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Transcrerea emisiunii radiofonice din 25 august 2012, 
realizate de Asociaţia pentru Politică Externă (APE) în 
comun cu Fundaţia Friedrich Ebert (FES). Emisiunea este 
difuzată de postul public Radio Moldova şi de Radio 
Vocea Basarabiei. Emisiunea este parte a proiectului FES 
şi APE „Dialoguri de politică externă”.

TEMELE EMISIUNII:
1. Vizita la Chişinău a Cancelarului german Angela Merkel a însemnat un puternic semnal de sprijin pentru parcursul european al 

Republicii Moldova, dar și un mesaj adresat celorlalte state din Parteneriatul Estic, spune directorul executiv al Asociației pentru 
Politică Externă, Victor Chirilă. 

2. Nicu Popescu, analist al Consiliului european pentru relații externe de la Londra, spune că discursul public al Cancelarului a avut și un 
mesaj adresat Federației Ruse, în sensul că UE și Germania nu vor mai accepta în secolul XXI o Europă divizată pe sfere de influență. 

3. Victoria Reinhardt, colaborator științific în cadrul Institutului pentru studii globale și europene al Universității din Leipzig, a răsfoit 
presa germană și ne spune cum a fost reflectată și percepută în Germania vizita Cancelarului Angela Merkel la Chișinău. 
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Semnificațiile vizitei Cancelarului 
german, Angela Merkel, la 
Chișinău, în viziunea experților 
din Republica Moldova și din 
Occident

 Lina Grâu: Comunitatea de experți și clasa politică de la Chișinău au 
avut așteptări foarte mari de la vizita Angelei Merkel. Se considera că 
această vizită va duce la fixarea definitivă a Republicii Moldova pe harta 
politică a Europei. L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației 
pentru Politică Externă, Victor Chirilă, dacă rezultatele vizitei au fost pe 
măsura așteptărilor. 
 

 Victor Chirilă: Așteptările rămân 
în continuare, ele nu au dispărut 
o dată cu terminarea vizitei, Sunt 
așteptări care urmează să fie 
realizate în practică pe parcursul 
următorilor ani. Este o vizită-jalon, 
aș spune, pentru relația noastră 
cu Germania, o vizită care poate fi 
transformată într-un parteneriat 
strategic adevărat cu Germania, 
un parteneriat strategic axat 
pe integrarea europeană, un 
parteneriat strategic care poate 
impulsiona și mai mult relațiile 
noastre cu Uniunea Europeană. 

Asociaţia pentru Politică Externă, împreună cu Fundaţia 
Friedrich Ebert, vă invită la un ciclu de emisiuni consacrate 
politicii externe a Republicii Moldova și subiectelor de integrare 
europeană.

Am pregătit pentru astăzi o ediție specială consacrată integral 
vizitei la Chișinău a Cancelarului Germaniei, Angela Merkel, 
vizită care a avut loc pe data de 22 august. 

Lina Grâu: Indiscutabil, evenimentul marcant al săptămânii 
a fost vizita la Chișinău a Cancelarului german Angela Merkel, 
vizita care a fost calificată de clasa politică și analiști drept una 
istorică. Pentru prima dată de la proclamarea independenței 
o figură europeană de un asemenea rang vizitează Republica 
Moldova. Oficial, vizita a fost consacrată aniversării a 20 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Berlin și Chișinău.

În cadrul unui discurs public ținut la Palatul Republicii, 
Cancelarul Angela Merkel a declarat că a venit în Republica 
Moldova pentru că, cutez, ”suntem cu toții europeni și pentru 
că reformele democratice din ultimii ani dau încredere într-o 
dezvoltare pozitivă a Republicii Moldova”. 

În discursul ținut în pre-ziua aniversării a 73 de ani de la 
semnarea Pactului germano-rus Ribbentrop-Molotov, dar fără 
a face o referire expresă la acest eveniment, Cancelarul Angela 
Merkel a vorbit despre suferințele aduse populației de pe 
teritoriul actual al Republicii Moldova atât de Germania hitleristă, 
cât și de Rusia sovietică. ”Lucrurile acestea nu trebuie uitate, chiar 
dacă au rămas în trecut, iar țările din această zonă nu trebuie 
lăsate singure”, a declarat șefa Executivului de la Berlin. Aceasta 
a mai subliniat și faptul că în secolul XIX nu mai pot fi acceptate 
discuții în termeni de sfere de influență în Europa. 
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Așteptările au fost diferite. Au fost 
unii care așteptau că doamna Merkel 
va veni cu un proiect de federalizare a 
Republicii Moldova și astfel vor reînvia 
Memorandumul Kozak. Nu s-a adeverit. 
Credeau și sperau probabil că este la 
mijloc un fel de alianță germano-rusă. 
Nu s-a adeverit. Este un fel de dialog 
intens fără îndoială cu Federația Rusă, un 
dialog în domeniul securității europene 
și problematica transnistreană este parte 
a acestui dialog.

 Lina Grâu: Şi în acest context mie mi 
s-a părut relevantă acea declarație a 
Angelei Merkel în care dumneaei spunea 
că în secolul XXI că nu se mai poate 
concepe o Europă divizată în sfere de 
influență. Este un mesaj adresat Rusiei: 
”Suntem parteneri dar nu împărțim sfere 
de influență, așa cum s-a făcut în anul 
39„ 

 Victor Chirilă: Este și un mesaj 
Rusiei, este un mesaj și nouă, Republicii 
Moldova, care trebuie să se debaraseze 
de această idee a sferelor de influență 
și să gândească în primul rând pornind 
de la necesitatea modernizării Republicii 
Moldova, transformării ei într-un stat 
european cu democrație funcțională, 
cu economie de piață care să inspire 
încredere investitorilor străini. Acesta 
este mesajul. Este un mesaj nu doar 
pentru Rusia – este pentru noi, pentru a 
vedea integrarea europeană dincolo de 
alegerea geopolitică dintre Vest și Est.

