplinară în
baza metodelor de cercetare sociologică
(interviul individual aprofundat, discuţiile
focus-grup, tehnica scrierii libere, etc.).
Rezultatele studiului reflectă impactul
psihologic, social şi economic pe care
îl determină migraţia asupra copiilor
şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijirea
membrilor de familie plecaţi peste
hotare, prezentând consecinţele la nivel
de familie, comunitate şi societate în
general. Astfel, în cazul copiilor, absenţa
părinţilor lipseşte copilul de ataşamentul,
afecţiunea, ajutorul şi îndrumarea atât
de necesară la această etapă, creează
dificultăţi în stabilirea contactelor sociale,
formând o imagine difuză a familiei.
Migraţia copiilor, în cazul vârstnicilor,
condiţionează trăirea de către cei din
urmă, a unei game diverse de emoţii,
sentimente şi stări afective axate pe
situaţia singurătăţii şi neajutorării. Cu
toate acestea, vârstnicii care au în îngrijire
nepoţi, conştientizează responsabilitatea
autoasumată în legătură cu creşterea
şi educaţia acestora şi recunosc că
situaţia respectivă îi bucură şi le asigură
compensarea sentimentului de singurătate.
Datele colectate atestă că atât copiii, cât
şi vârstnicii, se adaptează la schimbări în
mod individual, adoptând comportamente
specifice, încercând să depăşească
problemele care îi afectează pe ei
nemijlocit, dar şi pe cei aflaţi peste hotare.
Studiul a demonstrat rolul important
a bunicilor în educarea, îngrijirea şi

creşterea copiilor, precum şi importanţa
deosebită pe care o are şcoala şi profesorii
şcolari în viaţa acestor copii. De asemenea,
studiul relevă un şir de probleme serioase
cu care se confruntă copiii cum ar fi:
lipsa de înţelegere, conflicte, exploatare
prin muncă, abuz fizic, psihic, sexual, etc.
Rezultatele studiului vor contribui
la realizarea de către MMPSF şi alţi
actori relevanţi a unor politici sociale
eficiente, bazate pe date empirice
şi axate pe prevenirea şi eliminarea
efectelor negative ale migraţiei prin
aplicarea unor măsuri concrete de
protecţie a copiilor şi vârstnicilor rămaşi
fără îngrijirea membrilor de familie.
Concluziile şi recomandările studiului
oferă propuneri pentru dezvoltarea
unui sistem naţional de evidenţă a
copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără
îngrijirea membrilor de familie, iniţierea
şi diversificarea serviciilor sociale
adaptate la necesităţile individuale a
copiilor şi vârstnicilor, precum şi pentru
perfecţionarea politicilor şi mecanismelor
existente în domeniul protecţiei.

Studiul
“Necesităţile specifice ale
copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără
îngrijirea membrilor de familie plecaţi
la muncă peste hotare” a fost realizat
în cadrul proiectului OIM „Susţinerea
implementării componentei de migraţie şi
dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate
UE-Moldova” finanţat de UE în cadrul
Instrumentului European de Vecinătate
şi Parteneriat, proiectului Universităţii
de Stat din Moldova „Suport la Planul
Naţional de acţiuni cu privire la protecţia
copiilor rămaşi fără îngrijire părintească
în rezultatul migraţiei” finanţat de
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Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin
intermediul Caritas Republica Cehă
şi Programului Fondului Naţiunilor
Unite pentru Populaţie în Moldova.
Comunicat de presă

Sposa badante? Almeno dieci
anni di matrimonio per la
pensione
Una nuova legge introduce
nuove regole sul trattamento di
reversibilità - E’ stata da poco
proposta la manovra finanziaria
da 40 miliardi del Governo che
prevederebbe anche una norma
per ridurre drasticamente le
pensioni di reversibilità percepite
dalle giovani vedove di un anziano.
Sono infatti aumentati i matrimoni
tra gli anziani italiani e le proprie
badanti, e per evitare che dopo
la morte dell’uomo, la moglie
recepisca l’assegno della pensione,
sono state introdotti alcuni cavilli
per evitare questa situazione.Dal
punto di vista economico, si tratta
di un contributo medio annuo
da 7.351 euro, che coinvolge 4
milioni e mezzo di persone, in
gran parte donne (87,5 per cento),
la metà delle quali residenti al nord
(46,9 per cento). Il trattamento
di reversibilità rappresenta il
20,6 per cento del totale delle
pensioni e comunque il 14,9 per
cento della spesa complessiva. La
proposta del Governo è quella di
introdurre un minimo di anni di
matrimonio prima di usufruire
della pensione. Si parla di almeno
dieci anni. Ma ci potrebbero
essere dei cambiamenti della
bozza perchè molti parlamentari
non sono affatto d’accordo.
http : / / w w w. i m m i g r a z i on e . it

ITALIA-MOLDOVA:
La Chişinău a fost creată filiala Confindusctria Moldovei, care
cuprinde 62 de întreprinderi cu capital italian.
PUNTIAMO AD UN MILIARDO DI
INTERSCAMBIO
Il Governo italiano scommette sulla Moldova e
sostiene le aziende che vogliono investire nel paese: i
rapporti bilaterali sono infatti in crescita e l’obiettivo
e’ raggiungere nel medio periodo il miliardo di euro
di interscambio e un numero di imprese pari a mille.
Una previsione ben vicina alla realtà grazie anche alla
presenza di Confindustria che da 28 luglio scende
in campo nell’ex repubblica sovietica offrendo un
fondamentale strumento di sostegno alle relazioni e
economiche tra i due paesi. Polidori ha incontrato nel
primo pomeriggio il Primo ministro della Repubblica
Moldova, Vladimir Filat, il ministro dell’agricoltura,
Vasile Bumacov e subito dopo e’ intervenuta alla
cerimonia di inaugurazione di Confindustria Moldova.
«La Moldova e’ ormai un nostro vicino. Auspichiamo
quindi una rapida conclusione dell’accordo di
libero scambio con l’unione europea attualmente in
corso di negoziato. Ciò costituira’ una necessaria e

