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 ştiri despre proiectele finanţate de Ue 

proiectUl Ue a orGaniZat Un stUdiU de o sĂptĂMÂnĂ 
În perioada 15–20 noiembrie 2010, proiectul Ue “consolidarea ca-
pacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi reîntoarcere a 
migranţilor” în parteneriat cu agenţia federală pentru angajare din 
Germania a organizat un studio în domeniul formării profesionale la 
nurnberg, Germania. 

La acest studio au participat reprezentanţii Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Educaţiei, Agenţiei Na-
ţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Camerei de Comerţ şi 
directori ai câtorva şcoli de educare profesionale. Această vizită 
de studio a avut drept scop schimbul de informaţie şi experienţă 
şi îmbunătăţirea practicei în domeniul formării profesionale, cât şi 
stabilirea standardelor şi procedurilor europene ce ţin de formare 
profesională. 

Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

proiectUl finanţat de Ue orGaniZeaZĂ cel de-al 4-lea traininG-pilot 
de forMare priVind secUritatea docUMentelor
În perioada 13-16 noiembrie 2010, oficialii naţionali au fost instruiţi 
în domeniul securităţii documentelor în cadrul celei de-a 4-a sesiuni 
de instruire de acest gen. cursul de instruire a fost organizat în cadrul 
proiectului „consolidarea capacităţilor şi cooperării în identificarea 
documentelor de călătorie falsificate la frontiera moldo-română”, fi-
nanţat de comisia europeană. 

Sesiunea de instruire a fost efectuată de către formatori naţionali, 
care, la rândul lor, s-au calificat anterior în cadrul unei sesiuni de 
formare a formatorilor, organizate sub egida aceluiaşi proiect. For-
matorii-experţi internaţionali din Olanda şi România i-au îndrumat, 
susţinut şi supravegheat pe formatorii naţionali. 

Toţi cei 20 de participanţi, care au reprezentat Serviciul de Grăni-
ceri, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Tehnologiilor Infor-
maţionale şi Comunicaţii, a beneficiat de un curs de instruire cu durata de 4 zile în domeniul diferitor aspecte ale 
securităţii documentelor. 

Printre temele cursului de instruire au fost următoarele: producerea documentelor securizate, caracteristici; identi-
ficarea impostorilor şi falsificatorilor. O atenţie deosebită a fost acordată exerciţiilor practice de lucru cu documente 
şi jocurilor de simulare. 

Urmare a acestei instruiri au fost analizate şi totalizate rezultatele atinse în cadrul modulului de instruire, precum şi 
recomandările privind durabilitatea rezultatelor proiectului, elaborate de către experţii internaţionali în cooperare cu 
reprezentanţii grupului de lucru. 

Următorul atelier de lucru va fi organizat în ianuarie 2011. 

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org 
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atelier de lUcrU priVind reforMa sisteMUlUi JUdiciar orGaniZat cU 
sUportUl MisiUnii UniUnii eUropene de consiliere În politici la niVel 
Înalt (eUHlpaM) 
În perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2010, la chişinău a avut loc 
atelierul de lucru privind reforma sistemului judiciar: proceduri şi 
criterii pentru selectarea, promovarea şi evaluarea performanţelor 
judecătorilor. 

Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii au venit cu ini-
ţiativa organizării unui astfel de atelier de lucru republican drept pas 
de recunoaştere a importanţei sistemului de selectare, promovare şi 
evaluare a judecătorilor nu doar pentru însăşi sistemul judiciar, dar şi 
pentru întreaga societate. Atelierul de lucru a fost efectuat în confor-
mitate cu aşa-numita metodologie de Abordare a Cadrului Logic (LFA), 
care reprezintă un instrument de planificare utilizat pe larg în dome-
niul planificărilor strategice şi a programelor. Participanţii la atelier 
au fost membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecători din 
instanţe de judecată de diferite nivele, avocaţii, reprezentanţii Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, cadre didactice 
din cadrul facultăţilor de drept, precum şi reprezentanţii societăţii civile şi ONG-urilor relevante. 

În cadrul atelierului de lucru au fost elaborate recomandări privind analiza, revizuirea şi modificarea criteriilor de selectare 
a judecătorilor de primă instanţă; criteriile de promovare a judecătorilor la instanţe superioare; criteriul de promovare a 
judecătorilor în funcţia de preşedinte a instanţei, şi procedurile de asigurare a transparenţei şi imparţialităţii judecătorilor. 
Acest proiect a fost finanţat şi susţinut de proiectele UE, anume de Misiunea Uniunii Europene de consiliere în politici la 
nivel înalt (EUHLPAM) şi de proiectul „Suport pentru implementarea acordurilor dintre Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova”, şi de Fundaţia moldo-lituaniană „Centrul de studii a Integrării Europene”.

