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Introducere
Contracararea propagandei an�-occidentale - iden�ﬁcarea ei, a surselor prin care se
manifestă și se propagă, a publicului țintă, a mizelor și decriptarea autorilor ori a intențiilor/
intereselor din spatele lor - este una din preocupările majore ale experților în geopoli�că,
securitate și diplomație. Estul apropiat de Rusia, cu țări membre sau nu ale Uniunii Europene,
este o miză și deci o țintă. Sursa celor mai sub�le, frecvente și toxice mesaje ale acestei
propagande este, fără îndoială, Moscova.
Mesajele an�-occidentale sunt prezente în diferite medii - online, mass media, ajung
în agenda publică ori ascunsă a unor poli�cieni, dar îmbracă și alte forme. De aceea, este
importantă alegerea surselor de informare de către cetățenii din aceste țări.
Proiectul Telling the true stories of economic development: A new way to combat
anti-western propaganda and disinformation/Relatarea poveștilor reale ale dezvoltării
economice: O nouă formulă pentru combaterea propagandei anti-europene și a
dezinformării - a analizat pe de o parte modul în care publicul din România și Republica
Moldova se informează, percepția asupra inﬂuențelor Est -Vest precum și a modalităților în
care propaganda an�-occidentală se manifestă.
Pe de altă parte, același proiect și-a propus să găsească și să adune rezultate și fapte
ale unor iniția�ve concrete ale Occidentului în România și în Republica Moldova. Este nevoie
ca pe lângă zona poli�că să înțelegem ce se întâmplă în zona economică a acestor societăți cum se manifestă propaganda an�-occidentală aici, cum percep cetățenii unele inﬂuențe
atât din Vest cât și din Est și, mai ales, cine - Estul sau Vestul - a lăsat ceva în urmă.
Analizele legate de manifestările propagandei an�-occidentale în România și Republica
Moldova au fost cuplate cu poveș�le unor afaceri de pe ambele maluri ale Prutului.
Antreprenori din Republica Moldova au fost invitați la rândul lor să descrie cum văd ei
Occidentul, dacă acesta a produs o schimbare în viața, comunitatea sau țara lor și ce ar
însemna distanțarea de valorile europene, de pildă.
Analiza percepției asupra surselor de informare și a mesajelor Est-Vest a fost realizată
de EURACTIV.ro prin două sondaje online la care au răspuns peste 800 de cetățeni. Percepția
antreprenorilor din Republica Moldova asupra impactului Occidentului în viața, comunitatea
și afacerea lor a fost surprinsă și relatată cu sprijinul echipei Report.md - un portal de ș�ri pe
teme europene susținut de Centrul Român de Poli�ci Europene - Republica Moldova și
EURATIV.ro.
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Dezinformarea și propaganda –

ținte și tratament

„Campaniile de dezinformare atribuite Federației Ruse
(...) au toate același numitor comun: slăbirea unității
politice a țărilor europene, subminarea relației transatlantice
și crearea de sprijin politic pentru eliminarea sancțiunilor
introduse de UE și SUA împotriva Rusiei după anexarea
Crimeii.”
Profesorul Corneliu Bjola, interviu EURACTIV.ro, martie 2018
„Europenii au fost destul de lenți în a recunoaște amploarea și
virulența acestor campanii, dar am convingerea acum că situația
începe să se redreseze. Se lucrează foarte intens, la diferite nivele,
pentru îmbunătățirea factorului de reziliență societală prin
dezvoltarea de capacitate de monitorizare și răspuns în timp real,
precum și prin informarea publică privind tehnicile și vectorii de
dezinformare. «Bătălia» nu e câștigată încă, dar balanța de forțe
s-a îmbunătățit considerabil.”
Profesorul Corneliu Bjola, interviu EURACTIV.ro, martie 2018

Pentru a înțelege vulnerabilitățile publicului a fost important să analizăm a�tudinea și percepția asupra
surselor de informare. Cercetarea a vizat cetățeni români și moldoveni din România și din Republica
Moldova*.

Chestionar online

privind fenomenul dezinformării și relația dintre Est și Vest
Câtă încredere are publicul român în sursele de informare?
39% dintre respondenți au încredere în sursele consultate
38% au o a�tudine neutră față se sursele de informare
9% au foarte mare încredere în sursele pe care le folosesc
4% nu au încredere deloc

În ce măsură sunt verificate informațiile de către publicul român?
13% veriﬁcă ar�colele doar când �tlul ș�rii li se pare suspect
30% doar când ș�rea e importantă
36% veriﬁcă ș�rile tot �mpul

*Datele au fost obținute în urma a două consultări online lansate de EURACTIV.ro și Report.md pentru evaluarea percepției privind fenomenul dezinformării și
relația dintre Est și Vest pe con�nentul european. Consultarea a adunat 800 de răspunsuri (507 din România și 293 din Republica Moldova). Datele complete
sunt disponibile aici: h�ps://www.report.md/esen�al/Avem-incredere-in-ceea-ce-ci�m-Rela�a-dintre-Vest-si-Est-din-perspec�va-ci�torilor-online-847
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Temele cele mai afectate de știri false și dezinformare

subiecte de poli�că internă
subiecte internaționale (inclusiv SUA, Federația Rusă, Uniunea Europeană)
economie
jus�ție

