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  ŞTIRI DESPE PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

PROIECTUL TWINNING FINANŢAT DE UE “SUSŢINEREA SISTEMULUI  
DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” A ORGANIZAT UN CURS  
DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ROMÂNIA 
În perioada 10-27 martie 2011, în conformitate cu prevederile 
contractului de twinning nr. 2010/250-869, proiectul de twinning 
“Susţinerea sistemului de achiziţii publice în Republica Moldova”, 
finanţat de Uniunea Europeană, a organizat un curs de formare 
profesională în România la sediul numeroaselor autorităţi, 
împuternicite cu atribuţii de implementare, control şi monitorizare 
a procedurilor de achiziţii publice. 

Un grup din 3 experţi din cadrul Agenţiei Achiziţii Publice a Republicii Mol-
dova a luat parte la lucrările cursului de formare profesională. În decurs 
de 2 săptămâni participanţii s-au familiarizat cu sistemul de achiziţii pu-
blice din România şi, în special, cu sistemul electronic de achiziţii. 

Această activitate a constituit o ocazie foarte bună pentru experţii institu-
ţiei beneficiare de a studia în practică sistemul electronic de achiziţii din România şi interconectivitatea cu toate instituţiile 
şi operatorii economici, antrenaţi în sistemul electronic de achiziţii, dezvoltat în România. 

Persoana de contact: Valentin Vataman, e-mail: vvataman@hotmail.com

MISIUNEA UNIUNII EUROPENE DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ (EUBAM)  
A ORGANIZAT SESIUNI DE INSTRUIRE PRIVIND ACTIVITATEA GRUPELOR 
MOBILE ŞI DE PATRULARE 
La 22-23 martie 2011, Oficiul teritorial Chişinău al Misiunii EUBAM 
(FOCH) a organizat a treia rundă de instruire cu privire la activitatea 
grupelor mobile şi de patrulare ca parte a unei serii extensive de 
instruiri pentru partenerii Misiunii din Republica Moldova. 

Şaptesprezece participanţi – reprezentanţi ai Ministerului afacerilor in-
terne, Serviciului Vamal şi Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova – 
au participat la lucrările cursului de instruire elaborat pentru a prezenta 
perspectiva europeană asupra cooperării cu organele de drept, Manage-
mentului Integrat al Frontierelor şi tacticilor operaţionale, precum apreci-
erea situaţiei şi planificarea operaţiunilor. 

Acestea au fost subiectele principale, abordate în cadrul instruirii în ve-
derea îmbunătăţirii performanţei grupelor mobile şi de patrulare în Re-
publica Moldova. În decursul anului 2011, la FOCH urmează să se desfăşoare încă trei sesiuni de instruire de acest fel. 

Klaus Durmeier, Şeful FOCH, a menţionat: „Capacitatea de căutare a grupelor mobile este un pilon esenţial al securităţii 
interne. Echipa EUBAM este mândră de faptul că poate să sprijine partenerii săi şi să le ofere asistenţă în acest proces 
de dezvoltare”.

Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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VIITORII OFIŢERI DE POLIŢIE SE FAMILIARIZEAZĂ CU TEHNICILE DE 
CONTRACĂRARE A TRAFICULUI DE DROGURI CU AJUTORUL EXPERTULUI EUBAM 
La 23 martie 2011, peste 300 de studenţi ai Institutului de stat al 
afacerilor interne din Odessa au asistat la lecţia dedicată metodelor 
UE de contracarare a traficului de droguri. Lecţia dată a constituit o 
primă iniţiativă realizată în cadrul cooperării între Misiunea Uniunii 
Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) 
şi Institutul. 

Lecţia a fost ţinută de Şeful Oficiul Teritorial Odessa al Misiunii EUAM 
domnul Malcolm Pells, ex-ofiţer superior vamal al Regatului Unit cu peste 
35 ani de experienţă profesională. Dumnealui a vorbit despre diferite teh-
nici utilizate de organele de drept europene în contracararea traficului de 
droguri, cum ar fi: analiza riscurilor, detectare şi investigare/anchetare. 
La fel, studenţii au avut ocazia de a studia eficienţa abordării moderne 
de analiză a riscurilor, examinând capturările record a partidelor de cocaină şi canabis la porturile maritime Odessa şi 
Ilyichevsk în 2010.

În timpul întrevederii cu rectorul Institutului afacerilor interne, general maior Dr. Anatoly Voloshuk, care s-a desfăşurat 
după lecţie, domnul Malcolm Pells a specificat importanţa, pe care managementul superior al Misiunii EUBAM îl atribuie 
parteneriatelor cu universităţi şi cu tînăra generaţie, în general. În acest sens Dr. Voloshuk a menţionat că astfel de lecţii 
permit viitorilor ofiţerilor de poliţie să se familiarizeze mai bine cu bunele practici ale UE şi şi-a exprimat disponibilitatea de 
a continua cooperarea cu Misiunea EUBAM. 

Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org     

VIZITA DE STUDIU ÎN ITALIA ORGANIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI  
DE TWINNING, FINANŢAT DE UE “SUSŢINEREA SISTEMULUI DE ACHIZIŢII 
PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” 
În perioada 26 martie - 2 aprilie 2011 proiectul de twinning, finanţat 
de Uniunea Europeană “Susţinerea sistemului de achiziţii publice 
în Republica Moldova” a organizat o vizită de studiu în Italia. 

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul activităţii 1.1 a Componentei 
I a proiectului de twinning. În cadrul vizitei a participat delegaţia comună 
a Republicii Moldova şi României, cu un număr total de participanţi de 
7 persoane (4 colaboratori ai Agenţiei Achiziţii Publice, un colaborator al 
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi doi colaboratori ai Minis-
terului Finanţelor Publice din România). 

Vizita de studiu reprezintă o oportunitate bună pentru experţii instituţi-
ei beneficiare de a stabili şi menţine contacte cu instituţiile similare din 
Italia, care au o experienţă de lungă durată în domeniul achiziţii publice. 

Vizita de studiu a avut drept scop prezentarea unui alt model instituţional, potrivit căruia diferite funcţii în sistemul achizi-
ţiilor publice sunt separate, precum şi prezentarea modulului de lucru al instituţiilor-ţintă. 

Persoana de contact: Valentin Vataman, e-mail: vvataman@hotmail.com
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PROIECTUL FINANŢAT DE UE A ORGANIZAT UN CURS DE FORMARE  
A FORMATORILOR (TOT) PRIVIND TRATAMENTUL JURIDIC FAŢĂ DE MIGRANŢI 
PENTRU JUDECĂTORI ŞI PROCURORI 
La 28 martie 2011, peste 25 de judecători şi procurori, reprezentînd 
nivelul central şi regional, au beneficiat de un curs de formare 
a formatorilor (ToT), cu accentul pus pe aspectele materiale şi 
procedurale ale tratamentului juridic faţă de un străin în cauze 
contravenţionale. 

Cursul de formare a formatorilor a fost organizat de către Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţiune, Misiunea în Moldova (OIM) în coope-
rare strânsă cu Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) în cadrul proiectului 
finanţat de UE “Cooperarea tehnică şi Întărirea Capacităţilor Guvernelor 
Republicii Moldova şi Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordurilor de 
Readmisie cu Uniunea Europeană (GUMIRA)”.  

Cursul de formare a formatorilor (ToT) a avut drept obiectiv întărirea ca-
pacităţilor procurorilor şi judecătorilor Republicii Moldova în domeniul protecţiei drepturilor străinilor, participanţii obţinînd 
informaţii despre standarde şi reguli relative la protecţia migranţilor în cauze contravenţionale, precum şi fiindu-le oferită 
platforma pentru analiza aspectelor materiale şi procedurale ale procedurilor de detenţie şi expulzare pentru migranţii 
iregulari în baza Codului Contravenţional. 

Cursul ToT a fost facilitat de către reprezentanţii Direcţiei Drept Internaţional în domeniul Migraţiunii al OIM, ai Consiliului 
Superior al Magistraturii, Curţii Supreme de Justiţiei şi au Curţii de Conturi. 

Persoana de contact: Simion Terzioglo, e-mail: sterzioglo@iom.int 

MISIUNEA EUBAM ESTE GAZDA VIZITEI VICEMINISTRULUI  
AFACERILOR EXTERNE A LITUANIEI
La 29 martie 2011, viceministrul afacerilor externe ale Lituaniei 
domnul Evaldas Ignatovichus şi E.S. Petras Vatiekunas, Ambasadorul 
Republicii Lituaniei în Ucraina, au vizitat sediul Misiunii EUBAM. 

În timpul şedinţei cu conducerea Misiunii, Şeful Misiunii EUBAM dom-
nul Udo Burkholder a informat succint oaspeţii lituanieni despre istoria, 
activitatea curentă şi perspectivele Misiunii. La rîndul său domnul Igna-
tovichus a menţionat că Lituania acordă o atenţie deosebită activităţii 
Misiunii EUBAM în regiunea dată, şi în special prin prisma preşedinţiei 
Lituaniei în OSCE – dumnealui a urat Misiunii succese în continuare.