Persoana de contact: Daniel Diviricean, e-mail: daniel.diviricean@gov.md

Banca MondialĂ coopereaZĂ cU onG din MoldoVa pentrU a asiGUra dU-
raBilitatea practicilor de eXploatare forestierĂ 
Banca Mondială a lansat un efort de cooperare cu onG-urile din re-
publica Moldova în vederea implementării activităţilor în cadrul pro-
gramului „instrumentul european de Vecinătate şi parteneriat — Îm-
bunătăţirea guvernării şi aplicării legislaţiei forestiere” (enpi-fleG) 
pentru perioada 2010-2011.

Asociaţia publică „Silva — Mileniu III” a fost selectată pentru a asigura 
procesul de instruire şi educaţie profesională FLEG pentru personalul 
silvic în domeniul creării şi utilizării bazelor de date şi a GIS (siste-
melor de informaţii geografice) în scopurile FLEG, precum şi pentru a 
elabora hărţi (forestiere) digitale şi a oferi instruire în cartografierea 
vegetaţiei forestiere, pentru evaluarea durabilităţii practicilor de ex-
ploatare forestieră. O hartă forestieră digitală (o bază de date, sistem 
convenţional pentru cadastru, hărţi tematice) va fi elaborată împreu-
nă cu programe de instruire corespunzătoare, furnizată tuturor deţinătorilor de păduri. 

ONG – Societatea Ecologică „Biotica” a fost antrenată pentru a implementa subprogramul Băncii Mondiale în domeniul 
întăririi capacităţii instituţionale şi umane a entităţilor subordonate Agenţiei Moldsilva (ICAS, rezervaţiile naturale, grupuri/
unităţi forestiere), inclusiv pentru organizarea procesului educaţional în domeniul forestier. ONG ecologic „Eco-Spectru” a 
fost desemnat pentru a conduce lucrări de amenajare a pădurilor comunale în câteva raioane ale Republicii Moldova, a or-
ganiza un şir de ateliere de lucru cu comunităţile locale dependente de păduri, şi a asigura autorităţile locale cu materiale 
privind lucrările de amenajare a pădurilor (47 de studii/proiecte şi 94 de hărţi).

Mai multe informaţii: www.enpi-fleg.org 
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org
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Ue orGaniZeaZĂ preZentarea pUBlicĂ:  
„pĂdUrile MoldoVei: realitĂţi, proBleMe, solUţii”
la 7 decembrie, cu sprijinul delegaţiei Uniunii europene în Moldova, a 
avut loc prezentarea publică „pădurile Moldovei: realităţi, probleme, so-
luţii”, organizată în cadrul programul „Îmbunătăţirea aplicării legislaţi- e i 
forestiere şi a guvernării” (fleG), implementat în cadrul iniţiati- vei 
politice europene de Vecinătate (enpi) cu ţările din europa de est ş i 
rusia.

Prezentarea a avut drept scop să atragă atenţia societăţii civile 
asupra problemelor fondului forestier din Moldova, aplicării preve-
derilor legale şi gestionării în sectorul forestier, accesul cetăţenilor 
la informaţii privind mijloacele legale de utilizare a resurselor şi a 
masei lemnoase, dar şi de a face cunoscute acţiunile Uniunii Euro-
pene îndreptate spre protejarea şi gestionarea pădurilor. 

Potrivit lui Aurel Lozan, Consultant Naţional ENPI FLEG, una din problemele şi provocările stringente ale sectorului 
forestier sunt tăierile ilegale: „Conform datelor oficiale, numai în perioada 1997 – 2004 volumul tăierilor ilegale în 
Republica Moldova a constituit 142,3 mii m3. Astfel valoarea totală a pagubelor a depăşit suma de 10 mln. lei. Tăie-
rile ilicite afectează nu numai starea pădurilor, dar şi comunităţile locale dependente de pădure”. 

În cadrul proiectului se urmăreşte îmbunătăţirea legislaţiei şi anume revizuirea şi perfectarea Codului Silvic şi a altor 
acte legislative relevante. 

La prezentarea publică au participat reprezentanţi de la Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, Ministerul Ecologiei, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul de Finanţe, Agenţia „Moldsilva”, din partea organizaţiilor neguvernamentale 
de mediu, dar şi din sfera de antreprenoriat, reprezentanţi ai companiilor care prelucrează lemnul. 