 Lina Grâu: În ceea ce privește 
perspectiva europeană pentru Republica 
Moldova am auzit pe cineva spunând 
că această vizită e ca un punct de 
cotitură. Până acum Republica Moldova 
a tot bătut la ușa Uniunii Europene, iar 
această vizită ar putea însemna că ușa 
Uniunii Europene s-a deschis pentru 
Moldova. Putem vorbi la modul real de o 
perspectivă europeană pentru Republica 
Moldova în 5, 10, 25 de ani?

 Victor Chirilă: Ușa UE întotdeauna 
a fost deschisă timp de 20 de ani. 

Problema este că Moldova nu a știut să 
profite de acest lucru, nu a știut ce vrea 
adeseori, clasa politică nu a fost unită nu 
a avut viziune pe termen lung, cu privire 
la dezvoltarea țării și relațiile care le 
avem cu Uniunea Europeană. 

Ea s-a deschis și mai mult o dată 
cu Parteneriat Estic. Ni s-a oferit o 
perspectivă clară de integrare economică 
cu Uniunea Europeană, vom semna 
Acordul de asociere politică care de 
fapt este primul pas spre obținerea 
statutului de candidat la Uniunea 
Europeană. Sunt niște realizări pe care 
le datorăm schimbărilor care au survenit 
în ultimii trei ani. Avem și o simpatie 
foarte mare în continuare din partea 
Uniunii Europene, o susținere politică și 
financiară mereu crescândă aș spune. 
Dar pentru a profita de această cotitură 
este nevoie de mai multă angajare din 
partea noastră, din partea autorităților, 
din partea partidelor politice. Să nu 
ne mai clătinăm din stânga în dreapta, 
neștiind care este calea noastră unică 
care să ne unească pe toți. Eu cred că 
calea noastră este integrarea europeană 
și nu ar mai trebui să fie discuții despre 
utilitatea acestei căi.

 Lina Grâu: Având în vedere 
această situație extrem de favorabilă 
internațională care există pentru 
parcursul european al Republicii 
Moldova care sunt provocările interne 
care ne-ar putea împiedica să accesăm 
această cale?

 Victor Chirilă: Provocările interne 
în primul rând țin de unitatea clasei 
politice. Am văzut că îi unește ideea de 
integrare europeană. Dar în același timp 
există și o neîncredere reciprocă între 
componentele Alianței pentru Integrare 
Europeană. Există o competiție neloială, 
o ranchiună legată de anumite suspiciuni 
că partenerii folosesc integrarea 
europeană ca pe un instrument de aș 
spori imaginea, buna imagine, atât și 
pe exterior, cât și pe interior. Eu cred 
că astfel de lucruri nu trebuie să existe. 

Angela Merkel, care a fost însoțită de o 
delegație de oameni de afaceri germani, 
a declarat că întreprinderile germane 
sunt interesate să se extindă în Republica 
Moldova, dar a ridicat, inclusiv în acest 
context, problema combaterii corupției, a 
independenței justiției și a îmbunătățirii 
mediului de afaceri. 

Oficialul german a mai salutat și 
angajamentul ferm al autorităților moldovene 
pe calea integrării europene, spunând că 
Germania va susține acest parcurs, de rând 
cu alte state europene. ”Reformele nu sunt 
ușoare, dar sunt o investiție în viitor”, a spus 
Angela Merkel, adăugând că dacă Chișinăul va 
îndeplini toate criteriile, UE va efectua pașii 
promiși de apropiere. 

Cancelarul a numit Republica Moldova 
”un pilon al Parteneriatului Estic” și a spus că 
cetățenii moldoveni vor avea regim liberalizat 
de vize în cazul în care Chișinăul va îndeplini 
toate condițiile necesare. Republica Moldova 
are perspective de aderare la UE, însă calea 
este lungă, trebuie parcursă pas cu pas, iar 
acum Chișinăul are șansa să facă primii pași, 
care țin de finalizarea Acordului de asociere, 
a Acordului de liber schimb și a Acordului de 
liberalizare a vizelor. 

În legătură cu subiectul transnistrean, 
Cancelarul german a spus că problema, 
care datează de mai bine de 20 de ani, 
nu mai poată fi menținută înghețată în 
actualul status quo, care aduce beneficii 
doar câtorva persoane. Germania va susține 
identificarea unei soluții în formatul 5+2, 
care va avea la bază integritatea teritorială, 
suveranitatea Republicii Moldova în hotarele 
recunoscute internațional, cu un statut 
special pentru Transnistria. Soluția trebuie 
să genereze un  stat funcțional, cu un 
Guvern central eficient și autonomie locală 
cu atribuții clare. Prin inițiativa germano-
rusă de la Meseberg din 2010, Germania 
a sprijinit căutarea unei soluții valabile 
pentru Transnistria, a spus Angela Merkel. 
Potrivit ei, reglementarea transnistreană și 
integrarea europeană nu se contrazic, un 
bun exemplu în acest sens fiind oferta Zonei 
de liber schimb și cea ce liberalizării vizelor 
pentru Europa, care este valabilă inclusiv 
pentru regiunea transnistreană. Cancelarul 
de la Berlin a pledat de asemenea pentru 
eliminarea barierelor în circulația mărfurilor 
și persoanelor dintre cele două maluri ale 
Nistrului. 