Persoana de contact: Cristina Ţurcan,  
e-mail: christina.turcan@eubam.org     
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PROIECTUL FINANŢAT DE UE ACORDĂ SUPORT UNUI CURS DE INSTRUIRE 
PRIVIND ASISTENŢA JURIDICĂ PENTRU MIGRANŢI ÎN FACILITĂŢILE ÎNCHISE 
În perioada 29-30 martie 2011, peste 25 de reprezentanţi ai 
instituţiilor guvernamentale şi ai organizaţiilor societăţii civile, 
care activează în domeniul drepturilor migranţilor, au beneficiat 
de un curs de instruire cu privire la livrarea asistenţei juridice 
migranţilor aflaţi în facilităţi închise. 

Cursul de instruire a fost organizat de către Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie, Misiunea în Moldova (OIM) în parteneriat cu Biroul mi-
graţie şi azil (Ministerul Afacerilor Interne) în cadrul proiectului finanţat de 
UE “Cooperarea tehnică şi Întărirea Capacităţilor Guvernelor Republicii 
Moldova şi Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordurilor de Readmi-
sie cu Uniunea Europeană (GUMIRA)”.

Instruirea a avut drept scop înzestrarea colaboratorilor Biroului migraţiu-
ne şi azil (MAI), precum şi altor actori guvernamentali şi neguvernamentali relevanţi cu instrumente juridice internaţionale 
cu privire la protecţia drepturilor migranţilor, în special ale celor reţinuţi şi aflaţi în custodie publică. Cursul de instruire a 
fost facilitat de către Secţia drept internaţional în domeniul migraţiei a OIM  cu contribuţia din partea UNHCR Moldova. 
Caracterul interactiv al cursului de instruire a oferit participanţilor posibilitatea de a-şi împărtăşi experienţa şi de a face 
schimb de contacte cu omologii săi în domeniul protecţiei juridice a migranţilor în vederea cooperării extinse în viitor. 

Persoana de contact: Simion Terzioglo, e-mail: sterzioglo@iom.int 

PARTENERII RĂSPUND LA ÎNTREBĂRI ÎN CADRUL CLUBULUI  
DE PRESĂ LA CHIŞINĂU 
La 31 martie 2011, jurnaliştii din Moldova şi-au demonstrat interesul 
faţă de Misiunea EUBAM în cadrul Clubului de presă – o oportunitate 
de a pune întrebări Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră (EUBAM) şi 
partenerilor săi referitor la rolul, realizările şi provocările cu care se 
confruntă în prezent Misiunea EUBAM în Republica Moldova. 

Şeful oficiului directorului general al Serviciului Grăniceri al Republicii Mol-
dova, domnul Rosian Vasiloi, şi Şeful Departamentului relaţii internaţionale 
al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, domnul  Dumitru Volovei, îm-
preună cu domnul Andrew Filmer, Şeful secţiei dezvoltare instituţională a 
EUBAM, şi domnul Wolfgang Behrendt, Şef al Secţiei Politice şi Economice  
a Delegaţiei UE în Moldova au luat parte la lucrările Clubului de Presă. 

Domnul Andrew Filmer a evidenţiat câteva domenii în care parteneriatul 
Misiunii EUBAM cu  ofiţerii grăniceri şi vamali ai Republicii Moldova a demonstrat progrese semnificative, precum: elabora-
rea Strategiei privind Gestionarea Integrată a Frontierelor, modernizarea procedurilor de supraveghere şi vamale, amelio-
rarea sistemelor de analiză a riscurilor, oferirea de către EUBAM a cursurilor de instruire pentru peste 3500 de colaboratori 
ai serviciilor partenere. 

Jurnaliştii în special au insistat să afle de la membrii panelului Clubului de Presă motivele, din care controalele şi procedu-
rile la frontiera Republicii Moldova continuă să fie foarte îndelungate. Domnul Andrew Filmer a răspuns că este necesară 
simplificarea şi deposedarea practicilor vamale şi de frontieră birocratice, care la rândul său va genera o eficienţă econo-
mică şi socială sporită. 

Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org     
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PROGRAMUL DE SUSŢINERE A DEMOCRAŢIEI ACORDĂ ASISTENŢĂ  
ÎN MODIFICAREA CODULUI ELECTORAL 
La solicitarea Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului 
Republicii Moldova, Programul Comun a acordat expertiza juridică cu 
privire la elaborarea proiectului de lege privind modificările la Codul 
Electoral. 

La 1 aprilie 2011, proiectul de lege, elaborat cu asistenţa celor doi experţi 
juridici locali, a fost pus în discuţie în cadrul unei mese rotunde, care a în-
trunit colaboratorii Departamentului juridic al Parlamentului RM, experţii, 
inclusiv din Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT), avocaţi şi 
judecători – membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. 