Mai multe informaţii la: www.enpi-fleg.org 
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org

MoldoVa poate eXporta Miere În conforMitate  
cU reGUlile iMpUse de Ue 
la 8 decembrie 2010, la anenii noi, proiectul Ue „suport pentru 
implementarea acordurilor dintre Moldova şi Uniunea europeană” 
a organizat o sesiune de informare privind o practică reuşită de pro-
ducere a mierii de albine în republica Moldova. 

Evenimentul s-a adresat producătorilor şi agenţilor economici din 
regiune, fiind un transfer de cunoştinţe şi bune practice în confor-
mitate cu regulile Uniunii Europene. Apicultorii locali au primit din 
partea experţilor din domeniu (dna Adrija Sietinsone şi dl Richard 
Moody) şi un manual de recomandări ale UE privind igiena, marca-
jul, ambalarea şi transportarea mierii, etc. Sesiunea de informare 
a cuprins, de asemenea, o vizită la o fabrică de producere a mierii, 
punct de control remarcat de către autorităţi ca fiind conform nor-
melor UE. 

Moldova este un important producător de miere cu o piaţă cu un potenţial extraordinar pentru Uniunea Europeană, 
dat fiind surplusul de producţie care îi permite să exporte fără efecte negative pentru piaţa internă. 

Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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conferinţa de ÎncHidere a proiectUlUi finanţat de Ue  
“asistenţĂ teHnicĂ pentrU iMpleMentarea proGraMelor  
de VecinĂtate roMÂnia-MoldoVa şi cadses 2004-2006” 
la 8 decembrie 2010, Ministerul economiei al republicii Moldova 
a organizat conferinţa de închidere a proiectului “asistenţă tehnică 
pentru implementarea programelor de vecinătate românia-Moldo-
va şi cadses 2004-2006”, finanţat de Uniunea europeană în ca-
drul programului de Vecinătate Moldova-românia 2004-2006, care 
a fost implementat în perioada 18 iulie 2007-31 decembrie 2010. 

În cadrul proiectului a fost stabilit un birou operaţional al Punctului 
Naţional de Contact pentru Programele de Cooperare Transfronta-
lieră.

La Conferinţă au fost prezentate rezultatele cu succes a punerii în 
aplicare a 12 proiecte de cooperare transfrontalieră în cadrul Pro-
gramului de Vecinătate România-Moldova 2004-2006, colabora-
rea cu parteneri din România, lecţii învăţate şi noi oportunităţi de 
finanţare în cadrul Programelor Operaţionale Comune în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat 
finanţat de Uniunea Europeană.

Persoana de contact: Aurelia Sarari, e-mail: aurelia.sarari@jts.md

MisiUnea Ue de asistenţĂ la frontierĂ În MoldoVa şi Ucraina (eUBaM) 
orGaniZeaZĂ o conferinţĂ naţionalĂ priVind coMBaterea corUpţiei  
În MoldoVa
la 9 decembrie 2010, la chişinău a avut loc conferinţa naţională 
„progres şi perspective în reprimarea corupţiei”. potrivit mesajului 
principal al conferinţei, corupţia este un adevărat pericol pentru de-
mocraţie, şi puterile de stat trebuie să se mobilizeze la maximum 
pentru a-l elimina. 

Evenimentul a fost organizat de către Misiunea UE de asistenţă la 
frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) împreună cu Centrul de 
combatere a crimelor economice şi corupţiei (CCECC). Conferinţa 
a întrunit reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova, organelor 
de drept, societăţii civile, organizaţiilor internaţionale şi diplomaţi. 
Prim-ministrul Vladimir Filat şi Ofiţerul Politic al Delegaţiei Uniunii 
Europene în Moldova Dirk Lorenz au salutat participanţii la deschi-
derea lucrărilor conferinţei. 

Udo Burkholder, Şef al EUBAM, a evidenţiat că în instituţiile de stat nu trebuie să fie loc pentru corupţie: „Corupţia 
este o boală care subminează însăşi bazele puterii. Ea împiedică procesul de dezvoltare a reformelor şi favorizează 
pierderi de mijloace publice. Corupţia reprezintă murdăria care trebuie curăţită în fiecare zi.”

Principalele teme puse în discuţie în cadrul conferinţei au fost măsurile de combatere a corupţiei, întreprinse de 
Republica Moldova în 2010, rolul organelor de drept, de control şi a instanţelor judecătoreşti în implementarea poli-
ticilor de combatere a corupţiei şi în asigurarea transparenţei şi responsabilităţii în activitatea politică în ţară.

Mai multe informaţii: http://www.eubam.org 
Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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ViZita de stUdiU orGaniZatĂ cU sUportUl proiectUlUi finanţat de Ue 
pentrU o deleGaţie coMpUsĂ din noUĂ operatori naţionali, iMplicaţi 
În lUpta ÎMpotriVa traficUlUi de copii 
la 12–16 decembrie 2010, în italia, a avut loc un schimb de bunele 
practici pentru delegaţia republicii Moldova, compusă din 9 operatori 
naţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de copii.