”Am venit fiind convinsă de faptul că 
colaborarea noastră poate aduce o recoltă 
bogată. Uniunea Europeană și Germania 
doresc să vă însoțească pe drumul către 
Europa”, a concluzionat Angela Merkel. 

În încheierea discursului său, oficialul de la 
Berlin a parafrazat o celebră frază a primului 
cancelar al Germaniei Federale postbelice, 
Konrad Adenauer, care spunea că țările 
din Europa ”trăiesc sub același cer, dar au 
orizonturi diferite”. După mai bine de 60 de 
ani, Cancelarul Angela Merkel și-a încheiat 
discursul de la Chișinău cu îndemnul ”să trăim 
sub același cer și să avem orizonturi identice!”. 
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Trebuie să existe o singură înțelegere 
a faptului că de cât de repede ne vom 
mișca spre Uniunea Europeană, mai 
ales în termen de reforme interne, vor 
beneficia toți, inclusiv componentele 
Alianței pentru Integrare Europeană. Ei 
vor avea ce spune în fața electoratului în 
momentul în care vor veni următoarele 
alegeri. 

De aceea cred că în primul rând avem 
nevoie de unitate, de mai multă 
unitate, de mai multă încredere 
între componentele Alianței pentru 
Integrare Europeană și atunci va exista 
o coerență mult mai bună, va exista și o 
dinamică mult mai bună a reformelor, 
nu vor exista acele intrigi interne dintre 
componente, din diferite mistere, 
instituții. Cred că este nevoie de mai 
multă unitate, coerență, solidaritate 
pentru a mobiliza toate forțele pentru 
implementarea acelor reforme care 
întâmpină anumite dificultăți pe teren.

 Lina Grâu: Doamna Merkel a declarat 
la Chișinău că a venit pentru a susține 
și a saluta reformele democratice, dar 
a mai spus că Republica Moldova, prin 
evoluțiile din ultimii ani, a devenit un 
pilon al Parteneriatului Estic. Poate fi 
interpretată această vizită și ca un mesaj, 
ca un semnal către ceilalți membri ai 
Parteneriatului?

 Victor Chirilă: Este fără îndoială. 
Consider că această vizită nu a fost doar 
o vizită în Republica Moldova, așa cum 
încearcă să interpreteze unii, sarcastic, 
spunând că doamna Merkel a venit în 
Republica Moldova, cea mai săracă țară 
din Uniunea Europeană. Ei uită însă 
că Republica Moldova este parte din 
Parteneriatul Estic, demonstrează mai 
multă coerență și mai multă dorință de 
a implementa reforme decât alte state 
din Parteneriatul Estic, este apreciată 
în exterior. Ea trebuie încurajată pentru 
a da un exemplu pozitiv și celorlalte 
state din Parteneriatul Estic, încurajată 
demonstrând că principiul „mai mult 
pentru mai mult” funcționează, nu este 

doar un principiu general, declarativ. 
Este un principiu care se aplică. Şi 
această vizită este o demonstrație a 
acestui principiu. 

Principiul „mult pentru mai mult” nu 
înseamnă doar bani, nu înseamnă doar 
asistență tehnică mai multă. Înseamnă 
și o apropiere politică mai mare de 
capitalele europene, o simpatie mai 
mare un ajutor mai mare din partea 
Uniunii Europene din punct de vedere 
politic. Inclusiv și astfel de vizite sunt o 
manifestare a acestui principiu. 

 Lina Grâu: În ceea ce privește 
problematica transnistreană, doamna 
Merkel a venit și a punctat viziunea 
Germaniei asupra felului în care trebuie 
făcută această reglementare: integritate 
teritorială, suveranitate, un guvern 
central puternic plus o autonomie 
pentru puterea locală. Acest mesaj al 
doamnei Merkel, a venit el să disipe 
acele îngrijorări care există la Chișinău 
vizavi de o posibilă federalizare, vizavi de 
o intervenție din afară, un plan venit și 
impus cu forța Chișinăului?

 Victor Chirilă: Paradoxul situației și 
în același timp caracterul hilar al stării 
de spirit dinaintea vizitei doamnei 
Merkel constă în faptul că cei care erau 
cei mai îngrijorați de ideea federalizării 
de fapt anume ei sunt interesați ca 
această discuție să existe. Anume ei 
sunt promotorii ideii de federalizare – ei 
băteau clopotele în speranță că doamna 
Merkel într-adevăr va reînvia discuțiile, 
va reda un nou suflu discuțiilor cu privire 
la federalizare. 

Or, acest lucru nu s-a întâmplat. Pentru 
că doamna Merkel nu-și poate permite 
să ne dicteze formele de soluționare a 
acestei probleme. Ea reprezintă nu doar 
Germania, ea este parte a clubului care 
se numește „Uniunea Europeană”. Ori 
în acest club care se numește „Uniunea 
Europeană” deciziile cu privire la politica 
externă se iau prin consens. Şi dacă 
nu există consens, nu există o poziție 

comună cu privire la un plan despre 
soluționare nimeni nu-și va permite să 
vină cu un astfel de plan. Ceea ce s-a 
demonstrat. 

Doamna Merkel a venit în schimb cu 
anumite mesaje și la adresa Rusiei: 
status quo-ul nu mai este acceptabil; 
moldovenii de pe ambele maluri ale 
Nistrului nu trebuie să se împace cu 
această stare de divizare pentru că 
afectează viața lor de fiecare zi; lucrurile 
trebuie schimbate prin pași concreți, 
pas cu pas. Pentru că reglementarea 
transnistreană este un proces, un proces 
lung care necesită și asistența Uniunii 
Europene, inclusiv cea a Germaniei. 
Pentru că banii care vin de la Uniunea 
Europeană pentru diferite proiecte 
infrastructurale comune cu regiunea 
transnistreană sunt și ai Germaniei. 

