Forumul SocietăŃii Civile România – Republica Moldova
Edițția a II-a
Raport monitorizare presă
Procesul de monitorizare a fost desfăşurat în perioada 28 mai – 14 iunie iar în urma acestuia
au fost identificare aproximativ 78 de articole în mass-media (47 în România, 31 în presa din
Republica Moldova).
A fost inclusă presa naŃională, locală, precum şi cea online1 : agenŃii de presă (Agerpres,
Hotnews, Mediafax), presa naŃională (Ziare.com, Radio România ActualităŃi, Evenimentul
Zilei, Cotidianul, Ziarul de Gardă, Azi – R. Moldova, Ziarul Timpul), radio şi televiziune:
Radio Iaşi, Jurnal TV.
Majoritatea ştirilor au o conotaŃie pozitivă, o parte dintre ele preluând informaŃiile din
comunicatele de presă emise de FOND şi MAE şi îndeosebi declaraŃiile celor doi miniştrii:
ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, a declarat: „Acest Forum este baza de
speranŃă comună pe care lucrăm. Este extrem de important ca dumneavoastră, ONG-urile din
R. Moldova, să transmiteŃi noua logică bilaterală, logica de integrare europeană, logica de
interconectare, de efort pentru convergenŃa celor două economii şi pentru dialog intercivic
şi intercultural cât mai intens”.Teodor Baconschi a făcut un apel ca, prin dialog, ”să revenim
la sentimentul originar al libertăŃii din care se naşte spiritul civic”. Ministrul de externe
român a exprimat susŃinerea MAE pentru continuarea acestui Forum şi implementarea
rezultatelor sale.
Ministrul Iurie Leancă a adăugat: „Vreau să salut încă o dată iniŃiativa dumneavoastră; sunt
convins că este una benefică, sunt convins că are un potenŃial foarte bun care poate fi
valorificat şi împreună, valorificând acest potenŃial, conlucrând mult mai bine, vom reuşi să
ajungem într-o perspectivă nu îndepărtată când vom putea să spunem sus şi tare că nu mai
există şansa de a reveni în trecut…”.
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Toate articolele sunt disponibile în Anexă.
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Principalele titluri în media din România:
Agerpres : Vizita ministrului Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, în Republica Moldova
Hot News: "Avem de risipit efectul de smog a zeci de ani de propaganda anti-romaneasca", a
afirmat Teodor Baconschi la Chisinau
Radio Iasi – portal de stiri: Forumul SocietăŃii Civile România – Republica Moldova, „ÎmprEUnă
de 20 de ani" – interviu cu Valentin Burada, Vice-preşedinte FOND
E-politic: Forumul SocietăŃii Civile România - Moldova s-a încheiat
Cotidianul: Forumul SocietăŃii Civile România – Republica Moldova
Evenimentul Zilei: România nu va mai semna Tratate de bază
CHIŞINĂU. România nu va mai încheia un Tratat de bază cu Republica Moldova, aceasta fiind
o practică învechită, specifică anilor ’90 ai secolului trecut, a declarat ieri, la Chişinău, șeful
diplomației române, Teodor Baconschi.
Ministrul de externe a participat, la Chișinău, alături de omologul său moldovean, Iurie
Leancă, la Forumul Societății Civile România-Republica Moldova.
Subiectul referitor la încheierea unui Tratat de bază între România şi Republica Moldova a
constituit una dintre divergenŃele dintre cele două țări, în perioada guvernării comuniste de
la Chişinău, între 2001-2009. După venirea AlianŃei pentru Integrare Europeană la putere, în
septembrie 2009, discuŃiile pe această temă au devenit din ce în ce mai rare.
The Epoch Times: Baconschi la Chisinau: Ar trebui sa ne informam reciproc despre semnalele
din diferite capitale UE
Replica online: Ministrul de externe Teodor Baconschi pleacă joi în vizită în R. Moldova
Politica Romaneasca: România şi Republica Moldova vor avea şedinŃe comune
Napoca News: Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, efectueaza o vizita oficiala in
Republica Moldova, in perioada 26 – 27 mai 2011, la invitatia omologului sau, Iurie Leanca
Moldova AZI: ONG-uri din România şi Republica Moldova discută despre perspectivele
relaŃiilor bilaterale
„Ultimii doi ani de zile au fost ani plini de noi strategii, noi planuri de acŃiuni, iar acum
trebuie de trecut la o nouă etapă. Momentul actual este unul de cotitură privind
implementarea planurilor politice şi socio-economice. Societatea civilă din ambele Ńări ar
trebui să pună umărul şi să dezvolte cooperarea comună, a menŃionat în discursul său
preşedintele Consiliului NaŃional pentru Participare, Sorin Mereacre, unul din moderatorii
forumului.
