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Duminică vor avea loc alegeri europarlamentare, iar la urne sunt așteptați, inclusiv, și cetățenii
români din Basarabia. Deschide.MD a mediatizat în această perioadă oferta electorală a
diferitor formațiuni politice de la București. Acum discutăm tema cu Victor Alexeev, exponent
PSD și Secretar de Stat în cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni, transmite www.desch
ide.md
,
preluat de Romanian Global News.

- Domnule Alexeev, pe 26 Mai, românii din Basarabia sunt invitați să voteze pentru viitorii
europarlamentari. Cât de importante sunt aceste alegeri pentru ei și cum i-ați convinge că votul
lor contează în acest scrutin?

- E timpul ca românii din Basarabia să conștientizeze un lucru: toți europarlamentarii PSD au
fost implicați activ în procesul de susținere a parcursului european al R.Moldova. Fără mesajele
și intervențiile lor, cu siguranță, reușitele Chișinăului n-ar fi cunoscut nivelul de apreciere de
care s-a bucurat în diferite perioade de timp din partea comunității europene. Să nu uităm și de
Comisia Parlamentului European pentru R.Moldova, care a fost condusă de Andi Cristea, el
fiind membru PSD. Acum el candidează din nou pe lista partidului nostru. Avem o listă
puternică, oameni cu expertiză, oameni cu drag de Republica Moldova.

- Reprezentați partidul de guvernare din România - PSD. Ce pot livra eurodeputații acestei
formațiuni pentru Basarbia și de ce credeți că anume PSD merită votul românilor din stânga
Prutului?

- PSD a reușit să își arate seriozitatea. Încă în 2012 a fost deschis primul biroul al unui
europarlamentar în afara granițelor comunității europene. Acest birou a fost deschis de către
actualul prim-ministru al României, doamna Viorica Dăncilă, care pe atunci deținea mandatul de
eurodeputat din partea PSD. Domnia sa s-a familiarizat foarte bine cu problematica „R.Moldova
în demersul său european" și a fost un principal raportor pe dosarul R.Moldova în cadrul PSD.
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O dată venind la guvernare, PSD a făcut lucruri concrete și fundamentale aici în Basarabia. A
început investiții fără precedent în educație: circa 900 de grădinițe. Anul acesta guvernarea
PSD va iniția alte trei proiecte mari în Basarabia, avem ambiția unui proiect similar în privința
școlilor din R.Moldova...

- Când anume ar putea fi implementat?

- Urmează să fie semnat un acord de 52 de milioane de euro. S-a muncit foarte mult la acest
proiect, la colectarea informațiilor tehnice, acum suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile,
suntem într-o fază de avizare, iar semnarea ar putea avea loc în circa 2-3 luni. Evident, pentru
asta este nevoie ca la Chișinău să se instaleze un Guvern care să se afle în anumite raporturi
de parteneriat cu guvernarea de la Chișinău, asemeni Guvernului care a fost până acum. În pls,
se pregătește și un memorandum pentru următorul acord de finanțare de 100 de milioane de
euro, destinat perioadei 2020-2024. Avem și parteneriatele directe între localitățile înfrățite, care
în ultimii ani au constituit 18 milioane de euro. Avem un proiect - deja început - de aprovizionare
cu apă și canalizare a vreo șase raioane din nordul R.Moldova. Apă de la Iași. Vor fi investiții și
în domeniul social, dar și în infrastructură.

- Aceste proiecte vor fi implementate prin intermediul administrației centrale sau direct cu
beneficiarii?

- Cele mai multe vor fi centralizate, pentru că sunt proiecte de importanță națională. Spre
exemplu, unul dintre proiecte prevede construcția a două poduri, ca să putem ajunge la o medie
de 40 km între podurile de peste Prut. Sigur, ne dorim să revenim la harta podurilor din
perioada interbelică, dar vom începe cu acestea două.

Rău-voitorii de la Chișinău și cei de la București blamează și o guvernare, și alta, dar oamenii
serioși își fac treaba și nu intră în polemică, pentru că atunci când îi faci o replică unui prost, riști
să intri în conversație cu el.