Şi această asistență va crește și mai mult 
pe măsură ce vom demonstra împreună 
cu regiunea transnistreană că ne 
apropiem, că dorim să schimbăm situația. 
Şi această cale este calea cea mai sigură 
de a forța Federația Rusă să-și schimbe 
poziția și cu privire la statutul forțelor de 
pacificare din regiunea transnistreană, și 
cu privirea la neretragerea a munițiilor 
și a forțelor militare care se află încă în 
regiunea transnistreană pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

 Lina Grâu: Legat de zona 
transnistreană, mie mi s-a părut relevant 
și faptul că din această perspectivă 
europeană nu este exclusă regiunea 
transnistreană. Doamna Cancelar a 
subliniat de mai multe ori că și locuitorii 
din zona respectivă vor beneficia de 
Acordul de liber schimb și de regimul 
facilitat de vize. În ce măsură acest 
subiect al reglementării transnistrene 
este strâns legat de cel al integrării 
europene și dacă nu cumva împiedică 
parcursul nostru european?

 Victor Chirilă: Doamna Merkel 
a spus că integrarea europeană și 
reglementarea problemei transnistrene 
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nu se exclud, dimpotrivă, se 
complementează reciproc. Ceea 
ce înseamnă, cu alte cuvinte, că 
reglementarea transnistreană este 
văzută de către Germania și de către 
Uniunea Europeană pe ansamblu ca 
fiind parte integrantă a procesului nostru 
de integrare europeană. Pe măsură ce 
ne apropiem de integrarea europeană, 
schimbând lucrurile aici, intern, acasă la 
noi, Republica Moldova va deveni mai 
atractivă pentru malul drept. Atractivă 
nu doar din punct de vedere economic, 
ceea ce este foarte important, din și 
din punctul de vedere al respectării 
drepturilor omului, din punctul de 
vedere al funcționalității instituțiilor 
democratice, din punctul de vedere al 
respectării ființei umane în general. Şi 
atunci cu siguranță că șansele noastre 
de a readuce regiunea transnistreană în 
cadrul țării vor fi și mai mari. 

 Lina Grâu: Cum credeți că trebuie 
interpretate acele referințe istorice 
pe care le-a făcut doamna Merkel la 
Chișinău? Dumneaei a vorbit despre 
suferințele care au fost produse acestui 
teritoriu atât de Germania hitleristă, cât 
și de Rusia sovietică. 

 Victor Chirilă: Pe mine mă bucură 
faptul că Germania nu a uitat despre 
aceste evenimente, că Germania 
înțelege că cetățenii Republicii Moldova 
au avut de suferit de pe marginea 
acelor evenimente triste din 1939 și a 
evenimentelor care au urmat celui de al 
doilea război mondial. Cred că la mijloc 
este sentimentul unei responsabilități 
istorice pe care îl are Germania pentru 
Republica Moldova, pentru regiunea 
noastră pe ansamblu. 

Sentimentul responsabilității istorice a 
Europei în general s-a manifestat foarte 
clar în cazul Statelor Baltice, care au 
fost ajutate, asistate să se integreze 
în Uniunea Europeană. Cred că și în 
cazul nostru suntem martorii aceluiași 
angajament, aceleiași responsabilități 
istorice. Şi într-adevăr cred că Germania, 

doamna Merkel, este angajată sincer 
să ne ajute să parcurgem această cale. 
Dânsa a menționat că nu vom fi lăsați 
singuri, atâta timp cât și Moldova este 
alături de Germania pe calea reformelor 
democratice, economice, care să ne 
apropie de UE. Şi cu siguranță vom 
ajunge acolo, mai devreme sau mai 
târziu. 

Mă bucur încă o dată să constat acest 
sentiment de responsabilitate și 
înțelegerea faptului că acel trist Pact 
Ribbentrop-Molotov ne-a afectat foarte 
mult destinul istoric.

 Lina Grâu: Ce mi s-a părut mie foarte 
interesant în cele două discursuri 
ținute la parlament de premierul Filat și 
cancelarul Angela Merkel a fost referința 
comună la fraza celebră a cancelarului 
Konrad Adenauer, care spunea că trăim 
cu toții sub același cer, dar nu avem 
aceleași orizonturi. Doamna Merkel la 
sfârșit a declarat că ”trăim sub același 
cer și trebuie să avem și orizonturi 
identice”. 

 Victor Chirilă: Orizonturile și le face 
fiecare națiune în parte. Depinde de 
societate, de cât de pregătită este 
aceasta să aleagă o clasă politică care să 
o conducă spre acele orizonturi. 

Eu cred că în cazul nostru, în sfârșit 
apar politicieni care privesc departe, au 
viziune. Este nevoie să avem și unitate, 
și capacitățile instituționale interne ca să 
ajungem la acele orizonturi. Orizonturile 
ni s-au oferit – o perspectivă europeană 
oferită de Parteneriatul Estic, o perspectivă 
europeană care include deja posibilitatea 
integrării economice deja la această 
etapă cu UE. Vor veni și alte posibilități 
pe măsură de ne apropiem, pe măsură ce 
demonstrăm că suntem tot mai pregătiți 
pentru o altă etapă. Şi cred că este un 
orizont bun. Să vedem dacă vom avea și 
înțelepciunea să ajungem acolo. 