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Acesta şi-a exprimat speranŃa că ministerul de externe din Republica Moldova şi cel din
România vor găsi soluŃii pentru ca societatea civilă să aibă instrumente concrete de finanŃare
în vederea aplicării în practică a planurilor pe care şi le-au propus.
Ministrul afacerilor externe al României, Teodor Baconschi, a declarat că în relaŃia moldoromână aportul ONG-urilor este un element foarte important, or societatea civilă are şansa de
a înainta autorităŃilor subiecte politice de prioritate.
„Fără o societate civilă care ştie ce vrea nu se mai poate de aşteptat de la elita politică să
garanteze mai multe libertăŃi, să Ńină cont de ceea ce societatea civilă doreşte. Atâta timp
cât nu dezvoltăm prin voluntariat şi implicarea personală simŃul comunitar, suntem doar nişte
mercenari ai unei ideologii ONG-iste care îşi pierde inocenŃa prin cumpărare", a spus Teodor
Baconschi. Oficialul român a menŃionat că actualmente este important ca ONG-urile din
Republica Moldova să transmită colegilor din România toate particularităŃile societăŃii din
care fac parte, logica de integrare europeană şi logica de interconectare.
În aceeaşi ordine de idei, ministrul afacerilor externe de la Chişinău, Iurie Leancă, a
menŃionat că în ultimul un an şi jumătate relaŃiile moldo-române au cunoscut un succes fără
precedent iar societatea civilă ar trebui cu şi mai multă motivaŃie să lupte pentru
parcurgerea drumului european al Republicii Moldova. „S-au produs anumite schimbări
profunde şi benefice comparativ cu ce a fost până în septembrie 2009. Cea mai mare
schimbare de atunci şi până încoace este că în Republica Moldova nu mai există frică. Prin
această înlăturare a fricii cetăŃenii Republicii Moldova au reuşit să-şi construiască libertatea.
Totuşi, încă nu am reuşit să depăşim faza de ireversibilitate a proceselor democratice şi de
europenizare a Republicii Moldova. Din aceste considerente rolul societăŃii civile rămâne a fi
unul extrem de mare şi extrem de important", a declarat Iurie Leancă.
Forumul societăŃii civile moldo-române se desfăşoară al doilea an consecutiv la Chişinău.
Evenimentul este organizat de FederaŃia OrganizaŃiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare
din România (FOND), cu sprijinul ministerului român al afacerilor externe. Potrivit
organizatorilor, prin această acŃiune se doreşte consolidarea dialogului şi cooperării între cele
două Ńări, în contextul în care România este unul dintre donatorii importanŃi de asistenŃă
pentru dezvoltare în Republica Moldova.

Principalele titluri în media din R. Moldova:
Jurnal TV: Societatea civilă și clasa politică trebuie să parcurgă o paralelă comună spre
Uniunea Europeană! Ideea a fost lansată în cadrul forumului SocietăŃii Civile România Republica Moldova, care se desfăşoară azi şi mâine la Chişinău.
Link la aceasta pagina:
http://www.jurnaltv.com/260643/
Arena Md: Obiectivul integrării europene discutat la Forumul SocietăŃii Civile din România şi
R. Moldova
Ziarul de Gardă: Ministrul de Externe al României vine astăzi la Chişinău
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Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, efectuează o vizită oficială în R. Moldova, în
perioada 26 – 27 mai 2011, la invitaŃia omologului său, Iurie Leancă. În prima zi a vizitei,
ministrul de Externe va participa la ceremonia oficială de inaugurare a Biroului Consular al
României de la Ungheni. La eveniment va fi prezent ministrul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene al R. Moldova, Iurie Leancă, precum şi reprezentanŃi ai autorităŃilor locale.
Programul vizitei lui Teodor Baconschi include convorbiri oficiale cu şeful diplomaŃiei de la
Chişinău, domnul Iurie Leancă, şi cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, domnul Eugen
Carpov. De asemenea, ministrul român al Afacerilor Externe va avea întrevederi cu domnii
Vlad Filat, Prim-ministru, preşedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM),
Dumitru Diacov, preşedinte de onoare al Partidului Democrat (PD), şi Mihai Ghimpu,
preşedintele Partidului Liberal (PL).