importante premessa per un’avvicinamento ulteriore
della Moldova alle istituzioni comunitarie», ha
dichiarato Polidori. «nel negoziato sul libero scambio,
infatti, potremmo portare avanti insieme battaglie
importanti per entrambi i paesi, a cominciare
dalle indicazioni geografiche». A tal proposito il
sottosegretario ha rimarcato, nel suo incontro con il
Premier Filat, la necessita’ di trovare quanto prima
una soluzione sul vino aromatizzato italiano, la cui
esportazione dovrebbe tra poco essere soggetta
a forti dazi proprio ad opera della Moldova.
Attualmente l’Italia e’ al secondo posto come
investitore e numero di aziende nel paese, che
ormai superano le 700 unita’: un numero destinato
ad aumentare e a tal fine il sottosegretario Polidori
si e’ impegnata ad organizzare quanto prima un
Business Forum, in Italia o in Moldova, focalizzato
ad un numero limitato di settori particolarmente
promettenti, un’idea condivisa nei mesi precedenti
dallo stesso presidente del consiglio, Silvio Berlusconi.
COMUNICATO STAMPA

studii în domeniul medicinei - Confirmarea studiilor
de la Ministerul Sănătăţii, tradusă şi legalizată la
DECLARAŢIE DE VALOARE
notar apostilată la Min. Justiţiei cu 2 apostile, anexat
o copie simpla, capsată.
(se obţine la Ambasada Italiei la Chişinău)
9. 0riginalul diplomei de internatură sau rezidenţiat
– apostilată.
Lista actelor necesare:
10. Copia conform originalului diplomei de
l. Cerere, (procura), copia actelor de identitate.
internatură sau rezidentiat-tradusă, legalizată la
2. Diploma in original apostilată.
notar apostilată la Min.Justitiei cu 2 apostile, anexat
3.Copia diplomei conform originalului (tradusa şi
o copie simplă, capsată.
legalizata la notar, apostilată la Ministerul Justiţiei cu
11. In caz de schimbare a numelui se prezintă Aviz,
2 apostile),anexat o copie simpla a tuturor paginilor,
tradus şi legalizat la notar, apostilat la Mininsterul
capsată.
Justiţiei cu 2 apostile, anexat o copie simplă, capsată.
4.Tabela de note in original apostilată.
12. Pentru motiv de studii declaraţia de valoare se
5.Copia tabelei de note conform originalului
efectuează gratuit. Obligatoriu de declarat locul de
(tradusa si legalizata la notar, apostilată la Ministerul. studiu(oraşul, universitatea, facultatea).
Justiţiei cu 2 apostile), anexat o copie simpla a
13. Pentru motiv de recunoaştere profesională – se
tuturor paginilor, capsată.
perfectează contra cost –
6.Confirmarea studiilor de la Min.Educatiei
Se achită 31 euro la Exim-Bank înainte de depunerea
(tradusă şi legalizată la notar, apostilată la Min.
actelor.
Justiţiei cu 2,apostile),anexat o copie simplă a tuturor
14. Timpul efectuării declaraţiei de valoare – 7 zile.
paginilor, capsată.
15. Programare pentru depunerea actelor-prin
7. Programa analitică (tradusă şi legalizată la notar, intermediul call-center 01505.
apostilată la Min. Justiţiei cu 2 apostile).
8. Pentru recunoaşterea profesională a titlului de
Sursa: Ambasada Italiei la Chisinau
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Dumneavoastră
întrebaţi,
revista Vă răspunde
Pentru obţinerea permisului
de lungă durată este nevoie
să facem testul de italiană?
un’altra richiesta telematica.
Se l’esito del test è positivo, lo
straniero può presentare alla
Questura la domanda di rilascio
del permesso di soggiorno Ce per
Per via telematica le richieste di soggiornanti di lungo periodo.
partecipazione e convocazione.
Il cittadino straniero interessato
Il supporto alla procedura
ad
ottenere
il
permesso
per l’utente
CE di lungo periodo deve
inoltrare per via telematica alla
prefettura della provincia dove Il richiedente che compila e inoltra
ha il domicilio la domanda di la domanda ha a disposizione un
svolgimento del test, collegandosi servizio di assistenza (help-desk)
al
sito
http://testitaliano. che può contattare tramite un
interno.it
e
compilando indirizzo e-mail indicato nel sito
il
modulo
di
domanda. http://testitaliano.interno.it.

Test di lingua italiana per
permessi di soggiorno di
lungo periodo

Il risultato del test,
consultabile da parte del
richiedente sul medesimo
L’istanza presentata on line viene
sito

Il procedimento in sintesi
- Esiti del test.

acquisita dal sistema informatico
del
Ministero
dell’interno
e trasferita alla prefettura
competente. Se la domanda
risulta regolare, la prefettura
convoca il richiedente entro
60 giorni dall’istanza, sempre
per via telematica, indicando
giorno, ora e luogo del test.
In caso di irregolarità o
mancanza di requisiti il sistema
genera
automaticamente
e invia al richiedente una
comunicazione con l’indicazione
dei requisiti mancanti per
consentire la rettifica delle
informazioni. Se l’esito del test
è negativo, lo straniero può
ripetere la prova ed effettuare

http://testitaliano.interno.it,
viene inserito nel sistema a cura
della prefettura competente, che
lo mette a disposizione attraverso
web service alla questura
per le verifiche finalizzate
al rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo.
Il Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del
ministero dell’interno ha messo
a disposizione degli utenti una
presentazione in power point
nella quale l’intera procedura è
illustrata in tutte le sue fasi con
puntuali richiami normativi,
con disponibilità dei facsimile della domanda on line.
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Approvato dal Consiglio dei Ministri
del 16 giugno 2011 un decreto-legge
che rende più completa la normativa
per i cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli
Stati membri e in materia di rimpatrio
di cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno
è
irregolare.