Mesajul adresat 
Rusiei de Angela 
Merkel a fost că 
UE și Germania nu 
vor mai accepta 
în secolul XXI o 
Europă divizată pe 
sfere de influență

 Lina Grâu: Am discutat despre 
principalele concluzii după vizita 
Cancelarului german Angela Merkel și 
cu Nicu Popescu, analist al Consiliului 
european pentru relații externe de la 
Londra.  

 Nicu Popescu: Această vizită a fost 
nu aș spune peste măsura așteptărilor, 
dar la maximumul așteptărilor. Angela 
Merkel a oferit sprijin Republicii 
Moldova pe absolut fiecare dosar în 
care Republica Moldova și-a dorit acest 
sprijin. În primul rând, Angela Merkel 
a reiterat faptul că Republica Moldova 
are un viitor european, o perspectivă 
europeană. În al doilea rând, a reiterat 
faptul că cetățenii Republicii Moldova 
vor putea călători fără vize în UE. În 
al treilea rând, a reiterat faptul că 
Germania și UE vede reintegrarea 
țării în baza integrității teritoriale și a 
suveranității Republicii Moldova, cu un 
statut special oferit Transnistriei. Şi în 
al patrulea rând, Angela Merkel a oferit 
promisiunea unei asistențe economice, 
dar mai ales extinderea relațiilor 
comerciale, astfel încât Republica 
Moldova să-și poată dezvolta un mediu 
de afaceri, un mediu investițional 
mai bun, inclusiv prin liberalizarea 
comerțului cu UE, ceea ce ar genera mai 
multe locuri de muncă, salarii mai bune 
etc. Astfel încât procesul de integrare 
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europeană să fie resimțit de 
fiecare cetățean. Evident că aceste 
beneficii nu vor veni automat 
și nu vor veni peste noapte, ele 
presupun mult lucru. 

Dacă ne uităm la semnificația vizitei, 
este evident și faptul că lucrurile nu 
se schimbă peste noapte. Doamna 
Merkel a trimis acest semnal 
puternic de sprijin pentru Republica 
Moldova și acum administrația și 
birocrația germană și europeană 
vor merge pe implementarea 
viziunii enunțate de Angela Merkel 
la Chișinău. Eu bănuiesc că în urma 
aceste vizite va urma o intensificare 
a relațiilor sectoriale dintre 
Republica Moldova și Germania 
pe linia Ministerului de Interne, în 
parteneriatele energetice, evident și 
în relația comercială. Şi treptat toate 
aceste lucruri vor avea un impact 
pozitiv. 

Evident, înainte de a vedea beneficiul 
oricărui proces de reforme trebuie 
să depui efort. Or, dacă vreai să-ți 
construiești o casă, trebuie să muncești 
mult, să renunți la zilele de odihnă, 
trebuie să asuzi, să lucrezi pe căldură sau 
în frig. În linii mari, la fel funcționează și 
un stat ca Republica Moldova – trebuie 
să depui efort. Acest lucru uneori va fi 
dificil, uneori dureros, dar se face pentru 
un viitor mai prosper, pentru generațiile 
viitoare, dar și pentru cetățenii 
Republicii Moldova care treptat vor simți 
beneficiile integrării europene și care, 
mai mult decât atât, deja beneficiază 
de anumite efecte pozitive ale acestui 
proces.  

 Lina Grâu: Dincolo de acest mesaj 
pozitiv de susținere a aspirațiilor 
democratice și a realizărilor democratice 
ale guvernării, Angela Merkel a venit 
și cu unele critici, pe care autoritățile 
de la Chișinău, cel puțin deocamdată, 
nu am văzut să pună accent. Angela 
Merkel a vorbit despre corupție, despre 
problemele din justiție și în mod sigur a 

ridicat problema climatului de afaceri din 
Republica Moldova. 

 Nicu Popescu: Evident, a pus 
accentele pe care orice cetățean a 
Republicii Moldova și orice factor 
de decizie le cunosc. Este bine ca 
aceste lucruri să fie combătute pentru 
beneficiul cetățenilor de aici, nu 
pentru că Angela Merkel a spus. Aceste 
probleme limitează impactul pozitiv atât 
al reformelor, cât și al proceselor de 
integrare europeană. Or, atâta timp cât 
ai o țară coruptă, un mediu de afaceri 
disfuncțional, sistem judiciar corupt, lent 
și disfuncțional, evident că acest lucru 
lovește în fiecare cetățean și limitează 
capacitatea de dezvoltare a Republicii 
Moldova.

 Lina Grâu: În ceea ce privește 
aspirațiile europene, cancelarul german 
a spus că Republica Moldova este pilonul 
Parteneriatului Estic. Poate fi această 
vizită interpretată și ca un mesaj adresat 
celorlalte țări din Parteneriatul Estic?

 Nicu Popescu: Mesajul Angelei 
Merkel a fost în proporție de 90-95 la 

sută adresat Republicii Moldova, 
în primul rând. Această vizită 
prin amploarea sa, prin mesajele 
trimise, prin coreografia ei a fost 
organizată în jurul Republicii 
Moldova, cu mesaje adresate în 
primul rând cetățenilor Republicii 
Moldova. Însă în paralel Angela 
Merkel a mai și plasat anumite 
mesaje secundare destinate altor 
actori externi. A fost un mesaj 
implicit adresat Federației Ruse, 
în acel moment în care Angela 
Merkel a spus că în secolul XXI 
Uniunea Europeană și Germania 
nu vor accepta noi linii de divizare 
în Europa, noi sfere de influență în 
Europa. Şi este un mesaj indirect 
adresat inițiativelor de integrare 
eurasiatică. Şi, evident, prin faptul 
că anume Republica Moldova a fost 
aleasă ca destinația pentru această 
vizită se mai și trimite un exemplu 

celorlalte state din Parteneriatul Estic 
care sunt mult mai lente în procesul de 
reforme, inclusiv Ucrainei, Armeniei sau 
Belarusului. Un exemplu în sensul că, 
iată, Moldova, prin aceste reforme în 
care s-a antrenat, obține acest sprijin și 
politic, și economic deplin al UE și dacă 
și alte state ar fi urmat calea Moldovei, 
și ele ar fi putut beneficia de acest lucru. 
Dar nu este cazul din cauza realităților 
din politica internă din celelalte state din 
Parteneriatul Estic. 