Câtă încredere are publicul moldovean în sursele de informare?
46% dintre respondenți au o a�tudine nedeﬁnită
36% au încredere în sursele de informare pe care le folosesc
18% nu au încredere în sursele pe care le folosesc

În ce măsură sunt verificate informațiile de către publicul moldovean?
32% veriﬁcă informațiile indiferent de situație
25% veriﬁcă doar atunci când ș�rea este importantă
22% doar când �tlul li se pare suspect

Temele cele mai afectate de știri false și dezinformare

poli�ca internă a Republicii Moldova
relația cu Federația Rusă
dezvoltarea economică
jus�ția

Propaganda și dezinformarea –
domeniul economiei
Așadar, zona economică este una dintre țintele dezinformării, mai ales că poate ﬁ ușor alimentată
neîncrederea publicului. Republica Moldova este cu atât mai expusă cu cât are o economie fragilă iar sectorul
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) a fost în plină expansiune între 2015-2016. Existau aproape jumătate
de milion de întreprinderi mici și mijlocii în Republica Moldova în 2015, reprezentând peste 97% din totalul
afacerilor la nivel național*. Sectorul IMM este și unul dintre cei mai mari angajatori - peste jumătate din forța
de muncă a țării este angajată în afacerile de acest fel**.
Analize recente indică și care sunt temerile cel mai des exploatate în Republica Moldova, în special de
propaganda rusă.
„În cazul R. Moldova, temele de propagandă și dezinformare abordează sen�mentele nostalgice ale
populației față de «epoca de glorie» a RSSM, idealizând imaginea statului. (…) Cele mai importante nara�ve
ale dezinformării sunt prezentate as�el: 1) R. Moldova este o țară săracă și nepu�ncioasă, manipulată de
Occident; 2) vectorul european este greșit și o să se soldeze cu un eșec; 3) securitatea R. Moldova*** este
legată de Rusia, iar NATO destabilizează situația; 4) discreditarea ac�vă a proiectului unionist care este
prezentat ca o amenințare pentru statalitatea R. Moldova.”
O serie de portaluri și surse de informare, inclusiv cele mainstream, dar mai cu seamă cele susținute
de Moscova, alimentează publicul cu temeri și prezintă frecvent situații alarmiste:
* Investing in SMEs in the Eastern Partnership. Moldova – Country report, Country overview – overall presentation of the SME sector, Mai 2017, p. 10, disponibil la:
h�p://www.eu4business.eu/ﬁles/medias/country_report_moldova.pdf
**Idem, p. 11
***Nicolae Tibrigan, Priorități strategice ale războiului informațional rus în România și Republica Moldova, 17 mai 2017, disponibil la:
h�p://securitatesianaliza.ro/2017/05/17/larics-priorita�-strategice-ale-razboiului-informa�onal-rus-in-romania-si-republica-moldova/
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„Moldova, scoasă la vânzare, cine sunt noii stăpâni”* - un ar�col despre priva�zarea unor companii
moldoveneș�.
„Moldova - o nouă colonie la periferia Uniunii Europene (...) În timp ce toată lumea este revoltată și
se arată preocupată de miliardul furat de politicienii corupți, ni se șterpelesc zeci de miliarde de sub
nas. Capitalul străin suge seva economiei naționale și o pompează în străinătate.”**
Câteva analize recente și fact-cheking arată că zona economică este o țintă pentru ș�ri false.
„Varianta în limba română pentru Republica Moldova a agenției Sputnik încearcă să ne exempliﬁce
printr-un articol, chiar înainte de mini-vacanţa de 1 mai, marea prietenie dintre Rusia şi cetăţenii
republicii dintre Prut şi Nistru.” ***

*Moldova scoasă de vânzare. Cine sunt noii stăpâni, 31 mar�e 2017, disponibil la:
h�ps://sputnik.md/economics/20170331/11926186/moldova-scoasa-de-vanzare-cine-sunt-noii-stapani.html
**Cezar Salagor, Moldova - o nouă colonie la periferia Uniunii Europene, 12 iulie 2017, disponibil la: h�ps://sputnik.md/authors/cezar_salagor/
*** Sputnik minte şi când vorbeşte de turism. Unde se duc ruşii în luna mai, LARICS, disponibil pe: adev.ro/pbg9tp
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CONTEXT
Raportul și documentările pentru realizarea acestuia fac parte din proiectul des�nat înțelegerii
și combaterii propagandei an�-occidentale. Iniția�va este susținută de Black Sea Trust (un proiect al
German Marshall Fund al Statelor Unite) și a urmărit studierea și promovarea cazurilor de dezvoltare
economică și inovare din mediul privat care au fost inﬂuențate pozi�v de relația cu lumea occidentală.
Materialele au fost documentate de Lilia Zaharia, Violeta Coleșnic, Elena Covalenco și Vitalie
Călugăreanu și sunt disponibile pe site-urile www.report.md și pe www.eurac�v.ro.
Coordonarea editorială a prezentului raport a fost asigurată de Bianca Toma, director al
Centrului Român de Poli�ci Europene și echipa editorială EURACTIV.ro.