Delegaţia Republicii Moldova s-a întâlnit cu reprezentanţii 
Tribunalului pentru Minori din Italia, de la Secţie specializată 
pentru minori în cadrul Serviciul de Poliţie de Stat şi Local, cu 
agenţii Serviciului Social, ai ONG-urilor în domeniul luptei împotriva 
traficului de fiinţe umane, şi au vizitat Adăpostul pentru copii. 

În cadrul întâlnirilor delegaţiile au avut posibilitatea să vorbească 
despre experienţele lor din viaţa reală, să comunice cu omologii 
italieni şi să lărgească reţelele profesionale, să înveţe de la alţii, dar 
şi să analizeze şi să comenteze asupra studiilor de caz relatate. 

În plus, un astfel de schimb de experienţă profesională a avut drept scop şi să contribuie la un transfer de cunoştinţe 
şi la eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor, şi a oferit tuturor părţilor oportunitatea de a dezvolta relaţii de 
parteneriat de termen lung în lupta lor împotriva traficului de copii. 

Participanţii au considerat că un asemenea schimb de practici bune este o oportunitate bună pentru o analiză 
profundă a principiului de cele mai bune interese ale copilului, precum şi o experienţă bună pentru un nou val de 
stimulare a eforturilor, depuse în Republica Moldova în scopul îmbunătăţirii sistemului de prevenire, protecţie şi 
reabilitare a copiilor-victime ale traficului în scopuri de exploatare sexuală. 

Persoana de contact: Serena Silvestre, e-mail: itacaong.md@gmail.com 

„cUM sĂ coMUnici despre lUcrUl şi actiVitatea ta” — Un cUrs  
de forMare a aptitUdinilor de coMUnicare a fost desfĂşUrat  
de proiectUl „spriJin pentrU iMpleMentarea acordUrilor Între Ue  
şi repUBlica MoldoVa”, finanţat de UniUnea eUropeanĂ. 
la 13 şi 14 decembrie, proiectul “sprijin pentru implementarea 
acordurilor între Ue şi republica Moldova”, finanţat de Ue, a 
furnizat, cu susţinerea unei echipe specializate, un curs practic şi 
instructiv pentru personalul centrului de armonizare a legislaţiei 
(cla) pentru a se asigura că aceştia sunt echipaţi cu abilităţile 
necesare pentru a comunica cu succes în mass-media rezultatele 
activităţii lor.

În timpul celor două zile de curs, echipa CLA a învăţat cum să 
transforme limbajul tehnic într-unul simplu, exerciţii si tehnici speciale 
pentru a face astfel ca instituţia să devină mai receptivă, accesibilă, 
şi mai uşor de înţeles, în comunicările sale cu publicul larg. 

Discuţiile recente cu jurnaliştii au relevat o neconcordanţă gravă 
între informaţiile pe care le primesc aceştia şi ceea ce înţeleg. Prin 
utilizarea unui limbaj simplu, o instituţie publică poate trimite un mesaj clar despre misiunea şi serviciile oferite în 
beneficiul societăţii.

Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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Ue finanţeaZĂ ViZitĂ de docUMentare priVind inVestiGarea  
efectiVĂ a relelor trataMente
În perioada 13–15 decembrie 2010, programul “suport pentru de-
mocraţie” a organizat o vizită de documentare de 3 zile la institu-
ţiile guvernamentale scoţiene cu genericul “investigarea efectivă a 
relelor tratamente: legislaţia şi practica scoţiană” şi un seminar cu 
acelaşi subiect. 

Delegaţia Republicii Moldova a fost compusă din 6 procurori care 
au reprezentat diferite direcţii din cadrul Procuraturii Generale, 
inclusiv membrii Direcţiei de Combaterea a Torturii şi a Direcţiei 
de Analiză şi Implementare a CEDO, precum şi doi ofiţeri de poli-
ţie din cadrul Direcţiei Investigaţii Interne a Ministerului Afacerilor 
Interne. 

Programul vizitei a inclus vizite la Procuratura Publică din Scoţia, 
Comisarul pentru examinarea contestaţiilor împotriva poliţiei din 
Scoţia şi Universitatea din Glasgow. 