Procedura di espulsione
per gli extracomunitari
clandestini

E’
ripristinata
la
procedura
di
espulsione
coattiva
immediata per tutti gli extracomunitari
clandestini qualora siano pericolosi
per l’ordine pubblico e la sicurezza
dello Stato; siano espulsi con
provvedimento
dell’autorità
giudiziaria; violino le misure di garanzia
imposte dal Questore; violino il termine
per la partenza volontaria. Viene
introdotto l’allontanamento coattivo
(espulsione) anche dei cittadini
comunitari per motivi di ordine
pubblico se permangono sul territorio
nazionale in violazione della direttiva
38/2004 sulla libera circolazione
dei comunitari. E’ prolungato il
periodo di permanenza nei Centri di
identificazione ed espulsione fino a
18 mesi, in linea con le disposizioni
della direttiva. Per evitare il rischio
di fuga dello straniero, sono
previste misure di garanzia idonee, la
cui violazione è punita con la multa
da 3.000 a 18.000 euro. Vengono
rimodulate le fattispecie dei reati di
violazione e reiterata violazione
dell’ordine del Questore di lasciare il
territorio con la previsione della
sanzione pecuniaria e con la possibilità
per il giudice di pace di sostituire
la
condanna
con
l’espulsione.
Dossier «Decreto-legge, procedura
di espulsione per i clandestini»
/ n e w s l e t t e r. p a l a z z o c h i g i .
it/statistics/trampolino

LE FERIE PER LE COLF
Come regolarsi per le ferie estive delle proprie colf e badanti? Quanti giorni sono dovuti?
Ci sono differenze tra lavoratrici impiegate per alcune ore oppure a tempo pieno? Come
fare con i contributi all’Inps?

Il contratto collettivo stabilisce
che alla lavoratrice spettano
26 giorni lavorativi all’anno
(escluse le domeniche e le
festività
infrasettimanali),
indipendentemente dalla durata
dell’orario di lavoro. Se l’anzianità
di servizio è inferiore all’anno le
ferie sono di conseguenza ridotte
(pari a 2,16 giorni per ogni mese
lavorato). Se il lavoratore dovesse
richiedere un periodo di ferie
superiore a quelle maturate, il
datore può scegliere di anticipare
i giorni di ferie non maturati
oppure di considerare tale periodo
di assenza come permesso
non retribuito o aspettativa.
Le ferie vanno godute tra giugno e
settembre. Si possono comunque
definire insieme periodi diversi
anche non continuativi, in qualsiasi

caso divisi in non più di due tranche.
Ovviamente, la colf va retribuita
come se stesse lavorando.
Non ci sono differenze tra
lavoratrici a servizio intero e a
ore (per le quali va considerata
la
retribuzione
mensile).
Se la colf usufruisce di vitto e
alloggio, la somma può anche
superare lo stipendio abituale
perché va aggiunto il valore
delle indennità, nel 2011 pari
a 1,75 euro per ogni pasto e
a 1,52 per il pernottamento.
La possibilità di “pagare le ferie
non godute” è prevista solo se
il rapporto di lavoro cessa (per
dimissioni o licenziamento del
lavoratore) oppure se il contratto
a termine ha una durata inferiore
all’anno (e alla scadenza le ferie non
sono state godute in tutto o in parte).

Posibilitatea conversiunii permisului de
conducere de tipul DL 2008
La 12.09.2011, va intra în
vigoare Acordul între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Italiene, privind
modificarea Acordului intre
Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Republicii Italiene
privind conversiunea permiselor
de conducere, semnat la
Roma la 27 noiembrie 2003.
Respectiv, începînd cu data
de
12
septembrie
2011,
cetăţenii Republicii Moldova
vor putea depune actele la
autorităţile
italiene
pentru
conversiunea permisului de
conducere de tipul DL 2008.
Totodată, reamintim că cetăţenii
Republicii Moldova pot conduce
mijloacele de transport pe
teritoriul Republicii Italiene în

baza permisului de conducere
moldovenesc pînă la un an de
la data stabilirii reşedinţei în
Italia. Perioada de 12 luni este
oferită în scopul conversiunii
permisului
de
conducere
moldovenesc în permis de
conducere de model italian.
În procesul de conversiune
a permisului de conducere,
autorităţile
italiene,
în
conformitate cu prevederile
Acordului, pot solicita de la
cetăţenii moldoveni, prezentarea
traducerii
permisului
de
conducere
şi
confirmarea
autenticităţii
acestuia,
efectuate de către Ambasada
RM la Roma sau Consulatul
General al RM la Bologna.
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Le ferie non godute sono
recuperabili entro 180 giorni
dall’anno di maturazione.

Una rinuncia particolare è
consentita alle lavoratrici straniere
che, se la famiglia è d’accordo,
possono cumulare le ferie per un
periodo massimo di due anni (così da
permettere poi un periodo di vacanza
più lungo nel paese di origine a fronte
anche delle alte spese di viaggio).
Le
ferie
non
comportano
alcuna complicazione per i
contributi Inps che vanno
versati con le consuete modalità.
Nel calcolo delle ferie non sono
comprese quelle concesse dal datore di
lavoro a causa di propri impedimenti.
Daniela Anghel

Unde pot semnala cetăţenii
moldoveni cazurile în care
au avut/au probleme la
frontierele statelor străine

În perioada estiva, numărul cetăţenilor
moldoveni care se deplasează în
străinătate
creşte
considerabil.
Ministerul
Afacerilor
Externe
şi Integrării Europene (MAEIE)
informează că toţi cei care călătoresc
peste hotare şi întâmpină dificultăţi
la traversarea frontierelor altor state,
pot raporta cazurile respective la:
- Centrul de Apel al MAEIE
- tel: din Moldova – 080 090 990
(apel gratuit)
Din străinătate - +373 22 690 900
e-mail: callcenter@mfa.md
- Direcţia Vize, Paşapoarte şi Relaţii
cu Publicul a MAEIE
- tel: 201046; 201052
e - mail: consdep@mfa.md
MAEIE va mobiliza la maxim
capacităţile de recepţionare şi
examinare a
sesizărilor privind
dificultăţile întâmpinate.

PerMicro: microcredite în Italia
Carta Enjoy.
Tutto quello che ti serve
con solo 1 Euro
al mese!
PerMicro este o companie specializată în microcredite care operează pe întreg teritoriul italian.
PerMicro propune:

atingea obiectivelor sociale importante, cum ar fi
incluziunea financiara şi individuala, şi căile de
 dezvoltare a familiilor;
 oferă servicii financiare în condiţii echitabile şi
transparente;
 atingerea durabilităţii economice pe termen mediu şi lung care combină scopurile principale cu cele
organizaţionale.

Microcreditul pentru familie vine în întampinarea cerinţelor exigente legate de casă, sanatate,
de instruire, a persoanelor care au dificultati temporare economice. Calea microcreditului (pina la
15.000 euro) include acompanimentul solicitantului în stabilirea planului de rambursare, de instruire cât şi sprijin în gestionarea bugetului familiei.