Cum văd antreprenorii moldoveni
inﬂuența Occidentului?
Report.md a vorbit cu antreprenori din comunitățile locale moldoveneș� despre micile afaceri
pe care le-au deschis și dezvoltat. Fiecare întreprinzător a fost întrebat și despre inﬂuența pe care Estul
sau Vestul le-a avut asupra muncii și a familiei sale, despre decizia de a deschide afacerea și schimbarea
comunității.
Unde ar ﬁ Moldova dacă s-ar distanța de Occident?

NICOLAE DRĂGAN:
Gunoiul lemnos
din Moldova,
transformat în bani
cu ajutorul UE

Cred că noi puteam să ﬁm acum la fel de săraci ca
unele țări din Africa dacă nu ne ajutau UE și SUA.
Statul nu oferă nici o șansă dezvoltării business-ului mic
și mijlociu - acest rol a fost preluat aproape
integral de donatorii externi și de moldovenii
care muncesc în străinătate.
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FRAȚII ZLATOV
DIN BAȘCALIA
fac albinele
moldovenești
vedete în Europa

Mă și tem să mă gândesc ce ar ﬁ fost cu noi dacă nu
ne agățam de trenul european. Moldova se dezvoltă.
Încet, dar se dezvoltă. Se fură foarte mult în această țară.
Peste tot e corupție. Chiar și în satul nostru - peste tot
unde te duci - stau și așteaptă să le dai. Ei cred că
noi întoarcem banii cu furca.

DOINA IZMAN,
fata care are planuri
mari pentru ferma
iepurilor

Nu știu unde ar ﬁ Moldova (n.n. dacă s-ar decide
distanțarea față de Vest) dar noi, sigur, nu vom mai ﬁ
aici. Sensul efortului nostru este să penetrăm piața
UE. Dacă politicienii ne îndepărtează de UE și
nu reușim, nu are rost să ne mai chinuim.
(Tudor Zlatov )

MIHAIL SAVA,
producător de vinuri
servite cu versuri

Ne-am întoarce înapoi (n.n. dacă Moldova s-ar distanța
de Vest) Am stagna. Moldova e mică. Banii de la buget
se fură și, dacă ne-am distanța de UE, cred că
am evada toți de aici, pentru că nu am mai
avea resurse.
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ANASTASIA DE
LA BĂLĂNEȘTI
și brânza de
oaie de la stâna
cu panouri solare
Distanțarea de Occident? În acest caz am asista la
o dramă națională. Nu cred că ne putem permite
să mai cotim odată. Nu ar mai
rămâne nimeni aici.

Cred că am avea oameni care mor de foame.
Puținul pe care îl avem se datorează resurselor care
vin din afară - indiferent că vin ca ajutor pentru
o afacere sau de la moldovenii care muncesc
afară. Dacă ne închidem în țarc, murim.

ALA LERNER,
profesoara în
lenjerie de lux

SOȚII CHIRINCIUC,
producători de paste
și ravioli cu dragoste
de sat

Dacă politicienii ar face asta, ar rămâne fără cetățeni.
Prea mulți au plecat deja, prea mulți au văzut
ce înseamnă prosperitate. Poporul nu va
accepta așa ceva.

PROFILE

ANTREPRENORI & Investiții
pentru
comunități

Nicolae Drăgan, afacere cu biocombustibil
Gunoiul lemnos din Moldova, transformat
în bani cu ajutorul UE

Biocombustibilul era, până în 2010,
foarte puțin folosit de moldoveni.
După ce UE a început să investească
în alternative energetice, în R. Moldova
au apărut și primele afaceri în domeniu,
și, potrivit Report.md, există acum peste
100 de astfel de inițiative - mici fabrici
de producere a brichetelor și peletelor.
Report.md a stat de vorbă cu un
antreprenor de acest fel, Nicolae
Drăgan, care a dezvoltat o afacere cu
biocombustibil, în apropriere de
Colonița, la 7 km de Chișinău.

FOTO: Report.md

https://www.report.md/economie/Gunoiul-lemnos-din-Moldova-transformat-in-bani-cu-ajutorul-UE-818

Domeniu de
activitate
Producerea
brichetelor

Finanțare
37.500 de Euro prin
Proiectul Energie și
Biomasă* al UE

Cifra de afaceri
aprox. 150.000 euro
pe an

Nr. ani pe piață
< 3 ani

Aria de acoperire
(rural/urban/țări)
Chișinău și suburbiile
capitalei R. Moldova.
Export în România și Polonia

Despre afacere
„Noi călcăm pe bani. De ce să nu materializăm gunoiul pe care îl avem? Am primit 750.000 de lei din
Proiectul Energie și Biomasă al UE. Banii i-am învestit într-un aparat. Acum exportăm în România,
dar o perioadă am dus pelete și în Polonia. Anual, reușim să exportăm peste 400 de tone de
biocombustibil. Da, am fost ajutat de europeni, iar acum îi ajut și eu. Duc gunoiul nostru la europeni”,
spune proprietarul afacerii, Nicolae Drăgan
Despre Republica Moldova
„Tinerii noștri pleacă, Moldova rămâne fără brațe de muncă și e grav. Pe muncitori, care într-adevăr vor
să crească profesional, trebuie să-i înțelegi, să le vorbești, dar și să le dai salarii decente. Nu poți amăgi
oamenii.” - Nicolae Drăgan