Convorbirile vor urmări în principal analizarea priorităŃilor de cooperare bilaterală şi a
posibilităŃilor de dezvoltare a acesteia, în contextul obiectivului strategic comun de aderare a
R. Moldova la UE. Totodată, ministrul Afacerilor Externe va realiza un schimb de vederi
asupra unor teme de interes reciproc de pe agenda europeană şi regională.
De asemenea, Baconschi va deschide, împreună cu omologul său, lucrările celei de-a doua
ediŃii a Forumului SocietăŃii Civile România – Republica Moldova, organizat la Chişinău, în
perioada 27 – 28 mai 2011.
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ANEXA I
Stiri in Romania
http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/66945-Comunicat-de-presMAE.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8743242-avem-risipit-efectul-smog-zeci-anipropaganda-anti-romaneasca-afirmat-teodor-baconschi-chisinau.htm
http://portal.radioiasi.ro/forumul-societatii-civile-romania-republica-moldova-mpreuna-de20-de-ani-a87539.html
http://www.e-politic.ro/Societatea-civila/Forumul-Societatii-Civile-Romania-Moldova-s-aincheiat_117497_266.html
http://www.replicaonline.ro/ministrul-de-externe-teodor-baconschi-pleaca-joi-in-vizita-in-rmoldova-18291/
http://www.stiriong.ro/pagini/forumul-societatii-civile-romania-republ.php
http://www.discard.ro/stiri/forumul-societatii-civile-romania-republica-moldova
http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/ministerul-afacerilor-externe/forumulsocietatii-civile-romania--republica-moldova-81411.html
http://www.indexromania.ro/2011/05/28/forumul-societatii-civile-romania-%E2%80%93republica-moldova/
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/forumul-societatii-civile-romania-republica-moldova713091.html
http://www.bursa.ro/a-doua-editie-a-forumului-societatii-civile-romania-republica-moldovas-a-incheiat-azi-128886&s=macroeconomie&articol=128886.html
http://www.ziar.com/articol-din-ziar.php3?id_syndic_article=3402647
http://www.stire.info/economie/a-doua-editie-a-forumului-societatii-civile-romaniarepublica-moldova-s-a-incheiat-azi
http://www.niuzer.ro/Constanta/Forumul-Societatii-Civile-Romania-Republica-Moldova2649396.html
http://www.saptamana.com/link.php?id=4843742
http://politicaromaneasca.ro/romania_si_republica_moldova_vor_avea_sedinte_comune-4694
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http://www.technorati.ro/doua-edi%C5%A3ie-forumului-societ%C4%83%C5%A3ii-civilerom%C3%A2nia-republica-moldova-s-%C3%AEncheiat-azi
http://www.forumbucuresti.ro/stiri-orasul-meu/299461-doua-editie-forumului-societatiicivile-romania-republica-moldova-incheiat.html
http://www.imdd.ro/aggregator/sources/1
http://www.cuvintenoi.ro/forum-impreuna-de-20-de-ani/
http://www.newspad.ro/Romania-nu-va-mai-semna-Tratate-de-baza,423971.html
http://www.napocanews.ro/2011/05/teodor-baconschi-in-vizita-in-republica-moldova.html
http://www.ziare.com/teodor-baconschi/ministru-de-externe/teodor-baconschi-in-vizita-inrepublica-moldova-1097098
http://moldova.rol.ro/content.php?id=26857
http://www.saptamana.com/link.php?id=4842516
http://www.corectnews.com/politics/international/forum-romano-moldovean-la-chisinau
http://zilnic.net/a-doua-editie-a-forumului-societatii-civile-romania-republica-moldova-s-aincheiat-azi/428131/
http://www.sursadestiri.ro/forum-romano-moldovean-la-chisinau-s226667765.html
http://m.bursa.ro/s=macroeconomie&articol=128886.html
http://www.rador.ro/doc/628/2011-05/news-127191-cal27mai2011.pdf
http://mobile.agerpres.ro/news.php?n=EF6E1056FED4D598806978E54CE&c=&p=1&s=&q=
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8743242-avem-risipit-efectul-smog-zeci-anipropaganda-anti-romaneasca-afirmat-teodor-baconschi-chisinau.htm
http://www.amosnews.ro/Forumul_Societatii_Civile_Romania_Republica_Moldova-29-71189
http://www.constanta247.com/
