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SECRETARY KERRY:  Well, thank you very much, Mr. President.  And Mr. Prime Minister, 

leaders of the parliament, and Madam Foreign Minister, it’s a great, great privilege for me to be 

here in Moldova.  This is my first visit here, as you know well.  Vice President Biden came here 

in 2011.  I think I’m the first Secretary of State to come here since Jim Baker in the 

1990s.  That’s too long, too much of a gap.  So it’s a real privilege for me to be able to be here. 

 

Let me congratulate you and your government on the very important steps that you have taken 

and are taking.  The reforms that you are putting in place, the courage that you are showing and 

your people are showing to express their determination to align themselves with Europe and with 

opportunity, to be free to choose where and how you will engage in your economic activity is 

fundamental.  And we applaud you for it. 

 

I know this is a short visit, and I apologize upfront for its brevity.  But I would rather come here 

for part of the day today than miss it altogether.  And I think it’s a very important moment for me 

to be able to come here.  I have just come from the meetings of NATO in Brussels.  There was a 

great deal of discussion about the Vilnius meeting and about your signature, your initials on both 

the Association Agreement as well as on the deep and concentrated free trade agreement.  We 

are convinced that any country ought to be able to make a choice of where it wants to affiliate, 

where it wants to conduct its economic activities, and in what way at which it conducts its affairs 

without external interference, and certainly without external pressures that have a profound 

impact on your people. 

 

So I am here to affirm to you that the United States will stand with you.  We are strongly 

supportive of what you are trying to achieve.  We’ve provided some assistance and we will 

provide more.  And we will continue to work with you on this road to your return, if you will, to 

this affiliation with Europe.  And we look forward to it.  And I’m very grateful to you for your 

very generous welcome here today.   
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SECRETARUL DE STAT KERRY: Vă mulțumesc mult, Dle Președinte.  Dle Prim Ministru, 

lideri ai parlamentului, Dna Ministru Afacerilor Externe, este un privilegiu mare, mare pentru 

mine să mă aflu aici în Moldova.   Este prima mea vizita aici, după cum știți.  Vice Președintele 

Biden a venit încoace în 2011.  Cred că sunt primul Secretar de Stat care a venit în Moldova de 

la vizita lui Jim Baker la începutul anilor 1990.  Este o pauză prea mare, deci este un privilegiu 

mare să mă aflu aici. 

 

Dați-mi voie să vă felicit pe dumneavoastră și guvernul dumneavoastră în legătură cu pașii 

importanți pe care i-ați făcut și îi faceți. Reformele pe care le implementați, curajul de care dați 

dovadă dumneavoastră și poporul dumneavoastră, exprimând determinare în alinierea la Europa 

și la oportunitatea de a alege unde și cum să vă organizați activitatea economică, este 

fundamental.  Și noi vă felicităm cu aceasta.  

 

Știu că vizita mea este scurtă și cer scuze pentru aceasta.  Dar mai bine vin pentru o perioada 

scurtă, decât să scap oportunitatea de a veni.  Și cred că a fost un moment important pentru mine 

posibilitatea de a veni încoace.  Am venit încoace direct de la întâlnirile NATO din Bruxelles.  S-

a discutat mult despre întâlnirea de la Vilnius și despre parafarea pe care ați realizat-o a 

Acordului de Asociere și Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.  Suntem 

convinși că orice țară trebuie să poată să facă alegerea de sine stătător unde să se afilieze, unde 

dorește să-și desfășoare activitățile economice și în ce mod își administrează afacerile fără 

implicare din exterior, și desigur fără presiuni din exterior care au un impact profund asupra 

populație dumneavoastră.  

 

Deci, sunt aici să confirm că Statele Unite vă sunt alături.  Noi vă susținem puternic în ceea ce 

încercați să obțineți. Noi v-am oferit asistență și vom oferi și în continuare.  Vom continua să 

conlucrăm cu dumneavoastră pe aceasta cale pe care ați ales-o de afiliere cu Europa, pe care 

dorim s-o vedem cât de curând.  Și sunt foarte recunoscător pentru primirea generoasă de care 

am avut parte astăzi aici.   
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