*Proiectul Energie şi Biomasă este ﬁnanțat de UE și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). În prezent, cu ajutorul fondurilor europene,
peste 200 de şcoli, grădiniţe, spitale din toată Moldova sunt racordate la sisteme de încălzire pe biomasă din fonduri europene, prin intermediul acestui proiect.
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Ce înseamnă Occidentul pentru dvs.?
„Pentru mine personal a fost o salvare. După ce m-a lăsat partenerul de afaceri, ar ﬁ trebuit să
închid ﬁrma, pentru că nu aveam bani ca să o dezvolt. Dar m-a ajutat UE și am reușit să mă
pornesc de unul singur.” - Nicolae Drăgan

Rolul Occidentului în dezvoltarea afacerii
„În primul rând, suportul ﬁnanciar. Firma rămăsese fără tehnică. A trebuit să
cumpăr totul de la zero.” - Nicolae Drăgan

Impactul Occidentului asupra comunității dvs. și asupra R. Moldova?
„Cred că noi puteam să ﬁm acum la fel de săraci ca unele țări din Africa dacă nu ne ajutau
UE și SUA. Statul nu oferă nici o șansă dezvoltării business-ului mic și mijlociu - acest rol
a fost preluat aproape integral de donatorii externi și de moldovenii care muncesc
în străinătate” - Nicolae Drăgan

Unde credeți că ar fi Moldova dacă aleșii săi ar decide să se distanțeze de Occident?
„Rusia nu a mai dat Moldovei nici o rublă de peste 26 de ani. Noi fabrici nu prea avem.
Resurse naturale nu avem. Fără sprijin extern noi nu avem nici o șansă.” - Nicolae Drăgan

De unde se informează antreprenorii pentru afacerile lor?
„În mare parte de pe internet – tot pe internet îmi și promovez afacerea. Nu pot investi în reclamă.
La ruși nu prea e dezvoltată afacerea cu brichete. Ei au cărbuni și nu-și fac griji. Pe site-urile
românești da, poți găsi informații importante.” - Nicolae Drăgan

FOTO: Report.md
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Frații Zlatov din Bașcalia

fac albinele moldovenești vedete în Europa
Frații Mihai și Tudor Zlatov din satul Bașcalia,
raionul Basarabeasca aflat la 118 km de
Chișinău, au pus pe picioare, cu inspirație din
familie, experiență din Occident, fonduri
europene și americane două mici afaceri în
apicultură.
Au aplicat la Programul PARE 1+1 și au obținut
200.000 de lei cu care au cumpărat utilaje
pentru miere. O parte din fonduri a fost
folosită pentru numărul de albine: au cumpărat
200 de stupine și o sută de familii de albine.
Recent, frații Zlatov au primit stupine verticale,
donație printr-un proiect american,
FOTO: Report.md
Agricultura Performantă în Moldova al USAID.
Cei doi plănuiesc să-și crească vânzările în
Republica Moldova și știu că mai trebuie să le explice consumatorilor beneficiile mierii dar speră ca în
curând să ajungă și pe piața europeană.
https://www.report.md/economie/Albinele-de-la-Bascalia-se-vor-vedete-in-Europa-853

Domeniu de
activitate
Apicultură

Finanțare
10.000 de euro
prin programul
PARE 1+1

Cifra de afaceri
30-35.000 euro/an

Nr. ani pe piață
3 ani

Aria de acoperire
(rural/urban/țări)
rural-urban

Despre afacere
„Eu mi-am propus să educăm și societatea cum să consume mierea. La noi mierea se folosește foarte
puțin. În Germania, de exemplu, consumul e de 7 kg per cap de locuitor. În Moldova, oamenii cumpără
miere doar când tușesc și îi doare gâtul.” - Tudor Zlatov
„Sper să prindem un contract direct cu parteneri din Italia. Colaborăm cu un apicultor din Italia. Sperăm
ca în curând să transmitem acolo un lot de 20 de tone de miere. Oﬁcial, acum nu exportăm. Cereri din
Italia avem însă. Vrem să construim un depozit pentru colectarea mierii. Cred că e un proiect pentru
primăvara următoare.” - Tudor Zlatov
Ce înseamnă Occidentul pentru dvs.?
„Dacă judecăm logic nu e foarte greu să ne dăm seama cine ne sunt prietenii. Rușii ne-au călcat merele
cu buldozerul, în timp ce UE ne-a primit și ne-a dat o șansă. Din principiu, nu fac nici un efort să duc
mierea noastră la ruși. E o piață care șantajează.” - Mihai Zlatov
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Rolul Occidentului în dezvoltarea afacerii
„Păi ne-au dat bani fără să ne ceară nimic. Na, munciți! 200.000 de lei. Mai ales în faza de
început, când numeri ﬁecare leu. Asta înseamnă mult.” - Tudor Zlatov

Impactul Occidentului asupra comunității dvs. și asupra R. Moldova?
„Mie mi se pare că impactul e mic, pentru că UE nu se laudă. Face și nu se laudă. Așa e guvernarea
la noi - chipurile e pro-UE, dar nu face nimic pentru a promova mesajele și ceea ce face UE în
R. Moldova. În schimb, Dodon amăgește moldovenii cu «generozitatea» Rusiei la toate televiziunile.
Și moldovenii îl cred.” - Tudor Zlatov