Zilele acestea Eurostat a publicat cifrele despre creșterea economică a României. Cifrele arată
clar o creștere economică de patru ori mai mare decât media europeană. România este un
motor al economiei europene. Asta arată că se atacă nefondat o guvernare de succes. Nu mai
vorbesc despre creșterile salariale care s-au întâmplat pentru prima dată în ultimii 19 ani. Astăzi
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salariul mediu în România este de 400 de euro.

- Relațiile externe ale R.Moldova dar și viitorul acestui stat se află într-o zonă de incertitudine.
Unii spun s-o luăm spre est, unii spre vest, unii că trebuei să ne dezvoltăm singuri, de capul
nostru, unii, dimpotrivă, susțin că Unirea este singura șansă. În fine, aunt care afirmă că ne vom
regăsi alături Țara Mamă după ce vom deveni membru UE. PSD ce cale încurajează pentru
R.Moldova?

- Nu sunt serioase declarațiile acestor partide care operează cu astfel de versiuni. Unirea ca
subiect este unul depășit. Sunt mulți din cei care au încălecat calul românismului, au privatizat
tema Unirii și gata. Dar ce au făcut ei pentru Unire?

Dacă vorbim despre sentimentele PSD-lui față de Basarabia, citiți, vă rog, declarația din 27
Martie 2018, adoptată în Parlamentul României, și citiți declarația făcută atunci de domnul
Dragnea. PSD pregătește R.Moldova pentru un parcurs sigur și rapid în comunitatea
europeană. Restul deputaților români din PE nu doar că nu le pasă de R.Moldova, lor nu le
pasă nici de România. Anul trecut o listă întreagă de eurodeputați români din celelalte partide altele decât PSD - au dat vot împotriva propriei țări. Unde s-a mai văzut așa ceva. Au votat actul
prin care au fost condamnate acțiunile jandarmeriei la un protest violent unde manifestanții
voiau să intre în Guvern și să dea foc clădirii. La protestele din Franța au murit oameni, dar
nimeni nu a votat așa ceva și, cu atât mai mult, nimeni nu a votat împotriva propriului stat. V-aș
mai spune că în birourile multora dintre ei nici măcar nu se vorbește în română.

- La Chișinău s-a instalat o criză politică după alegerile din 24 februarie. Ce soluție vedeți Dvs
personal în calitate de susținător al R.Moldova și ce mesaj are PSD-ul pentru partidele
antrenate în procesul parlamentar?

- Eu pesonal apreciez actuala Guvernare. Ei au luat un car fără roți, l-au echipat și l-au pus în
mișcare.

- Și ce credeți că ar trebui să facă ei acum: o coaliție cu PSRM sau să meargă în anticipate?
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- Eu cred că trebuie să facă tot posibilul ca să rămână la Guvernare. Anticipatele nu cred că vor
schimba raportul, pentru că sunt oameni care cred în prostia lui Năstase, sunt oameni care cred
în „înainte că înainte o fo mai bine" și sunt oameni care cred în viitorul european al acestui stat.

În primul rând, trebuie să spunem că PDM a făcut tot posibilul pentru o alianță cu ACUM - care
se declară proeuropeni. Eu cred că ei sunt cum vreți, numai nu proeuropeni.

Eu mai cred că PD are soluția pentru a rămâne la Guvernare. Eu cred că și în PSRM sunt forțe
sănătoase. Foarte mulți dintre ei au cetățenie românească, foarte mulți dintre ei au afaceri în
România. Eu cred că sunt forțe sănătoase în PSRM... evident, asta în cazul în care nu s-au
găsit aceste forțe sănătoate în blocul ACUM.

- Se tot vorbește despre intensificarea proiectelor comune până vom ajunge în ziua când
cetățenii din cele două state românești nu vor mai face nicio diferență atunci când vor trece
Prutul. Cât timp ar dura, în opinia Dvs, acest proces și care ar fi calendarul etapelor de
românizare totală a Basarbiei?

- Cu o guvernare PSD la București și cu o guvernare PD la Chișinău, eu cred că acest drum va
fi unul foarte scurt. Dacă pentru cineva este deranjantă Unirea cu Țara Mamă, în UE de
asemenea vom fi fără frontieră.
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