În timpul vizitei, participanţilor li s-au oferit consultaţii privind modul în care practica naţională de anchetare poate 
fi ameliorată prin dezvoltarea unor practici adecvate şi a relaţiilor de lucru eficiente, precum şi privind asigurarea 
protecţiei eficiente a deţinuţilor provizorii împotriva maltratării. Procurorii şi ofiţerii de poliţie din Moldova au vizitat o 
unitate de detenţie, unde persoanele arestate se află 12/24 de ore (Staţia de poliţie din Helen Street) şi un peniten-
ciar (Barlinnie), dotat cu secţia de detenţie înainte de proces, şi secţii de detenţie a persoanelor condamnate. 

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

proGraMUl „sUport pentrU deMocraţie” oferĂ eXpertiZĂ În doMeniUl 
coMUnicĂrii pentrU parlaMentUl repUBlicii MoldoVa 
În perioada 13–20 decembrie 2010, un consultant internaţional în domeniul comunicării şi relaţiilor cu publicul a oferit 
o analiză şi comentarii pe marginea planului de implementare a strategiei de comunicare a parlamentului republicii 
Moldova, elaborat recent pentru perioada 2011–2013. 

Expertul a prezentat experienţa noilor state-membre ale UE în perioada de pre-aderare şi strategiile lor de comunica-
re din perioada respectivă, care s-au adresat diferitor grupuri sociale, dar şi a oferit consultanţă Directorului General 
al (Aparatului) Parlamentului Republicii Moldova şi personalului de bază în privinţa bunelor practici corespunzătoare. 
Expertul, de asemenea, a condus un seminar pentru personalul Aparatului privind aplicarea cu succes a strategiilor 
de comunicare prin prisma practicilor parlamentelor din ţările Baltice. Recomandările expertului privind modul de 
sporire a încrederii şi susţinerii cetăţenilor pentru Parlament vor fi puse în aplicare odată cu implementarea planului 
de acţiuni a strategiei de comunicare, începând cu 2011. 

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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MasĂ rotUndĂ, finanţatĂ de Ue, priVind raportUl final de MonitoriZare a 
Mass-Media preGĂtit de consiliUl coordonator al aUdioViZUalUlUi (cca) 
la 13 decembrie, programul Ue suportul democraţiei în Moldova o 
organizat a masă rotundă pentru reprezentanţii radiodifuzorilor naţi-
onali şi locali şi ai societăţii civile pentru a discuta rezultatele moni-
torizării reflectării alegerilor parlamentare anticipate, prezentate în 
raportul final de monitorizare a mass-media produs de cca. 

La masă rotundă s-au prezentat circa 30 de reprezentanţi ai posturilor 
de radio şi televiziune, ONG-urilor din domeniul media etc. Participan-
ţii au evidenţiat îmbunătăţiri în calitatea activităţilor de monitorizare 
a mass-media realizate de CCA – în decursul campaniei electorale 
CCA a elaborat şi a examinat trei rapoarte detaliate de monitorizare 
a mass-media şi a penalizat prompt posturile de televiziune, care au 
încălcat exigenţele legislative privind asigurarea echilibrului politico-
social şi pluralismului de opinii în cadrul emisiunilor de ştiri. 

Pentru prima dată rezultatele rapoartelor CCA de monitorizare a mass-media au fost asemănătoare cu rapoartele 
similare, produse de către societatea civilă şi organizaţiile internaţionale.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

proGraMUl Ue sUportUl deMocraţiei În MoldoVa a orGaniZat  
Un cUrs de instrUire pentrU JUrnalişti 
În perioada 14–16 decembrie 2010, programul Ue suportul demo-
craţiei în Moldova a organizat un curs de instruire internă privind 
pregătirea, planificarea şi realizarea programelor de radio şi tele-
viziune “de calitate” pentru jurnaliştii de la posturile publice „radio 
Moldova” şi „Moldova 1”. 

Atelierul de instruire pentru „Radio Moldova” a fost condus de 
către dl Dominique Thierry, director, „Trans Euro Media” (Franţa), 
iar pentru „Moldova 1” — de către dl Laurent Rouy, coordonator 
de program, „Trans Euro Media” (Franţa). Împreună cu echipele 
editoriale ale radiodifuzorilor publici, experţii au analizat forma-
tul, conceptul şi conţinutul emisiunilor socio-culturale şi sportive 
şi au prezentat participanţilor formate de emisiuni socio-culturale 
şi sportive realizate de radiodifuzorii publici din statele-membre 
ale Uniunii Europene. 

Experţii, la fel, au ajutat echipele de la TRM să transforme formatul şi conceptul unui program de radio socio-cultural 
şi al unei emisiuni sportive de televiziune.

Cei 20 jurnalişti de la posturile publice de televiziune şi radio au fost instruiţi în pregătirea, planificarea şi realizarea 
programelor de radio şi televiziune “de calitate”. Drept urmare a acestui curs de instruire participanţii au elaborat 
două planuri detaliate pentru o emisiune socio-culturală şi una sportivă. 