Unde credeți că ar fi Moldova dacă aleșii săi ar decide să se distanțeze de Occident?
„Nu știu unde ar ﬁ Moldova, dar noi, sigur, nu vom mai ﬁ aici. Sensul efortului nostru este să
penetrăm piața UE. Dacă politicienii ne îndepărtează de UE și nu reușim, nu are rost să
ne mai chinuim.” - Tudor Zlatov

De unde se informează antreprenorii pentru afacerile lor?
„Google știe tot.” - Mihai Zlatov

FOTO: Report.md
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Mihail Sava,

producător de vinuri servite cu versuri
Embargo-ul impus de Rusia producătorilor
moldoveni s-a simțit pe piața vinurilor unde
cei mai mulți antreprenori aveau nevoie de
investiții semnificative ca să poată ajunge
pe piața europeană. În replică, UE a deschis
piața vinurilor moldovenești încă înainte
de intrarea în vigoare a Acordului de Liber
Schimb. Și tot cu ajutorul partenerilor
externi, notează Report.md, moldovenii
au învățat cum să-și promoveze vinurile.
Așa se scrie și povestea lui Mihail Sava,
producător de vinuri din Costești, care a
reușit să obțină fonduri americane pentru
dezvoltarea afacerii.

FOTO: Report.md
https://www.report.md/economie/Mustuit-in-versuri-846

Domeniu de
activitate
Viniﬁcație

Finanțare
15.000 dolari prin
„Proiectul de
compe��vitate”,
USAID-Moldova

Cifra de afaceri
60-70.000 euro/an

Nr. ani pe piață
11 ani

Aria de acoperire
(rural/urban/țări)
rural

Despre afacere
Mihail Sava a început afacerea în anul 2007, unul dintre cei mai secetoși, după cum notează
Report.md. Până în anul 2011, Mihail Sava a produs vinuri dulci, după care și-a concentrat
producția pe vinurile seci. Mihail Sava mai adaugă o notă originală produselor lui: cei mai mulți
producători scriu pe etichete detalii despre producția de vin, suprafața plantației și amplasarea
viilor. Pe sticlele lui de vin apar poezii scrise de el.
„Am cumpărat o instalație frigoriﬁcă, care menține temperatura constantă, între 14-16 grade.
La 20 de grade, începe fermentarea, iar vinul pierde din arome. Din acești bani au fost procurate și
butoaie de inox. Vedeți camera aceasta? Aici e sala pentru degustări. Tot cu bani din proiect
a fost amenajată.” - Mihail Sava
Ce înseamnă Occidentul pentru dvs.?
„Înseamnă viitorul, libertate, condiții egale pentru toți.” - Mihail Sava
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Rolul Occidentului în dezvoltarea afacerii
„Datorită suportului pe care l-am primit de la ei, familia mea este integră și e aici, acasă, și muncim
împreună la mica noastră afacere.” - Mihail Sava

Impactul Occidentului asupra comunității dvs. și asupra R. Moldova?
„Mă și tem să mă gândesc ce era din noi dacă nu ne agățam de trenul european. R. Moldova se
dezvoltă. Încet, dar se dezvoltă. Se fură foarte mult în această țară. Peste tot e corupție. Chiar și în
satul nostru - peste tot unde te duci - stau și așteaptă să le dai. Ei cred că noi întoarcem
banii cu furca.” - Mihail Sava

Unde credeți că ar fi Moldova dacă aleșii săi ar decide să se distanțeze de Occident?
„Dacă s-ar întâmpla asta, cred că am ﬁ o mare Transnistrie - o zonă uitată de lume, un muzeu
al URSS.” - Mihail Sava

De unde se informează antreprenorii pentru afacerile lor?
„De peste tot. Citesc și de pe site-urile românești, și de pe cele rusești. Fiica mea citește de pe cele
în engleză. Informația despre vie nu e politică.” - Mihail Sava

FOTO: Report.md

17

Doina Izman

are planuri mari cu ferma iepurilor
care ascultă rock
Doina Izman a așteptat cu nerăbdare
majoratul. Și nu pentru o petrecere sau
un cadou special, ci pentru a lua un credit
cu care să își înceapă propria afacere, la
Trebujeni, raionul Orhei, la 60 de km de
Chișinău. Acum are 200 de iepuri de rasă,
iar când jurnaliștii Report.md au vizitat-o
au fost întâmpinați în ferma Doinei cu
muzică rock. „Iepurii ascultă muzică
pentru că sunt sperioși”, le-a explicat
Doina reporterilor. Are doar 19 ani și
pentru ea, Occidentul a însemnat o ocazie
unică, iar pentru Republica Moldova, un
nou mod de gândire.