PerMicro este propus ca o referinţă pentru al treilea
sector şi partener pentru toate entităţile sectorului public şi privat care doresc să dezvolte proiecte
de micro-credite în zonă, oferind răspunsuri în
timp util şi corespunzător, si anume datorită cererii
în creştere de micro-credite din mai multe cauze:
creşterea insecurităţii, a imigraţiei în mod constant.

PerMicro S.p.A.

Micro-creditul pentru întreprindere este o oportunitate pentru cei care doresc să înceapă sau să dezvolte
o mică activitate de întreprinzător fără de garanţii, si:
- au o idee bună de afaceri;
- posedă competenţe tehnice de afaceri cât şi de
dezvoltare
- face parte dintr-o reţea de referinţă (asociaţie,
parochie,
comunitate
etnică
etc.)
dispuşi
să le garanteze şi să le însoţească în timpul
dezvoltării
activităţii
antreprenoriale.
Înainte de furnizarea micro-creditului (până
la 25.000 de euro rambursabili cu mici rate
lunare pe baza profitabilităţii afacerii), solicitantul este susţinut la planificarea afacerii, ulterior şi la management cât şi la dezvoltarea acesteia.
TAN: 10.90% - 12%
Piano d’ammortamento: da 12 a 60 mesi
Erogazione: da 3.000 a 25.000 €
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TAN: 11.9%
Piano d’ammortamento: da 12 a 60 mesi
Erogazione: da 2.000 a 10.000 €

Agenzia di Brescia Filiale 6
Banco di Brescia
Contrada del Carmine 67 (Angolo di Via Lupi di
Toscana, vicino alla Prefettura )
25122 Brescia (BS)
Cell. 348 8547379 / 333 8394090 - fax 030 294740

www.permicro.it

PerMicro è la prima società italiana specializzata nell’erogazione di microcrediti.
PerMicro è membro di Ritmi - Rete Italiana di
Microfinanza e dell’EMN - European Microfinance Network.
L’attività di PerMicro si ispira al modello di microcredito ideato da Muhammad Yunus, premio
Nobel per la pace 2006.

Salcâmul meu
Salcâmul meu de departe,
Cu ramuri de vis
Şi dulce fior.
Fii faţa bătrână
Şi plină de dor.
Mă visez, ştiu, bătrâne,
Şi eu te visez
Şi-mi tot pare că mâine
Aş putea să te văz.
Să fim iar alături,
Să fim numai doi,
Sa plângem, să râdem
În galbene ploi.
Toate au fost şi toate sau dus,
Doar veşnicia
Nu are apus.
Şi noi împreună,
Cred, vom pleca,
Căci rădăcina-ţi
Este şi-a mea.

Clipa cugetarii
Bat clopote-n amiază mare,
Căci s-a uscat ceva şi-n om.

Bat clopote, chemând la rugă,
Să ne trezim din somnul greu,
Lăsând ca sufletul să plângă,
Spălând astfel păcatul său.

Bat clopote

Bat clopote în miez de noapte,
Bat clopote în miez de zi,
Iar noi dormim un somn de moarte
Şi nu putem a ne trezi.
O mână nevăzută bate clopote –
Nici clopotari nu mai avem,
O coasă mare râde-n hohote,
Iar noi tot surzi şi orbi suntem.

Bat clopote în miez de noapte
De-un cineva ce, nevăzut,
Să-şi scape neamul de la moarte
În clopotar s-a prefăcut.

Maria Veselnaia.
Veneţia

Arde iarba. Mor izvoare
Şi se usucă frunza-n pom.

L’imigrazione l’ascia delle tracce dolenti

Nel settembre del 2006 è stato ritirato il Nulla Osta
per i miei figli - Aliona (nata nel 1988) e Paolo (nato
nel 1993) Da questo momento è cominciato il vero
calvario. Per un anno intero, nonostante i documenti mi
permettevano di portare i miei figli, erano contestati
e respinti dal personale del Consolato Italiano di
Bucaresti. Mi chiedevano la firma del padre di Paolo.
Però, mio figlio non aveva più visto suo padre da 10
anni. Ho portato diversi documenti, dove era spiegato
chiaramente che quell’uomo era sparito ormai da 10
anni e che i figli erano completamente a carico mio.
Al Consolato i miei figli sono stati trattati molto male.
Per di più li ,è successa una cosa terribile, che devo
raccontare perchè purtroppo succede ancora oggi anche
se in diversi altri posti. L’ultima volta in cui sono
stati al Consolato italiano a Bucarest (erano sempre
accompagnati da mio fratello), all’uscita sono stati
avvicinati da un uomo ben vestito,che vedendo i bambini
piangere disse che lui faceva parte del
personale
dell’Ambasciata e che ci poteva risolvere il problema.
Chiese i dati dei loro passaporti e la somma di 320
euro, dicendogli di aspettare vicino al cancello fino alle
ore 15.00 e che lui gli avrebbe fatto avere il visto verso
quell’ora. I ragazzi hanno aspettato fino alle 16.00 ma
niente. Subito dopo mi hanno chiamato, dicendomi fra
le lacrime, che li avevano derubati e che quell’ uomo
non si era più fatto vedere. Sono ritornati di nuovo
a casa, in Moldova, senza risolvere niente di niente.
Sono passati gli anni, e io non sono più riuscita
a portare i miei figli con me. Mi mancherà comunque
sempre quel periodo; il più prezioso della mia vita,
dove non ho potuto avere i miei figli vicino a me.
Adesso, ormai è tropo tardi per portarli quà. Stanno
facendo la loro vita in Moldova. Mi rammarico
sempre, perché, per l’incompetenza di qualcuno, per la
freddezza sentimentale di altri; per alcune persone con
il cuore di pietra e per la burocrazia, rimaniamo una
famiglia divisa e derubata dei suoi affetti più cari…