 Lina Grâu: Angela Merkel a pus 
și unele accente vizavi de problema 
transnistreană, probabil și în contextul 
faptului că a fost extrem de mult 
speculat acest subiect înainte de venirea 
ei. Ceea ce a spus doamna Merkel 
exclude acel scenariu de federalizare de 
care se teme Republica Moldova?

 Nicu Popescu: Angela Merkel nici nu 
include, nici nu exclude federalizarea. 
Angela Merkel spune că Germania și UE 
sprijină Republica Moldova reintegrată, 
cu Transnistria ca o parte constituentă a 
acestei țări reintegrate. Deja modalitățile 
concrete de reintegrare țin de Chișinău 
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și Tiraspol. Dacă vor federalizare e 
una, dacă nu vor federalizare e alta. 
Ceea ce face Germania este să sprijine 
Chișinăul în acest proces și dorește să 
vadă o țară reintegrată. Nu impune, nu 
obligă, ci oferă sprijin poziției de astăzi a 
Chișinăului. 

 Lina Grâu: Care este legătura dintre 
reintegrarea țării și aspirațiile europene 
ale Republicii Moldova? Cum vedeți 
ieșirea din acest impas? Pentru că 
aparent un proces îl exclude pe celălalt…

 Nicu Popescu: Cancelarul a spus că 
reintegrarea nu exclude progresul în 
calea integrării europene. Evident că 
toți ar dori ca Republica Moldova să se 
reintegreze, să devină o nouă Elveție 
care face progrese peste noapte. Dar 
evident că realitățile sunt mult mai 
dificile și europenii, inclusiv Germania, 
au o politică foarte clară – Republica 
Moldova nu poate și nu va deveni 
ostaticul reglementării în procesul de 
integrare europeană. Deci, procesul 
de integrare europeană a Republicii 
Moldova nu va fi și nu poate fi blocat 
din cauza unor factori externi ce nu țin 
de Republica Moldova. Dar dinamica 
procesului de integrare europeană în 
mod fundamental depinde de ceea ce se 
face pe teritoriul controlat de Chișinău. 

Evident, Transnistria este un factor care 
complică integrarea europeană, de 
rând cu alte procese – cel de reformă, 
cel de control la frontieră, atractivitate 
investițională. Da, Transnistria este o 
problemă reală, dar nu este un obstacol 
insurmontabil. Este o problemă care 
trebuie gestionată și Moldova nu va 
fi ținută ostaticul administrației de la 
Tiraspol. 

 Lina Grâu: După această vizită credeți 
că Germania va deveni mult mai activă 
în Republica Moldova? Se poate vorbi 
despre un parteneriat, poate chiar 
despre un parteneriat strategic, cu 
Berlinul?

 Nicu Popescu: Parteneriatul strategic 
deja era inițiat de ceva timp. Acum, 
evident, s-a intrat într-o nouă fază și 
intensitate a acestui parteneriat. Este 
important că s-a stabilit această legătură 
privilegiată la nivelul primilor miniștri. 
Acum, se așteaptă o intensificare a 
dialogului la nivel mai jos. Şi, da, cred 
că această vizita va fi un impuls care va 
face ca prezența germană în Republica 
Moldova să fie mai mare, atât politică, 
cât și economică și prin parteneriate 
instituționale, astfel încât acest 
parteneriat inițiat la nivel înalt să capete 
mai multă substanță practică.

 Lina Grâu: Vi se pare întâmplător 
faptul că atât în discursul premierului 
Filat, cât și în cel al cancelarului 
Angela Merkel a fost folosit acel citat 
al cancelarului Konrad Adenauer care 
spunea, cu referire la țările din Europa, 
că ”toți trăim sub același cer, dar avem 
orizonturi diferite”. Fraza cu care și-a 
terminat Angela Merkel discursul a fost: 
”Să trăim sub același cer și să avem 
orizonturi identice!” Au fost coordonate 
aceste mesaje? 

 Nicu Popescu: Nu cred că au 
fost coordonate. Şi dacă ar fi fost 
coordonate, unul din ei ar fi renunțat 
la această frază. Este mai degrabă un 
paralelism al gândirii în elaborarea 
mesajelor. Chiar mai mult, eu aș spune 
că aceste discursuri de fapt au coincis 
pe mai multe subiecte, inclusiv pe 
beneficiile integrării europene. În 
același timp, ambele discursuri - și cel 
al Angelei Merkel, și cel al lui Vlad Filat, 
recunoșteau că reformele presupun 
foarte mult efort și uneori sunt dificile și 
dureroase, dar trebuie făcute. În acest 
sens, inclusiv această expresie, dar și 
logica și mesajul general al discursului 
erau destul de similare. 

 Lina Grâu: S-a speculat foarte mult 
faptul că această vizită vine să facă PR, 
sau imagine guvernării, și în special 
premierului Vlad Filat. Vi se pare 
argumentată această opinie?