http://index-web.ro/economie/a-doua-editie-a-forumului-societatii-civile-romania-republicamoldova-s-a-incheiat-azi-s03189456.html
http://www.ztv.ro/articole/externe/190369-forumul-societatii-civile-romania-republicamoldova.html
http://www.e-politic.ro/Tiparire_117497.html
http://radioiasi.ro/audio/gal/republica-moldova-7
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http://www.politicaromaneasca.ro/romania_deschide_un_birou_consular_la_ungheni-4655
http://www.epochtimes-romania.com/news/2011/05/baconschi-la-chisinau-ar-trebui-sa-neinformam-reciproc-despre-semnalele-din-diferite-capitale-ue---112771
http://portal.radioiasi.ro/rep-moldova-c22.html
http://www.romania-actualitati.ro/un_nou_birou_consular_roman_in_r_moldova-29395
http://www.evz.ro/detalii/stiri/romania-nu-va-mai-semna-tratate-de-baza-931821.html
http://ziarepolitica.com/stiri/teodor-baconschi-in-vizita-in-republica-moldova/
http://www.sursadestiri.ro/baconschi-romania-nu-va-mai-semna-tratate-de-baza-cu-niciunstat-s172028757.html
http://m.cotidianul.ro/article.php?id=147600
http://www.ziare.com/articole/moldova+tratat+baza+romania
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ANEXA II
Stiri in R.Moldova
http://www.jurnaltv.com/260643/
http://www.info-prim.md/?x=93&y=38838
http://consiliulong.md/ro/news/show/526
http://www.agenda.md/?a=31&uid=23&nD=2011/05/27
http://www.jurnaltv.com/260705/
http://www.jurnaltv.md/ro/news/impreuna-pentru-europa-260705/
http://www.zdg.md/stiri/ministrul-de-externe-al-romaniei-vine-astazi-la-chisinau
http://www.stiri.md/ro/article/222283/forum-mpreun-de-20-de-ani/
http://www.civic.md/stiri/comunicate/14251-forumului-societii-civile-romania-republicamoldova.html
http://www.curaj.net/?p=55055
http://www.civic.md/comunicate/14251-forumului-societii-civile-romania-republicamoldova.html
http://www.interlic.md/2011-05-24/forumul-societatii-civile-romaniarepublica-moldovaimpreuna-de-20-de-ani-21197.html
http://news.click.md/news/item/forumul-societatii-civile-romania-republica-moldovaimpreuna-de-odasov-1804946
http://www.azi.md/ro/story/18649
http://unimedia.info/?mod=news&id=34063
http://www.zdg.md/stiri/forum-impreuna-de-20-de-ani
http://www.imedia.md/libview.php?l=ro&idc=272&id=2175
http://www.arena.md/?go=news&n=5521&t=Obiectivul_integr%C4%83rii_europene_discutat_l
a_Forumul_Societ%C4%83%C5%A3ii_Civile_din_Rom%C3%A2nia_%C5%9Fi_R._Moldova_
http://politicom.moldova.org/news/teodor-baconschi-romnia-i-moldova-fr-tratate-de-baz221274-rom.html
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http://ong.md/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=688&cntnt01returni
d=36
http://www.arena.md/?go=news&n=5521&t=Obiectivul_integr%C4%83rii_europene_discutat_l
a_Forumul_Societ%C4%83%C5%A3ii_Civile_din_Rom%C3%A2nia_%C5%9Fi_R._Moldova_
http://www.zdg.md/stiri/i-a-editie-forumul-ongurilor-din-r-moldova-si-romania
http://politicom.moldova.org/news/romania-moldova-impreuna-de-20-de-ani-221114rom.html?loc=in-news
http://www.info-prim.md/?x=24&y=38838
http://www.timpul.md/articol/ministrul-roman-teodor-baconschi-inaugureaza-aziconsulatul-de-la-ungheni-23635.html
http://www.azi.md/ro/cat/social
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/politica-extern-de-securitate-siaparare/evenimente/item/225-ong-uri-din-rom%C3%A2nia-%C5%9Fi-republica-moldovadiscut%C4%83-despre-perspectivele-rela%C5%A3iilor-bilaterale
http://www.point.md/News/Read.aspx?NEWSID=135673
http://intped.faclia.md/index.php?option=com_content&view=article&id=2143:forumulsocietii-civile-romania-republica-moldova-impreun-de-20-de-ani&catid=1:ultimilestiri&Itemid=50&lang=ru
http://politicom.moldova.org/news/romania-moldova-impreuna-de-20-de-ani-221114rom.html?loc=in-tab
http://www.interlic.md/2011-05-24/forumul-societatii-civile-romaniarepublica-moldovaimpreuna-de-20-de-ani-21197.html?print
http://www.arena.md/?go=news&tag=rom%C3%A2nia
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