Mi sono sposata a 18 anni, e dopo poco tempo,
sono rimasta vedova con una bimba di 11 mesi. Ho
cresciuto da sola mia figlia fino all’età di 4 anni; poi
ho conosciuto un uomo e mi sono sposata per la seconda
volta. Dal questo secondo matrimonio è nato Paolo.
Poi un giorno, il papà di Paolo mi disse di aver perso il
lavoro e che aveva pensato di andare a lavorare a Mosca.
Dal giorno in cui se ne andato, non è più ritornato. Cosi
sono rimasta sola con la figlia Aleona di 8 anni e Paulo
di 3 anni, e soprattutto senza un lavoro, senza alcun
aiuto. È stata dura per circa due anni. Nel frattempo
arrivavano voci che si poteva andare a lavorare in Italia.
Cosi ho lasciato i bambini con i miei genitori e sono partita
per l’Italia. Sono arrivata nel mese di aprile del 1999;
dopo dieci giorni mi trovai un lavoro, ma quello non era
abbastanza per me; mi mancavano da morire i miei bambini.
Di giorno mi
piangeva il cuore,
nascondevo
a
stento il mio stato
d’animo,
per
non farlo capire
alla nonna, dove
lavoravo
come
badante;
mentre
di notte piangevo
lacrime amare. Non resistevo, mi pesava troppo la
mancanza dei miei figli. Cosi dopo un anno sono tornata
in Moldova. Ma se in Moldova avevo i figli accanto
a me, non avevo ne un lavoro, ne uno stipendio …
Dopo circa due anni mi decisi a ritornare nuovamente
in Italia. Era il dicembre 2001. Riuscii ad avere il
permesso di soggiorno; così potevo andare a casa a
trovare i miei bambini e i miei genitori due volte all’
anno. Pensavo sempre che le cose si potessero cambiare
per il meglio, e che un giorno potessi trovare un lavoro
e fermarmi a casa con la mia famiglia. Però a casa le
Larisa Gasca, Brescia
cose andavano sempre peggiorando e fù allora che decisi Dragi cititori, cine are istorii similare şi un pic de timp mai mult să le aştearnă pe
di fare la domanda per il ricongiungimento famigliare. hartie, scrieţi-ne la adresa moldbrixia@yahoo.it, sau sunaţi la tel: 3880479200
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Această publicaţie a fost realizată cu suportul Proiectului „Susţinerea implementării componentei de
migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova,”
Proiect finanţat de UE IEVP şi implementat de OIM în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

Uniunea Europeană este formată din 27 state membre care au decis să-şi unească, treptat,
know-how-ul, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de
50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană este decisă de
a împărtăşi realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele sale”.
Comisia Europeană este organul executiv al UE.
Conţinutul acestei emisiuni este în responsabilitatea exclusivă a autorilor şi nu este neapărat şi punctul de
vedere al Uniunii Europene.

Omul informat, om salvat
Ghid pentru
orientarea şi integrarea
socială a moldovenilor în Italia”
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) şi-a propus
să acorde ajutor Guvernului Moldovei în eforturile sale de a stabili
o cooperare mai strânsă cu migraţii moldoveni prin intermediul
asociaţiilor Diasporei. A fost elaborat un proiect, finanţat de
Uniunea Europeană, cu denumirea „Susţinerea implementării
componentei de migraţie şi dezvoltare a parteneriatului pentru
mobilitate UE-Moldova”. Diaspora şi asociaţiile diasporei
figurează printre principalii beneficiari ai acestui proiect.
În cadrul acestui proiect, a fost elaborat un Mecanism de
Granturi mici pentru Diaspora, în baza căruia Asociaţiile
Diasporei beneficiază de granturi pentru implementarea
unui proiect. Printre aceste asociatii este si „AssoMoldave”,
Organizaţie
Independenta
şi
nonguvernamentală,
inregistrată pe data de 14/08/2004 - Roma , Italia.
Pentru a trăi bine într-o societate e necesar de a şti unde
te găseşti şi cum să te comporţi. Care sunt drepturile şi
obligaţiile? Informaţia este putere şi informaţiile sunt
elemente destul de disponibile în societăţile evolutive, dar
rezultă că e mai greu de a le cunoaşte anume persoanelor care
muncesc din greu, uneori izolaţi de societate , neavind resurse
adecvate. Scopul este de a le aduna şi selecţiona informaţiile
utile pentru că printr-o formă tipărită, realizarea unui
ghid, să ajungă la cetăţenii RM prezenţi pe teritoriul Italiei.
Acest îndrumar va avea denumirea de „Ghid pentru orientarea şi

integrarea socială a moldovenilor în Italia”. (Indicaţii în vederea
legislaţiei, sugestii, surse de informaţie, asistenţă publică,
asociaţiile moldoveneşti în Italia, locuri de întâlniri pentru
orientarea şi integrarea moldovenilor în societatea italiană).
Durata proiectului – 1 an. Director de proiect: Tatiana Nogailic.
Patronaj acordat din partea Ambasadei Republicii Moldova
în Italia, iar partener al proiectului este Asociaţia A.M.I.C.I.
Proiectul
a
fost
susţinut
din
partea
a
21
de
asociaţii
de
moldoveni
din
Italia.
Un număr de 5.000 de ghiduri vor fi difuzate prin intermediul
Asociaţiilor moldoveneşti care se vor implica să le difuzeze
instituţiilor publice, private, instituţii religioase, discoteci,
magazine, locuri de asociere. O să dăm vizibilitate publicând
Ghidul şi pe un sit internet, Blog, Facebook, Odnoclasniki
cu scopul de a răspândi informaţia şi stimula o ulterioară
răspândire prin sistemul de fotocopie şi/sau lectură on-line. O
să trimitem prin email Ghidul (sau o parte care interesează),
în formatul PDF tuturor moldovenilor care îl vor cere . Se
prevede ca în luna noiembrie 2011 va fi prezentat la Roma
şi eventual în oraşul Veneţia sau Padova. Ghidul va fi gratis.
Pentru
a
cunoaşte
această
asociaţie
dar
şi
pentru propuneri, sugestii, vă puteţi adresa la :
“AssoMoldave”
Tatiana Nogailic
Tel: 0039 3294754598
Skype: nogailic
E-mail: assomoldave@gmail.com
http://twitter.com/#!/assomoldave
http://asomoldave.blogspot.com/
http://www.youtube.com/assomoldave
http://picasaweb.google.it/assomoldave
http://www.facebook.com/Nogailic.Tatiana
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outăţi din Moldova
Stop migraţie!
Numărul de familii care părăsesc R.
Moldova în căutarea unei vieţi mai
bune se măreşte pe an ce trece. Potrivit
ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, Valentina Buliga, în Italia îşi fac
studiile şi frecventează grădiniţele peste
26 de mii de copii moldoveni. „Este puţin
probabil că aceste familii vor reveni în
R. Moldova”, a declarat Valentina Buliga.
În prima jumătate a anului, cetăţenii au
trimis în Moldova circa 643 milioane dolari
În sem.I 2011, în Moldova au intrat prin
intermediul băncilor 643,23 mln dolari
SUA, transferaţi din străinătate de către
persoanele fizice rezidente şi nerezidente.
Această sumă este cu aproximativ 20,2%
mai mare decât cea transferată în aceeaşi
perioadă a anului 2010, arată datele BNM.