 Nicu Popescu: Nu trebuie să vedem 
orice mișcare și orice suflu al oricărui 
lider intern sau extern prin perspectiva 
PR-ului. Evident, PR-ul este o parte 
componentă a oricărei guvernări. Dar nu 
putem să fim chiar atât de obsedați încât 
în orice adiere de vânt să vedem PR. Este 
un mesaj de sprijin oferit Guvernului 
actual de la Chișinău în procesul de 
reforme, care este unul dureros. Este 
și o recunoaștere a unor realizări ale 
Republicii Moldova din ultimii ani – care 
nu sunt finalizate, care uneori sunt 
făcute doar pe jumătate sau sunt chiar 
la început de cale. Dar este un mesaj de 
sprijin în sensul că direcția de mișcare 
este cea bună. 

 Lina Grâu: Având în vedere această 
deschidere fără precedent care 
există în Occident pentru Republica 
Moldova, care ar putea fi lucrurile 
care ar împiedica mersul nostru către 
o integrare europeană în ritmuri 
accelerate?

 Nicu Popescu: Sunt două mari 
provocări, sfidări. Una ține de modul 
în care și dacă Republicii Moldova 
îi va reuși într-adevăr să meargă pe 
eradicarea corupției și îmbunătățirea 
mediului de investiții. Pentru că ceea 
ce îi lipsește astăzi Republicii Moldova 
este o transformare și transferare a 
mesajelor pozitive de politică externă 
în îmbunătățirea vieții cetățenilor. Şi 
aceasta este ”călcâiul lui Ahile” al actualei 
politici de apropiere de UE. Deci, trebuie 
să ne asigurăm că politica de integrare 
europeană este resimțită de către 
cetățenii de rând. Şi a doua sfidare ține 
de situația Uniunii Europene și de criza 
de acolo, care nu înseamnă că UE se va 
dezintegra, dar este evident că această 
criză consumă o bună parte din energia 
politică și economică a UE. Şi cu cât mai 
repede va ieși UE din această criză, cu atât 
mai repede vom avea de beneficiat cu 
toții, atât în plan economic, cât și politic. 
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În societatea 
germană există 
deschidere și 
simpatie pentru 
Republica 
Moldova 

 Lina Grâu: În Republica Moldova 
vizita Cancelarului german a ținut 
mult timp primele pagini ale celor mai 
importante publicații. Am vrut să aflu 
cum a reflectat presa din Germania 
escala de șapte ore a Angelei Merkel 
la Chișinău. Publicațiile germane au 
fost răsfoite pentru noi de membrul 
Consiliului de directori al Institutului 
Moldova-Leipzig, Victoria Reinhardt, 
colaborator științific în cadrul 
Institutului pentru studii globale și 
europene al Universității din Leipzig, 
pe care am întrebat-o mai întâi care 
a fost vizibilitatea acestei vizite în 
Germania.  

 Victoria Reinhardt: Vizita în 
Republica Moldova a fost văzută în 
Germania cu ușoară uluire, la început. 
Dar doamna Angela Merkel a avut 
grijă chiar înainte de a planifica 
această vizită să explice foarte bine 
motivele. 

Aș vrea să explic de ce această uimire, 
sau uluire, în legătură cu vizita în 
Republica Moldova. În primul rând, 
acum este o perioadă în care doamna 
Angela Merkel este implicată în 
foarte multe procese ce țin de criza 
financiară în UE, procese economice 
mai puțin plăcute în sudul Europei 
și așa mai departe. Bundestagul e 
încă în vacanță și Angela Merkel 
dedică acum timpul politicii externe. 
Înainte de a pleca la Chișinău fusese 

în Canada și pentru săptămâna în 
care și-a planificat vizita în Republica 
Moldova era preconizată și o întâlnire 
cu prim-ministrul Greciei, Antonis 
Samaras, și cu președintele Franței, 
Francois Holland. Apoi urma să vină și 
Mario Monti în ospeție, președintele 
Italiei. 

În contextul acesta vizita în Republica 
Moldova părea o vizită foarte exotică. 
Şi Angela Merkel a fost chiar întrebată 
de ce merge în Republica Moldova 
și dacă nu este această vizită cam 
nelalocul ei în această perioadă. 
Răspunsul domniei sale a fost foarte 
clar – vizita în Republica Moldova 
este foarte bine plasabilă în acest 
context european, pentru că este 
vorba despre edificarea unei case 
europene comune. În felul acesta a 
contextualizat doamna Merkel această 
vizită înainte de a o începe. Acest 

fapt a trezit interesul 
presei și a televiziunii 
germane și respectiv 
vizita a fost prezentată 
în detaliu. În special 
presa serioasă din 
Germania a relatat 
foarte detaliat și foarte 
serios aspectele-cheie 
care s-au discutat în 
cadrul acestei vizite. 

Doar ca să prezint 
câteva domenii 
importante, pot spune 
că în presa germană 
se vorbește foarte clar 
despre perspectivele 
europene ale Republicii 
Moldova, se subliniază 
faptul că Republica 
Moldova este cea mai 
avansată în cursul ei de 
reforme din toate țările 
Parteneriatului Estic, 
Republica Moldova 
este prezentată drept 
o țară care ia foarte 
în serios procesul de 
integrare europeană. 

În afară de aceasta, conflictul 
transnistrean este prezentat, iarăși, 
din perspectivă europeană, găsirea 
unei soluții pentru acest conflict este 
prezentată drept o prioritate a UE. 