În perioada 17–20 ianuarie 2011, programul va organiza un atelier subsecvent de instruire pentru aceiaşi participanţi. 

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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oficiUl naţional teMpUs În MoldoVa orGaniZeaZĂ ZiUa  
de inforMare teMpUs 
la 15 decembrie 2010, oficiul naţional tempus (nto) a organizat 
Ziua de informare tempus (tid).

Obiectivul TID a fost de a informa beneficiarii despre modul de 
pregătire a noii propuneri de proiect în cadrul celui de-al 4-lea Apel 
la Propuneri Tempus IV, dar şi despre regulile de implementare a 
proiectelor Tempus şi despre alte programe relevante, finanţate de 
Uniunea Europeană. 

La lucrările acestui eveniment au participat aproximativ 95 
de persoane, reprezentând instituţiile de învăţământ superior 
din Republica Moldova, Ministerul Educaţiei şi alte instituţii 
interesate. 

Persoana de contact: Valentin Arion, e-mail: info@tempus.md 

MisiUnea Ue de asistenţĂ la frontierĂ În MoldoVa şi Ucraina (eUBaM) 
Îşi celeBreaZĂ a cincea aniVersare prin inaUGUrarea Unei eXpoZiţii 
foto la cHişinĂU
la 16 decembrie 2010, Misiunea Ue de asistenţă la frontieră în 
Moldova şi Ucraina (eUBaM) a inaugurat o expoziţie foto în incin-
ta centrului Media al academiei de studii economice a republicii 
Moldova. 

La ceremonia de deschidere au participat reprezentanţi ai Delega-
ţiei CE, reprezentanţi ai Guvernului Republicii Moldova, membri ai 
corpului diplomatic, reprezentanţi ai Serviciilor vamale şi grăniceri, 
membri ai comunităţii academice şi reprezentanţii mass-media.

„Suntem foarte recunoscători tuturor partenerilor noştri pentru 
susţinerea oferită pe parcursul acestor cinci ani. Împreună, am 
realizat multe, dar, desigur, multe mai rămân a fi făcute” a menţi-
onat Vice Şef al EUBAM, Dl Slawomir Pichor. 

Expoziţia “Fâşiile de frontieră” conţine lucrări ale fotografilor profesionişti, inclusiv, cele ale fotografului EUBAM Kon-
stantin Grozdev şi ale jurnalistei din Odesa Iulia Gorodetska. Restul fotografiilor au fost realizate de către membrii 
echipei multinaţionale EUBAM şi partenerii locali din Moldova şi Ucraina. 

O parte a fotografiilor ilustrează activitatea EUBAM şi a partenerilor săi — Serviciilor Vamale şi Grăniceri ale Moldovei 
şi Ucrainei – de-a lungul frontierei moldo-ucrainene. Alte imagini reproduc frumuseţea naturii şi oamenilor din Ucrai-
na şi Moldova, unde activează Misiunea pe parcursul ultimilor cinci ani.

Mai multe informaţii la: http://www.eubam.org 
Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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proiectUl finanţat de Ue aJUtĂ repUBlica MoldoVa la aplicarea  
standardelor Ue În doMeniUl protecţiei MediUlUi 
la 17 decembrie 2010, la chişinău, a fost lansat un important stu-
diu în domeniul armonizării legislaţiei cu standardele Ue în republi-
ca Moldova: „legislaţia şi politicile în domeniul protecţiei Mediului — 
armonizarea cu standardele Ue în republica Moldova”. evaluarea 
face parte din cele şaisprezece studii specializate, elaborate de 
proiectul finanţat de Ue „suport pentru implementarea acordurilor 
dintre republica Moldova şi Uniunea europeană”.

Salutând publicarea studiului, Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful 
Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova a felicitat pro-
iectul şi autorul dna Breda Howard pentru calitatea şi relevanţa 
evaluării. Ambasadorul Schuebel a spus că: „Dezvoltarea politicii 
şi legislaţiei de mediu a UE a evoluat, de la o etapă iniţială nefavo-
rabilă spre momentul în care în prezent, UE joacă un rol important 
pe plan internaţional, în aspecte de mediu.”

Breda Howard a scos în evidenţă că pentru aproximare deplină următoarele schimbări sunt necesare: abordarea me-
diului ca prioritate naţională, elaborarea unui cadru strategic, elaborarea legislaţiei de mediu moderne, înlăturarea 
constrângerilor semnificative de capacitate.