În perioada ianuarie-iunie 2011, cei
mai mulţi bani veniţi de peste hotare
în Moldova, prin sistemul bancar, au
fost înregistraţi în luna iunie, când s-au
făcut transferuri de 133,87 mln dolari
SUA, ceea ce înseamnă aproximativ
20,8% din totalul transferurilor pentru
primele 6 luni ale anului curent.
În iunie 2011, 40,9% din transferurile
de mijloace băneşti realizate prin STIB
au fost în dolari SUA, 42,9% - în valuta
europeană şi 16,2% - în ruble ruseşti. În
luna iunie, ca şi în luna mai, ponderea
transferurilor în euro a depăşit ponderea
celor în dolari. Menţionăm că o astfel de
tendinţă nu a existat din vara anului 2008.
Amintim că anul trecut, în Moldova
au intrat prin intermediul băncilor
1,244 miliarde dolari SUA, transferaţi
din străinătate de către persoanele
fizice rezidente şi nerezidente, sau cu
5,24% mai mare decât în anul 2009.
unimedia.md

timulente pentru tinerii din
R. Moldova
Autorităţile din Republica Moldova încearcă să
combată fenomenul pe care mai mulţi analişti
l-au numit “exodul de creiere”, adică să încurajeze
revenirea acasă a profesioniştilor plecaţi în
străinătate. În primul rând, a celor care au studiat
în instituţii de învăţământ din afara graniţelor.

Corespondentul RFI

la Chişinău, Corneliu Rusnac
Guvernul Republicii Moldova a lansat un program-pilot,
în parteneriat cu Uniunea Europeană şi Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie, care-şi propune să-i aducă
acasă – permanent sau cel puţin provizoriu – pe tinerii
care au absolvit instituţii de învăţământ din străinătate. În
cadrul acestui program, tinerii care vor reveni să muncească
în Republica Moldova, vor primi pe lângă salariul la locul
de muncă, o indemnizaţie de două sute de euro, timp de
şase luni. O sumă considerabilă pentru un tânăr proaspăt
angajat, în condiţiile în care salariul mediu pe economie
este în Republica Moldova de aproximativ 190 de euro. Până
acum, 94 de tineri au depus cereri de participare la acest
program, dintre care au fost selectaţi doar 30. Dintre aceştia,
15 au fost deja angajaţi (cinci în instituţii guvernamentale,
iar zece la companii private din Chişinău şi din provincie).
Ei sunt specializaţi în economie, finanţe, management şi
marketing, drept şi relaţii internaţionale. Anual, mii de
tineri din Republica Moldova pleacă la studii în afara ţării,
dintre care cei mai mulţi, aproximativ cinci mii, în România.
După absolvire, majoritatea din ei rămân să muncească în
străinătate, în special în ţările europene, SUA sau Canada.
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Japonezii vor monta panouri
solare pe şcolile şi grădiniţele
din Moldova

În cadrul întrevederii din iulie curent
reprezentanţii Agenţiei Japoneze pentru
Cooperare Internaţională au prezentat
proiecte
prin
intermediul
căruia
Guvernul Japoniei va susţine Republica
Moldova în sectorul energiei regenerabile.
Japonia,
prin
intermediul
JICA,
va
acorda
ajutor
Moldovei
în
aprovizionarea cu energie termică a
şcolilor şi grădiniţelor din spaţiul rural
datorită procesării biomasei precum
şi procurarea şi instalarea bateriilor
solare pentru utilizarea energiei solare.
Succesul
proiectului
2KR,
prin
intermediul căruia un număr mare
de persoane au beneficiat de tehnică
agricolă performantă, a fost la fel
menţionat în cadrul întrevederii.

www.infoportal.md/presa

Către reprezentanţii diasporei moldoveneşti din
partea formaţiei muzicale de gen rock „Snails”
Măi om bun,noi umblăm cu concertele
şi ştim cum e asta. Să fii departe de casă.
Orice ai spune despre Moldova, ştim că
printre înjurături şi regrete străbate dorul.
Suntem oameni. Avem inimă.Formaţia Snails e formată
din patru flăcăi din Moldova. Noi nu ne lăfăim în bani.
Noi ziua lucrăm la birou, iar seara repetăm cântecele
noastre. Avem familii. Copii. Ne-mpărţim în patru ca
să reuşim tot. Ca toţi moldovenii. Noi vrem să ajungem
să privim înapoi cu mândrie. Să putem spune că da, a
meritat să trăim pe lumea asta, a rămas ceva după noi. De
aceea facem muzică bună şi aducem bucurie oamenilor.
Noul album al nostru se numeşte „Paşapoartele albastre”.
Vrem să facem un clip plin de veselie şi dansuri şi să îl
lansăm în octombrie. Să faci un clip nu-i uşor. E cum ai
face o casă. Trebuie una, alta. Ajutor. De aceea facem o
clacă. O clacă virtuală, prin Internet. Chemăm la ajutor
toţi moldovenii plecaţi peste hotare. De la tine aşteptăm să
filmezi un clipuleţ video cu dansul paşaportului albastru, iar
apoi să ni-l trimiţi. Noi vom lipi toate clipuleţele şi va ieşi
un videoclip. Avem şi o instrucţie, pe www.pasaport.md
Oriunde nu ne ducem noi cu concertele găsim acolo
moldoveni. Şi oriunde am pleca să cântăm, ştim că într-o zi o
să ne întoarcem acasă. Aşa că, dacă ai timp liber şi ai cu ce filma,
fă-o. Nu vrem de la tine nici mandarine, nici ulei de măsline,
nici pască italiană. Vrem un clipuleţ. Şi te rugăm să ne ajuţi.