Astfel a reacționat presa. Este 
interesat și faptul că societatea 
germană urmărește cu mult interes 
ceea ce se întâmplă în vecinătatea UE

 Lina Grâu: Exact asta vroiam să 
vă întreb – în ce măsură nemții sunt 
interesați de zona aceasta de politică 
externă și de vecinătatea europeană 
și dacă au existat ecouri în societatea 
germană pe marginea vizitei 
respective? 

 Victoria Reinhardt: Republica 
Moldova bineînțeles că nu este un 
stat bine cunoscut în Germania, 
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deși este mult mai cunoscut acum 
decât era câțiva ani în urmă. Totuși, 
imaginea Republicii Moldova nu 
este atât de rea pe cât se crede. 
Bineînțeles că se scrie în ziare că 
este vorba despre cel mai sărac stat 
din Europa, dar reacția cetățenilor la 
articolele din presa germană este una 
foarte pozitivă. Pe paginile online ale 
publicațiilor care au relatat despre 
vizita Angelei Merkel sunt niște 
comentarii foarte interesante ale 
cititorilor. În unul din comentariile 
la articolul din Spiegel spunea că 
”Moldova este una din cele mai 
frumoase țări din Europa și foarte 
recomandabilă pentru cei care 
doresc călătorii individuale”. Un alt 
cititor comenta că ”Moldova este 
o țară care merită toată susținerea 
UE”. Din reacțiile de pe forumuri se 
vede că cetățenii germani cunosc 
destul de bine ce se întâmplă în 
Republica Moldova, urmăresc 
procesul de soluționare a conflictului 
transnistrean. 

Mai este un lucru important care 
cred că ar trebui subliniat aici. În UE 
se discută acum extrem de mult și 
intens despre procesele interne de 
europenizare, problemele interne cu 
moneda unică europeană, problemele 
de integrare economică în cadrul UE și 
așa mai departe. Societatea germană 
și societatea Uniunii Europene pare 
să fie obosită deja de aceste teme. 

Şi o vizită în Republica Moldova 
în acest context este oarecum 
împrospătătoare. 

Făcând un sumar la cele spuse, pot 
să zic că societatea germană este 
deschisă pentru Republica Moldova și 
această vizită a arătat oarecum faptul 
că o țară la marginea continentului nu 
e neapărat o țară periferică din toate 
punctele de vedere. Germania dorește 
să susțină această țară, Republica 
Moldova a fost evidențiată în rândul 
tuturor vecinilor UE, dar și în rândul 
altor state din Parteneriatul Estic. Se 
vorbește foarte clar despre faptul că 
Moldova are perspective clare, deși 
îndepărtate, dar clare. Iar această 
vizită este prezentată în contextul 
edificării unei case europene comune. 
Este un limbaj foarte clar, din punctul 
meu de vedere. 

 Lina Grâu: Din Germania, cum 
se văd riscurile pe această cale a 
integrării europene a Republicii 
Moldova? În condițiile în care există o 
asemenea susținere din Occident, ce 
ar putea să împiedice parcursul nostru 
spre integrarea europeană?

 Victoria Reinhardt: Cred că factorii 
ce ar putea să diminueze șansele 
Republicii Moldova sunt niște factori 
pe care Chișinăul nu-i poate influența 
foarte mult și țin de procesele politice 
mai mari din cadrul UE. Ceea ce poate 

face Republica Moldova este clar 
și se repetă de fiecare dată – este 
implementarea reformelor. Nu doar 
adoptarea lor, dar și implementarea 
cu efect durabil. Este și schimbarea 
de mentalitate. Cred că lumea este 
obosită deja să audă aceste cuvinte, 
dar este într-adevăr așa. Sunt și niște 
reforme ale sistemului fiscal care 
sunt absolut necesare – anume în 
domeniul acesta UE este extrem de 
sensibilă, în virtutea problemelor cu 
care se confruntă acum în sudul UE – 
în Grecia, Italia, Spania, Portugalia și 
așa mai departe. 

Dar, după cum spuneam, aici există 
percepția că Moldova a demonstrat că 
este dornică să parcurgă acest drum 
și acest lucru este înțeles foarte clar 
aici. Bineînțeles că dacă în Republica 
Moldova se întâmplă ceva și acest 
proces este periclitat serios, atunci 
și aici percepția se va schimba. Dar 
la moment lucrurile arată destul de 
bine.  

Asociaţia pentru Politică Externă (APE) este o organizaţie neguvernamentală angajată în susţinerea procesului de integrare a Republicii Moldova 
în Uniunea Europeană şi facilitarea procesului de soluţionare a problemei transnistrene în contextul europenizării ţării. APE a fost constituită în 
toamna anului 2003 de un grup proeminent de experţi locali, personalităţi publice, de foşti oficiali guvernamentali şi diplomaţi de rang înalt, toţi 
fiind animaţi de dorinţa de a contribui cu bogata lor experienţă şi expertiză la formularea şi promovarea de către Republica Moldova a unei politici 
externe coerente, credibile şi eficiente. 

Fundaţia Friedrich Ebert (FES) este o fundaţie politică social-democrată germană, scopurile căreia sunt promovarea principiilor şi fundamentelor 
democraţiei, a păcii, înţelegerii şi cooperării internaţionale. FES îşi îndeplineşte mandatul în spiritul democraţiei sociale, dedicându-se dezbaterii 
publice şi găsirii, într-un mod transparent, de soluţii social-democrate la problemele actuale şi viitoare ale societăţii. În Republica Moldova, Fundaţia 
Friedrich Ebert şi-a început colaborarea în anul 1994 prin intermediul Biroului regional de la Kiev, iar din octombrie 2002 la Chişinău activează un 
Birou permanent al Fundaţiei. 