FOTO: Report.md
https://www.report.md/economie/Ferma-iepurilor-care-asculta-rock-820

Domeniu de
activitate
Creșterea
iepurilor

Finanțare
10.000 euro prin
Programul PARE 1+1

Cifra de afaceri
15.000 euro/an

Nr. ani pe piață
3 ani

Aria de acoperire
(rural/urban/țări)
rural

Despre afacere
„Mi-a fost foarte greu să pornesc afacerea, pentru că nimeni nu voia să mă ajute. Chiar și cei de la
primăria din sat tare greu m-au ajutat. Unde mă adresam, nicăieri nu eram ajutată. Mi se spunea
că trebuie să le aduc un act, dar nu-mi spuneau unde să apelez și de unde anume să iau acel act.
Într-un ﬁnal, în august 2016, cu suportul Programului PARE 1+1, gestionat de ODIMM, am obținut
un grant de 200.000 de lei moldovenești (echivalentul a 10.000 de euro).” - Doina Izman

Ce înseamnă Occidentul pentru dvs.?
„Înseamnă tata. El încă e acolo, departe. Muncește.” - Doina Izman
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Rolul Occidentului în dezvoltarea afacerii
„Ne-a ajutat cu bani ca să putem deschide această afacere. Nu cred că am ﬁ putut acoperi
singuri toate necesitățile.” - Doina Izman

Impactul Occidentului asupra comunității dvs. și asupra R. Moldova?
„Asupra comunității nu pot să mă pronunț. Nu prea s-au făcut schimbări la noi în sat. La nivel
de țară - ne-a trezit! Gândim altfel. Nu toți, dar mai mult de jumătate din cetățeni s-au trezit
și gândesc.” - Doina Izman

Unde credeți că ar fi Moldova dacă aleșii săi ar decide să se distanțeze de Occident?
„Ne-am întoarce la cum eram anterior. Am stagna. Moldova e mică. Banii de la buget se fură și
dacă ne-am distanța de UE cred că am evada toți de aici, pentru că nu am mai avea resurse.”
- Doina Izman

De unde se informează antreprenorii pentru afacerile lor?
„Eu fac parte din generația Facebook. Internetul e sursa de unde mă informez. Citesc în română
și engleză.” - Doina Izman

FOTO: Report.md
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Anastasia de la Bălănești

și brânza de oaie de la stâna cu panouri solare
Anastasia Adam este singura femeie din
R. Moldova cu o stână de oi. „Și nu una
oarecare, ci amplasată pe cel mai înalt deal
din Moldova, dotată cu turbină eoliană,
panouri solare, gazon și înconjurată de
pădure”, în Bălănești, scrie Report.md.
După primul an de oierit, Anastasiei i-a
fost foarte greu. Nu era sigură că a făcut
cea mai bună alegere, dar după ce a
beneficiat de un grant și a aplicat pentru
altele a văzut că totul a început să
funcționeze. Vara aceasta se împlinesc
cinci ani de când și-au început activitatea,
iar stâna a devenit una modernă.

FOTO: Report.md

https://www.report.md/esential/Stana-din-deal-serenadele-lui-Marcel-si-oile-familiste-830

Domeniu de
activitate
Creșterea
ovinelor

Finanțare
15.000 euro +
ODIMM (PARE 1+1)
și alte 3 proiecte
la care se adaugă
inves�ția proprie de 40%

Cifra de afaceri
40.000 euro/an

Nr. ani pe piață
5 ani

Aria de acoperire
(rural/urban/țări)
rural

Despre afacere
„Timp de un an de zile am încercat să înregistrez brânza de oi ca produs, dar pentru că nu există
nici un proces tehnologic la produsul dat, este foarte complicat. Culmea, și elaborarea acestui proces
tehnologic este la fel de complicată! Pe unde am apelat mi se spune doar: «da-da, o să facem».
Am încercat și prin intermediul Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine și nu am reușit nici așa.”
- Anastasia Adam
„Dacă vreodată vom închide afacerea, asta se va întâmpla doar din lipsă de angajați. Oamenii din
sat primesc ajutoare sociale (…). Familii tinere, în putere, primesc vreo 3.200 de lei pe lună
indemnizații (...) Cum, eu stau acasă și primesc 3.200 de lei pe lună și să vin la tine, să lucrez o
lună și să primesc 2.500?!” - Anastasia Adam
Ce înseamnă Occidentul pentru dvs.?
„Reguli clare de joc și stabilitate – o piață sigură care îți permite să-ți planiﬁci banii și
să te dezvolți.” - Anastasia Adam
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Rolul Occidentului în dezvoltarea afacerii
„Toți banii pe care i-am investit în această afacere ne-au venit din Occident. Chiar și investiția
noastră - tot în UE am făcut banii.” - Anastasia Adam

Impactul Occidentului asupra comunității dvs. și asupra R. Moldova?
„Eu știu foarte multe afaceri mici și mijlocii care au apărut și supraviețuiesc numai datorită banilor
care vin din afară. La noi statul nu te ajută, ci te sufocă cu taxe și birocrație.” - Anastasia Adam

Unde credeți că ar fi Moldova dacă aleșii săi ar decide să se distanțeze de Occident?
„În acest caz am asista la o dramă națională. Nu cred că ne putem permite să mai cotim odată.
Nu ar mai rămâne nimeni aici.” - Anastasia Adam

De unde se informează antreprenorii pentru afacerile lor?
„De pe internet. Inclusiv despre proiectele la care am aplicat tot de pe internet am aﬂat.”
- Anastasia Adam

FOTO: Report.md
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Soții Chirinciuc –

producători de paste și ravioli cu dragoste de sat
Maria și Sergiu Chirinciuc au lucrat 17 ani
în Italia și s-au întors din Cărpineni, la
aproape 70 de km de Chișinău, unde fac
delicioase paste proaspete italienești cu
materie primă locală. Au investit banii și
experiența din anii de muncă în UE cărora
au reușit să le adauge un grant destinat
antreprenorilor moldoveni. Vorbesc cu
atâta dragoste de sat încât l-au păstrat
în brand-ul lor.