Cu respect, Snails.
http://www.pasaport.md/

Ştiri pe scurt
• În cadrul unei întrevederi cu premierul
Vlad Filat, directorul companiei olandeze
care gestionează Portul Internaţional
Giurgiuleşti, Thomas Moser, a declarat că
se planifică lansarea unei linii maritime
săptămânale pe ruta GiurgiuleştiIstanbul. De asemenea, în toamnă, la
Giurgiuleşti urmează să fie deschis un
terminal nou - pentru transportul de
mărfuri şi containere. Radio Moldova
•
Numărul
persoanelor
care
trăiesc sub pragul sărăciei a scăzut cu
5 la sută faţă de 2009, arată datele unui
studiu efectuat recent de Ministerul
Economiei. 80% din cei săraci locuiesc la
sate şi au un venit sub 900 de lei pe lună.
•
În iulie moldovenii au preferat să
cheltuiască decât să depună bani în bănci.
Volumul total al depozitelor la termen
atrase de băncile comerciale în luna iulie s-a
redus faţă de luna precedentă cu 40,67 mil.
lei şi s-a cifrat la 3184,29 mil. lei, potrivit
datelor Băncii Naţionale a Moldovei.
•
În Moldova a fost dat
startul noului sezon de vânătoare.
Subdiviziunile
teritoriale
ale
MAI
vor
contracara
braconajul.
•
De Ziua Independenţei,
securitatea în Piaţa Marii Adunării
Naţionale a fost asigurată de peste 800
de poliţişti, în schimb s-a renunţat
la instalarea gardului de protecţie,
a
declarat
anterior
viceministrul
Afacerilor Interne, Vasile Dragomir.
Mass
media
MAEIE
•
Cetăţenii moldoveni vor primi vize
gratuite pentru Israel. Acest subiect a fost
discutat în cadrul întrevederii ministrului
izraelian de Externe, Avigdor Lieberman,
cu preşedintele interimar Marian Lupu.
•
Niciun moldovean nu a avut
de suferit în urma celor două atentate
din Turcia, în staţiunile Kemer şi
Antalya, anunţă Ministerul de Externe.
•
Preşedintele interimar Marian
Lupu va reprezenta Moldova la Summitul CSI din Tadjikistan. Ministrul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
Iurie Leancă, nu va face parte din
delegaţia moldovenească la Summit,
deoarece are programată o întâlnire
cu omologul său izraelian, Avigdor
Lieberman, aflat în vizită la Chişinău.

•
Şeful Freedom House: Moldova
este un exemplu de succes pentru ţările
vecine”Moldova, după părerea mea, este
un exemplu de succes pentru ţările din
regiune... Moldova poate deveni prima
ţară din spaţiul euroasiatic, care va trece
linia de finiş pe calea integrării mai
aprofundate cu UE şi îşi va restabili locul
în comunitatea euroatlantică. Eu cred
că va fi o victorie mare”, a declarat şeful
organizaţiei Freedom House David Kramer
într-un interviu pentru Vocea Americii.
• Ambasadorul României la Chişinău
încurajează oamenii de afaceri să
investească în Moldova. Ambasadorul
României la Chişinău, Marius Lazurca,
încurajează oamenii de afaceri să
investească în Moldova. El a formulat mai
multe argumente în acest sens într-un
interviu pentru Ziarul Financiar. Potrivit
lui Lazurca, unul dintre principalele
motive pentru care merită să investeşti în
Moldova este faptul că piaţa noastră, alături
de cea românească, face parte din planurile
de creştere regională a companiilor
internaţionale. Marius Lazurca susţine
că, prin apartenenţa la Comunitatea
Statelor Independente, Moldova poate
fi un punct de acces la piaţa răsăriteană.
Un alt argument adus de către diplomatul
român este costul moderat al forţei de
muncă şi regimul fiscal încurajator.
•
Cea mai mare companie de
produse de cofetărie din ţară îşi va opri
activitatea. Întreprinderea «Bucuria»
nu are cantitatea necesară de zahăr
pentru producere. Declaraţia a fost
făcută de către directorul financiar al
companiei, Ecaterina Cichina. Ministrul
Agriculturii, Vasile Bumacov, a declarat
că nu a fost informat încă despre
problemele cu care se confruntă fabrica.

•

Comuniştii
pun
capac
optimismului manifestat de liderii
AIE. Vladimir Voronin a anunţat astăzi
că Partidul Comuniştilor nu va vota
pentru nici un candidat al coaliţiei de
guvernământ la funcţia de şef al statului. Şi
asta după ce recent premierul Filat declara
că în această toamnă vom avea şef de stat.
•
Producţia de grâu a crescut
cu 7% anul acesta faţă de anul trecut,
arată datele Ministerului Agriculturii.
Asta înseamnă cu peste 50 de mii de
tone mai mult. Şi ţările din regiune au
strâns anul acesta mai mult grâu. Lider
la acest capitol este Federaţia Rusă.
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• FRONTIERĂ 5.000.000 de persoane
au traversat graniţa Republicii Moldova
în această vară. Cea mai solicitată ţară
vizitată de către cetăţeni a fost Ucraina,
în deosebi prin punctele de trecere de la
Otaci - mai mult de 850 mii traversări şi
Tudora cu aproximativ 500 mii. În estul
ţării, s-au înregistrat un flux mare de
persoane, de asemenea la Palanca (395
mii de traversări) şi Vălcineţ (323 mii).
Pe frontiera de vest, cele mai active s-au
dovedit a fi punctele de trecere a frontierei
de la Leuşeni - peste 480 mii, Giurgiuleşti
- aproximativ 345 mii, iar la Sculeni
s-au înregistrat 292 mii de traversări.
•
Câţi soldaţi are armata, atâtea
distincţii vor fi împărţite. Asigurarea vine
din partea ministrului Apărării, Vitalie
Marinuţa, care susţine că a dispus oferirea a
circa 3 mii de medalii, în ajunul aniversării a
20 de ani de la fondarea Armatei Naţionale.
Primele distincţii au fost înmânate, astăzi,
în cadrul unei ceremonii solemne, la care
a fost decorat şi preşedintele interimar,
Marian Lupu. Unul dintre motivele
decorării este şi faptul că şeful statului a
acceptat ideea organizării paradei militare.
•
Doi
artişti
plastici
din
Moldova şi-au expus picturile la sediul
Băncii Mondiale din Washington.
Expoziţia este prilejuită de aniversarea
a 20-a de la proclamarea independenţei
Republicii Moldova şi a fost organizată
de ambasada moldovenească în SUA.
•
„Adevărul”
notează
că
„preşedintele României le-a cerut,
joi, ambasadorilor români să susţină
includerea Republicii Moldova în grupul
ţărilor din Balcanii de Vest aspirante la
statutul de membru UE, precizând că dacă
va cere Chişinăul ca România să înceteze
această susţinere, atunci o va face”.
„Legat de UE, trebuie să ne continuăm
politica de susţinere a procesului de
extindere a Uniunii cu statele din
Balcanii de Vest şi cu un efort major
pentru a convinge partenerii europeni
că Republica Moldova poate fi legată în
consideraţie într-un proces de aderare
care vizează datele statelor din Balcanii
de Vest. Sigur, dacă ne va cere Chişinăul
să încetăm această susţinere, o vom face,
dar sperăm că îşi menţin obiectivul de
a deveni mai devreme sau mai târziu
stat membru al UE», a declarat Traian
Băsescu pentru Mediafax, citat de „A”.

