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Vizitele în SUA și Italia, efectuate în perioada 2429 septembrie, au fost foarte bune. Astfel a calificat Iurie LEANCĂ, în cadrul unui briefing de presă, rezultatele întrevederilor pe care lea
avut la New York, dar și discuțiile purtate cu moldovenii din diasporă și investitorii italieni la Verona, Padova și Veneția.
Șeful Cabinetului de miniștri a menționat participarea sa la Adunarea Generală ONU, unde a ținut un discurs despre
dezvoltarea economică a Republicii Moldova, securitatea energetică, drepturile omului și reglementarea transnistreană.
„Este o reuniune la care pot fi stabilite relații cu partenerii externi", a subliniat Iurie LEANCĂ. În context, Primministrul a
remarcat importanța întâlnirilor cu omologii săi din Japonia, Cehia și Vietnam. Cei trei oficiali străini au reiterat sprijin deplin
țării noastre în diverse proiecte și disponibilitatea de a investi în Republica Moldova.
Tot la New York, Primministrul sa întâlnit cu Preşedintele Corporaţiei Provocările Mileniului, Daniel YOHANNES, cu care a
vorbit despre modul în care se desfăşoară Programul Compact în țara noastră. Acesta vizează două proiecte importante de
infrastructură: modernizarea agriculturii şi construcţia drumurilor. Totodată, oficialii au discutat despre posibilitatea lansării
negocierilor pentru un nou program de asistenţă a Corporaţiei Provocările Mileniului, în domenii precum educaţia şi energetica.
Și George SOROS a promis susținere din partea Fundației SOROS în reformele din domeniul educației. Părțile au convenit ca pe viitor să stabilească proiecte concrete.
Iurie LEANCĂ a mai avut o întrevedere cu Administratoarea Programului ONU pentru Dezvoltare, Helen CLARK. Au fost abordate subiecte privind cooperarea bilaterală şi progresele
înregistrate de ţara noastră în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
De asemenea, Premierul a calificat drept foarte importantă întâlnirea sa cu Preşedintele Lituaniei, Dalia GRYBAUSKAITE, în contextul apropiatului Summit al Parteneriatului Estic de la
Vilnius.
Tot la New York, Primministrul moldovean a discutat cu Președintele Consiliului Uniunii Europene, Herman VAN ROMPUY, și Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă și de Securitate,
Catherine ASHTON.

În plus, la întrevederea cu Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn JAGLAND, sa vorbit despre Planul de Acțiuni al CoE privind susținerea reformelor în Republica Moldova, care
urmează să fie lansat în toamna acestui an, cu suportul Uniunii Europene.
În Italia, Premierul Iurie LEANCĂ a participat la Forumul investiţional moldoitalian al oamenilor de afaceri şi sa întâlnit cu diaspora moldovenească din Verona, Veneţia şi Padova.
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