FOTO: Report.md
https://www.report.md/economie/Ravioli-cu-dragoste...-de-sat-855

Domeniu de
activitate
Alimentație
publică

Finanțare
10.000 euro
prin Programul PARE 1+1

Cifra de afaceri
100.000 euro/an

Nr. ani pe piață
3 ani

Aria de acoperire
(rural/urban/țări)
rural

Despre afacere
„17 ani de sacriﬁcii. Aceasta este investiția pe care am făcut-o împreună cu soțul meu aici. De asemenea,
am câștigat un grant de 200.000 de lei din partea PARE 1+1, bani din care am achiziționat mașinafrigoriﬁcă cu care livrăm marfa.” - Maria Chirinciuc
„Aluatul este preparat după o rețetă tipic italiană. În Italia, Sergiu a lucrat în acest domeniu, așa că
tehnologia pregătirii este în totalitate italiană. Carnea, ouăle și brațele de muncă sunt «made in Moldova»,
dar tehnologia este italiană.” - Maria Chirinciuc

Ce înseamnă Occidentul pentru dvs.?
„Stabilitate și prosperitate, dar și lacrimi de dor. 17 ani de lacrimi am lăsat acolo.”
- Maria Chirinciuc
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Rolul Occidentului în dezvoltarea afacerii
„Noi ne-am făcut afacerea pe banii noștri. Prin proiectul PARE 1+1 am achiziționat doar mașinafrigoriﬁcă. Nu ne mai rămăseseră bani și am aplicat la acest proiect.” - Maria Chirinciuc

Impactul Occidentului asupra comunității dvs. și asupra R. Moldova?
„Sunt multe proiecte implementate la noi în sat cu sprijin european. Chiar și primăria a luat
câteva proiecte legate de alimentarea cu apă, drumuri. Pentru țară - eu cred că ar ﬁ mai
beneﬁc ca UE să dea banii pe proiecte concrete și nu prin Guvern, pentru că acolo banii
se fură.” - Maria Chirinciuc

Unde credeți că ar fi Moldova dacă aleșii săi ar decide să se distanțeze de Occident?
„Cred că am avea oameni care mor de foame. Puținul pe care îl avem se datorează resurselor
care vin de afară - indiferent că vin ca ajutor pentru o afacere sau de la moldovenii care muncesc
afară. Dacă ne închidem în țarc, murim.” - Maria Chirinciuc

De unde se informează antreprenorii pentru afacerile lor?
„În privința afacerii, noi am venit pregătiți din Italia. Știam tot. Dar în privința pieței, în privința
clienților, folosim internetul.” - Maria Chirinciuc

FOTO: Report.md
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Ala Lerner -

profesoara în lenjerie de lux
O profesoară de istorie cu pasiune pentru
design vestimentar (și o diplomă de
absolvire la o școală din Moscova) a decis ca,
după 18 ani de pedagogie, să își deschidă o
afacere. „A schimbat catedra de lector pe o
masă cu mașină de cusut, intrând în istorie ca
primul producător de lenjerie de lux din
Moldova”, notează Report.md care a vizitat-o
pe Ala Lerner în atelierul ei. Cum și-a crescut
afacerea? Prima victorie: un proiect PARE 1+1.
Apoi, un grant de 200.000 de lei care a
însemnat investiții în utilaje. Promovarea și
marketing-ul sunt foarte importante astfel că
Ala a reușit, cu un al treilea grant, de la USAID,
să lucreze la branding. Și nu se oprește aici.

FOTO: Report.md

https://www.report.md/economie/Profesoara-in-lenjerie-de-lux.-Istoria-unei-afaceri-838

Domeniu de
activitate
Industria tex�lă croitorie

Finanțare
10.000 euro prin
Programul PARE 1+1

Cifra de afaceri
60.000 de euro/an

Nr. ani pe piață
4 ani

Aria de acoperire
(rural/urban/țări)
urban

Despre afacere
„Mergem mai departe, din program în program, pentru că este o afacere foarte scumpă. În alte țări,
start-up-urile au o sumedenie de facilități: în primii trei ani de activitate și sunt scutiți de achitarea
impozitului, de exemplu. Numai la devamare, achităm un impozit de 35% din costul mărﬁi, adică a
accesoriilor pentru lenjerie. Din această cauză, în Republica Moldova, foarte mulți oameni de afaceri
falimentează chiar în primul an de activitate. Cheltuielile sunt mari și ar ﬁ bine ca, în primii ani de
activitate, să ni se ofere niște facilități la devamare, la exportul mărﬁi și importul materiei prime.”
- Ala Lerner

Ce înseamnă Occidentul pentru dvs.?
„O piață imensă și stabilă.” - Ala Lerner
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Rolul Occidentului în dezvoltarea afacerii
„Ne-a ajutat cu bani atunci când ne-a fost cel mai greu: la început. Acum încercăm să proﬁtăm
de piața de acolo ca să exportăm.” - Ala Lerner