Sursa: Serviciul mass media
si relatii cu publicul al MAEIE

File din istoria Moldovei
Nel mese di agosto, quando la Moldova festeggia i 20 anni d’indipendenza, considero un grande
onore e dovere poter sfogliare le pagine ingiallite della storia e scrivere del più grande uomo e
principe che mio paese ha conosciuto.
regista rumeno Mircea Drăgan in occasione del cinquecentesimo
anniversario dello scontro (1975). L’effige di Ştefan compare sia
nella monetazione romena (Leu rumeno) che in quella moldava
(Leu moldavo).
Nel corso dei 47 anni di regno, portò molte guerre per difendere
la libertà e l’indipendenza del paese: con i turchi, tartari e polacchi.
La maggior parte degli storici ritengono che ha vinto 34 volte, e
ha subito solo due sconfitte.

Monumento di Stefano il Grande a Chişinău.

Il nome Ştefan cel Mare (in italiano, Stefano il Grande) detto
anche Ştefan III, figlio del voivoda Bogdan II di Moldova,
attraverso le sue azioni di difesa contro i turchi segnò il nostro
paese come un vero campione della difesa cristiana. L’antico
regno di Ştefan cel Mare fu un regno segnato dalle battaglie
contro i tartari e i turchi; ma nonostante le ferite, il regno gioiva
di un patrimonio artistico non del tutto banale! Durante il suo
regno furono erette 44 chiese e monasteri, alcuni di essi sono
inclusi tra i patrimoni dell‘umanita da parte dell‘UNESCO. Il
suo nome regna ancora nei libri e documentari; ma sopratutto
nel cuore della capitale Chisinau. In questo magnifico parco,
si trova una fontana datata dell‘epoca zarista: ed il cosiddetto
„vialetto dei classici” con i busti dei piu celebri scrittori e poeti
della letteratura rumena e russa. La novita di questo parco e che
offre ai giovani una connessione gratis ad internet.Qui, dove 500
anni fa le carrozze erano le regine del parco, ora i giovani si sono
armati dei loro pc e navigano in internet.
Ştefan, fù il solo ed unico
principe moldavo ad essere
riuscito a stabilire rapporti
diplomatici e culturali con l’Italia,
soprattutto Roma e Venezia,
identificando nel proprio nome
la prima presa di contatto del
popolo romeno con la civiltà
italiana.
Ştefan difese il suo regno dalle
ambizioni espansionistiche del
Regno d’Ungheria, del Regno di
Polonia e dell’Impero ottomano.
La lunga guerra contro i turchi, ed il grande successo militare
nella Battaglia di Vaslui lo resero molto popolare in Europa,
tanto che Papa Sisto IV lo nomino verus christianae fidei athleta
(«vero campione della fede cristiana»). Venerato come santo
dalla Chiesa ortodossa orientale, che lo ricorda il 2 luglio. Ştefan
pagò al sultano turco il riscatto per il Monte Athos, garantendo
così la sopravvivenza di questa enclave monastica fondamentale
per la storia della Chiesa d’Oriente
Il Monumento di Stefano il Grande, a Chişinău, è oggi il piu
importante monumento della Moldova. La vittoria del principe a
Vaslui e stata celebrata nel film Ştefan cel Mare - Vaslui 1475 del

Vialetto dei classici
De-a lungul celor 47 de ani de domnie a purtat numeroase
razboaie pentru a apara libertatea şi independenţa ţării: cu turcii,
tatarii, polonii. Majoritatea istoricilor consideră că a obţinut 34 de
victorii şi a suferit doar două înfrângeri.
«la 2 iulie 1504, Stefan murea, dupa ce domnise 47 de ani, două
luni şi trei săptămâni, domn adevărat, viteaz, cuminte şi iubitor
de ţară şi de neam din clipa întâia pâna în cea din urmă.»
(Nicolae Iorga)

Ştefan cel Mare este înmormântat la Mânastirea Putna.
DIVERSE

De tânăr, noul domnitor s-a arătat a fi un mare conducător.
Mai întâi, Ştefan s-a îngrijit să sporească bunăstarea ţării. A
îndemnat ţăranii să cultive cât mai multe grâne şi să crească vite.
A înfiinţat noi târguri şi a sprijinit meşteşugurile. A încurajat
negoţul şi a uşurat trecerea negustorilor străini cu mărfurile lor
prin Moldova.
A ocrotit ţărănimea. Bazându-se pe dragostea de ţară a răzeşilor,
Ştefan i-a chemat în numeroase rânduri la oaste, pe cei viteji
răsplătindu-i cu pământ.
Prin comerţ, ţara realiza mulţi bani pe care voievodul i-a folosit
pentru construcţii şi pentru oştire.
Ştefan -Vodă era iubitor de pace şi a căutat să trăiască în bună
înţelegere cu vecinii. Daca nu s-a putut întotdeauna, vinovat n-a
fost el, ci numai aceia care au ridicat sabia asupra Moldovei.
Ştiind că primejdia cea mai mare pentru libertatea poporului
sau era Imperiul Otoman, şi-a reorganizat armata şi şi-a întărit
cetăţile.
De-a lungul celor 47 de ani de domnie a purtat numeroase
războaie pentru a apără libertatea şi independenţa ţării: cu turcii,
tătarii, polonii. Majoritatea istoricilor consideră că a obţinut 34
de victorii şi a suferit doar două înfrângeri.
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