Pentru mai multe informaţii despre domeniile prioritare pentru Legislaţia şi Politicile Societăţilor Comerciale în Repu-
blica Moldova, accesaţi www.support-md-eu.md 

Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md

proiectUl finanţat de Ue sUsţine anGaJaMentele asUMate de repUBli-
ca MoldoVa de a iMpleMenta standardele Ue În doMeniUl leGislaţiei 
şi politicilor În doMeniUl societĂţilor sociale 
la 17 decembrie 2010, la chişinău, a fost lansat un important 
studiu în domeniul armonizării legislaţiei cu standardele Ue în re-
publica Moldova: „legislaţia şi politicile în domeniul societăţilor 
comerciale — armonizarea cu standardele Ue în republica Moldo-
va”. evaluarea face parte din cele şaisprezece studii specializate, 
elaborate de proiectul finanţat de Ue „suport pentru implementarea 
acordurilor dintre republica Moldova şi Uniunea europeană”.

Salutând publicarea studiului, Ambasadorul Dirk Schuebel, Şe-
ful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova a felicitat 
proiectul şi autorul, dna Nathalie Gasperini, pentru calitatea şi 
relevanţa acestei lucrări. Ambasadorul Schuebel a menţionat că: 
„Libertatea de stabilire, susţinută de standardele moderne ale le-
gislaţiei în domeniul societăţilor comerciale, este un principiu im-
portant pentru relaţiile comerciale dintre UE şi Republica Moldova, 
inclusiv pentru cele preconizate pentru viitor, în cadrul negocierilor cu privire la Acordul de Asociere UE – Moldova.”

Publicarea studiului a fost, de asemenea, salutată de dl Alexandru Gozun, Director al Direcţiei Generale pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri din cadrul Ministerului Economiei, şi dl Veaceslav Pituscan, Şef al Direcţiei Relaţii 
Economice cu UE, Asistenţă şi Coordonare Sectorială, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Pentru mai multe informaţii despre domeniile prioritare pentru Legislaţia şi Politicile Societăţilor Comerciale în Repu-
blica Moldova, accesaţi www.support-md-eu.md

Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md



№ 12 
27 Decembrie, 
2010 

ŞTIRILE COOPERĂRII CU UE
Buletin informativ al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova

stUdiUl priVind „leGislaţia şi politicile În doMeniUl transportUrilor — 
arMoniZarea cU standardele Ue” a fost lansat la cHişinĂU 
la 17 decembrie 2010, proiectul finanţat de Ue a susţinut anga-
jamentele asumate de republica Moldova de a implementa stan-
dardele Ue în domeniul transporturilor prin lansarea unui studiu 
important în domeniul armonizării legislaţiei cu standardele Ue în 
republica Moldova. evaluarea face parte din cele şaisprezece studii 
specializate, elaborate de proiectul finanţat de Ue „suport pentru 
implementarea acordurilor dintre republica Moldova şi Uniunea eu-
ropeană”.

În cuvântul de salut Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei 
Uniunii Europene în Republica Moldova a felicitat proiectul şi auto-
rul dl Martin Horseling. 

Ambasadorul Dirk Schuebel a spus că: „Procesul de adoptare a 
abordării UE în politicile din domeniul transporturilor oferă benefi-
cii evidente pentru cetăţenii Republicii Moldova. În UE procesul de liberalizare şi armonizare a avut drept rezultat 
servicii mai bune la un preţ mai scăzut, astfel fiind intensificată dezvoltarea economică.” Publicarea studiului a fost, 
de asemenea, salutată de dl Anatol Şalaru de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, şi dl Veaceslav 
Pituşcan, Şeful Secţiei Relaţii Economice cu UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

În baza analizei şi evaluări a aproximării legislaţiei în Republica Moldova în domeniul legislaţiei şi politicilor în do-
meniul transporturilor, dl Martin Horseling a oferit câteva recomandări privind următoarele: lacunele existente în 
legislaţia naţională, aplicarea insuficientă a legislaţiei în vigoare, necesitatea implementării reformelor instituţionale, 
stabilirea priorităţilor în sensul beneficiilor economice în legislaţia nou adoptată. 

Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md

proiectUl Ue sUsţine MaterialUl inforMaţional pentrU MiGranţii  
care pleacĂ În rUsia În scop de MUncĂ 
la 18 decembrie 2010, cu ocazia Zilei internaţionale a Migranţilor, 
organizaţia internaţională pentru Migraţie a lansat la chişinău un 
ghid pentru migranţii care pleacă în rusia în scop de muncă pentru 
a-i informa despre noile reguli aplicabile cetăţenilor străini. 