Impactul Occidentului asupra comunității dvs. și asupra R. Moldova?
„Noi suntem dependenți de Occident. Sunt peste două decenii în care am dezvoltat niște relații.
Să întrerupi totul acum - mi se pare o prostie.” - Ala Lerner

Unde credeți că ar fi Moldova dacă aleșii săi ar decide să se distanțeze de Occident?
„Dacă politicienii ar face asta, ar rămâne fără cetățeni. Prea mulți au plecat deja, prea mulți au
văzut ce înseamnă prosperitatea. Poporul nu va accepta așa ceva.” - Ala Lerner

De unde se informează antreprenorii pentru afacerile lor?
„Internetul. Mai tragem cu coada ochiului și la ruși - ei au ceva speciﬁc în ceea ce privește
segmentul nostru de activitate, ceva care prinde pe piața europeană.” - Ala Lerner

FOTO: Report.md
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Trei kilometri de lumină „europeană”

După 35 de ani de beznă pe străzi,
sistemul de iluminare stradală la
Scoreni a fost modernizat în 2017.
80 de LED-uri au fost montate pe piloni
– dispozitive care consumă de cinci ori
mai puțin decât becurile tradiționale și
cu o durată de viață de aproximativ
15 ani.

FOTO: Report.md

https://www.report.md/economie/Lumina-pentru-oameni%E2%80%A6-indiferent-de-carnetul-de-partid-827

Finanțare
Grant oferit de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, prin intermediul proiectului
„Migrație și Dezvoltare Locală”, implementat de PNUD-Moldova. 20.000 de euro au fost oferiți de
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, iar 10.500 euro au fost adunați de la
moldovenii din diaspora.

Voci din comunitate
„De când ne-au pus europenii lumină la stâlp, parcă ne mai văd și pe noi cei de la Chișinău”,
spune mătușa Chilina de la Scoreni
„E bine că au pus lumină. Era înfricoșător noaptea pe drum, până acum. Ca în ﬁlmele cu vampiri”,
mărturisește Sergiu Croitoru, elev în clasa a IX-a, la Liceul Teore�c „Universul”
„De când cei de la Chișinău au furat miliardul, europenii nu le mai dau bani.
Ne dau nouă, oamenilor de la sate, ne ajută pe noi, cei amărâți, nu pe cei care fură banii”,
adaugă mătușa Chilina
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Bogdaproste pentru apșoară

Peste 11.000 de localnici din zece
localități din raioanele Soroca și Florești,
din Republica Moldova, vor avea apă
curată la robinete după ce construcția
unor apeducte a adus apa lângă
casele oamenilor.

FOTO: Report.md
https://www.report.md/economie/Bogdaproste-pentru-apsoara-833

Finanțare
Grant în valoare de 150.000 euro prin Fondul Național
pentru Dezvoltare Regională (FNDR)

Lucrare
Construcția apeductului în 10 localități din raioanele
Soroca și Florești

Voci din comunitate
„Aproape toată lumea are fântâni mici prin ogrăzi, dar apa e dură, cu piatră. Dacă las
apa câteva zile în căldare, să vedeți ce piatră lasă. Dar apa de la această fântână este
tare bună”, spune mătușa Olga Tamazlîcaru din satul Băhrineș�, raionul Floreș�
„Suntem niște norocoși. Vom avea apă la robinet ca orășenii”, este de părere
Sergiu Plugaru
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Echipa mobilă:

„Furnizorii de speranță la domiciliu”
Serviciul social „Echipa Mobilă” este
destinat persoanelor cu grad sever de
dizabilitate, fiind selectate în special
cazurile grave, cu risc sporit de abandon
și instituționalizare a copilului. Serviciul
oferă asistență terapeutică, logopedică,
psihologică, asistență socială și
kinetoterapie la domiciliul pacienților.

FOTO: Report.md
https://www.report.md/esential/Furnizori-de-speranta-la-domiciliu-843

Finanțare
Proiect ﬁnanțat de Uniunea Europeană prin Keystone Moldova
– 15.000 de euro, un automobil, instrumente didactice și
calculatoare

Lucrare
Serviciul social „Echipa mobilă”
(ajutor pentru copiii cu nevoi speciale)

Voci din comunitate
„Fiecare beneﬁciar al Echipei Mobile este inclus în acest serviciu pe un termen de
12 luni. Până acum, Adrian nu a beneﬁciat deloc de instruire la domiciliu, de aceea,
el ﬁind nevăzător, îl învățăm să perceapă lumea din jur prin pipăit. (…) Pentru că
spune că vede niște umbre, l-am programat pentru o consultație la un centru specializat,
pentru a stabili dacă are șanse să vadă măcar cât de cât lumina zilei. Dacă da,
atunci vom căuta surse ﬁnanciare pentru a face posibilă operația”,
spune Cris�na Ciubuc, Echipa Mobilă la Căușeni
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Acest raport a fost publicat în cadrul proiectului Telling the true stories of economic development:
A new way to combat anti-western propaganda and disinformation/Relatarea poveștilor reale ale
dezvoltării economice: O nouă formulă pentru combaterea propagandei anti-europene și a dezinformării,
iniția�vă susținută de Black Sea Trust (un proiect al German Marshall Fund al Statelor Unite).
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