Acest ghid oferă informaţii fiabile despre drepturile, obligaţiile şi 
responsabilităţile migranţilor în conformitate cu legislaţia Rusiei. 
În ghidul respectiv, în mod atotcuprinzător se descrie procedura 
de înregistrare a migranţilor şi de obţinere a permisului de muncă, 
dar se oferă şi lista documentelor necesare pentru intrare şi şede-
re pe teritoriul Rusiei. 

De asemenea, ghidul cuprinde adresele importante şi numerele 
de telefon ale liniilor fierbinţi relevante. În ghid se pot găsi infor-
maţii acumulate în baza legislaţiei în domeniul migraţiei aplicate 
în Federaţia Rusă, cu ultimele modificări în vigoare din octombrie 
2010. Ghidul se distribuie fără plată. 

Ghidul a fost elaborat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea din Moldova, în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova, şi a fost publicat în cadrul proiectului finanţat de UE „Suport pentru implementarea componentei 
de migraţie şi dezvoltare în cadrul Parteneriatului de mobilitate UE-Republica Moldova”. 

Mai multe informaţii la: www.iom.md  
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int
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proGraMUl finanţat de Ue orGaniZeaZĂ instrUirea În doMeniUl protocolU-
lUi internaţional pentrU personalUl parlaMentUlUi repUBlicii MoldoVa 
În perioada 20-21 decembrie 2010 personalul din cadrul parlamen-
tului a beneficiat de un curs de instruire în domeniul protocolului 
internaţional. scopul acestui curs de instruire de 2 zile a fost de a 
pregăti personalul şi membrii parlamentului republicii Moldova 
pentru utilizarea corectă a prevederilor protocolului în relaţii cu acto-
rii internaţionali şi regionali. 

Printre temele de formare se pot enumera următoarele: organi-
zarea şi logistica vizitelor formale şi neformale la nivel înalt; sta-
bilirea ordinii de precedent şi pregătirea agendelor, inclusiv regu-
lile de aşezare a oaspeţilor la masă, şi protocolul de aşezare în 
autovehicole; organizarea şi participarea la evenimente sociale 
internaţionale/conferinţe şi recepţii, organizarea ceremoniilor de 
semnare a acordurilor, etc. În total, 20 de participanţi la cursul de instruire au studiat aspecte teoretice, s-au implicat 
în dezbateri şi au studiat un număr de cazuri practice de relevanţă şi utilitate directă pentru beneficarii proiectului. 

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

Ue sUsţine deZVoltarea econoMicĂ În Zona rUralĂ
La 23 decembrie 2010, Uniunea Europeană a transferat prima tranşă 
în valoare de 15 ml. Euro pentru Republica Moldova în cadrul Progra-
mului de Susţinerea a Politicilor Sectoriale de stimulare economică a 
zonelor rurale. Bugetului acestui program constituie 45 ml. Euro şi va 
fi realizat în perioada 2010–2012.

Programul menţionat îşi propune drept obiectiv să contribuie la 
dezvoltarea economică durabilă a zonelor rurale în Republica Mol-
dova. Acesta va fi realizat prin susţinerea intervenţiilor în sectorul 
economic şi cel al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) şi în 
dezvoltarea regională, dar şi prin asigurarea autorităţilor Republicii 
Moldova cu asistenţă tehnică relevantă. Suportul UE va constitui 
cel mai mare, ca valoare, suport acordat în bază de grant pentru 
dezvoltarea sectorului rural/agricol în Republica Moldova în peri-
oada 2010–2012. Aceasta este a 4-a acţiune de sprijin bugetar, acordat de UE Republicii Moldova alături de pro-
gramele de susţinere a politicilor sectoriale în domeniul Social (în valoare de 21 mln. Euro), Sănătate (46.6 mln. Euro) 
şi Apă şi Salubritate (42 mln. Euro).

Persoana de contact: Speranţa Olaru, e-mail: speranta.olaru@ec.europa.eu

  AnUnțURiLe PROieCteLOR finAnțAte De Ue  

18-20 ianUarie 2011, cHişinĂU
centrul internaţional pentru dezvoltarea politicilor în domeniul Migraţiei va organiza un atelier de lucru în evaluarea fazei 
pilot de instruire în domeniul securităţii documentelor. 

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org 

VĂ UrĂM Un crĂciUn fericit şi la MUlţi ani! 
UrMĂtorUl nUMĂr al BUletinUlUi inforMatiV Va apĂrea În ianUarie 2011.

Acest buletin este produs în cadrul proiectului “Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2010”. Proiectul este finanţat de Uniunea 
Europeană şi implementat de KEY Communications în consorţiu cu PARC Communications.
Persoana de contact: Olga Vergeles, e-mail:vergeles@keycommunications.ua