Proiectul de lege a fost prezentat în sesiunea plenară şi adoptat de către 
Legislativul Republicii Moldova în prima şi a doua lectură, completând ca-
drul juridic pentru alegerile locale, care se vor desfăşura la 5 iunie 2011 
în Republica Moldova. În special, modificările făcute prevăd introducerea registrului electronic al alegătorilor în 2015. 

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

PROIECTUL UE „ADMINISTRAREA DEŞEURILOR—IEVP EST” ORGANIZEAZĂ  
UN SEMINAR ÎN DOMENIUL CADRULUI INSTITUŢIONAL PENTRU 
ADMINISTRAREA DEŞEURILOR 
Pe 1 Aprilie 2011, a fost organizat, în cadrul proiectului regional 
“Administrarea Deşeurilor—IEVP Est”, finanţat de UE, un seminar 
pentru autorităţile publice locale privind cadrul instituţional de 
gestionare a deşeurilor la nivel regional. 

Seminarul a vizat atingerea câtorva obiective: 

i) prezentarea unei imagini de ansamblu a actualului cadru legal şi in-
stituţional pentru gestionarea deşeurilor în Republica Moldova, punând 
accentul pe aspectele care trebuie îmbunătăţite;

ii) prezentarea aspectelor cheie care trebuie rezolvate pentru a avea un 
sistem regional operaţional de gestionare a deşeurilor; 

iii) să ofere o imagine de ansamblu şi discuţii deschise referitoare la 
posibile cadre instituţionale: opţiuni şi soluţii pentru sistemul regional de gestionare a deşeurilor. 

Printre participanţii la seminar s-au numărat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi raionale, directori ai serviciilor munici-
pale de salubrizare. 

Proiectul regional “Administrarea Deşeurilor—IEVP Est” finanţat de UE are ca scop asistarea şi sprijinirea ţărilor partenere 
în eforturile lor de a reduce riscurile care decurg din gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, creând astfel pericole de 
poluare a mediului pentru comunitate şi resurse naturale. 

Persoana de contact: Tatiana Ţugui, e-mail: ttugui@eptisa.com
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ANTRENAMENTE ALE POLIŢIEI MOLDOVENEŞTI ÎN CONTROLUL DEZORDINII,  
ÎN CADRUL UNUI PROGRAM COMUN UE-CE 
Pe 4-5 Aprilie 2011, programul comun al Uniunii Europene şi Consiliului 
Europei pentru “Sprijinul Democraţiei în Moldova”; a organizat prima 
sesiune a seminarului aprofundat de instruire pentru carabinieri 
privind controlul dezordinii. 

Activitatea s-a desfăşurat cu participarea a patru experţi ai Consiliului 
Europei din Olanda, Spania şi Marea Britanie. 

La seminar au participat circa 20 de carabinieri şi 5 ofiţeri ai Regimentu-
lui Operaţional “Scut”. În timpul seminarului, participanţii din Moldova au 
avut ocazia să se familiarizeze cu diferite probleme legate de drepturile 
omului ca parte a activităţii organelor de forţă în domeniul controlului 
dezordinilor, inclusiv în aspecte ca pregătirea evenimentelor, măsuri de 
de-escaladare şi tratamentul deţinuţilor. 

Alte aspecte prezentate colegilor moldoveni au fost: structura de comandă, pregătirea evenimentelor şi participanţilor, 
măsuri preventive etc. O atenţie deosebită a fost acordată relaţiei organelor de poliţie cu mass-media. 

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

PROGRAMUL DE SPRIJIN AL DEMOCRAŢIEI, INSTRUIEŞTE CENTRUL 
MOLDOVEAN AL DREPTURILOR OMULUI 
Pe 4-5 Aprilie 2011, programul comun al Uniunii Europene şi 
Consiliului Europei de “Sprijin al Democraţiei în Republica Moldova”, 
a organizat un seminar pentru reprezentanţii Centrului Drepturilor 
Omului (instituţia Avocatului Poporului în Republica Moldova). 

Activitatea a fost realizată în colaborare cu Biroul Grec al Avocatului Popo-
rului, şi s-a axat pe instruirea personalului Centrului cu privire la articolul 
9 - Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie şi articolul 10 - Libertatea 
de exprimare, ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). 

O parte importantă a acestui training a fost dedicată consolidării capaci-
tăţilor cu privire la tehnicile de gestionare a cazurilor de  către instituţia 
Avocatului Poporului. Experţii greci le-au prezentat colegilor lor moldoveni 
experienţa în elaborarea rapoartelor privind respectarea drepturilor fun-
damentale ale omului reglementate de către CEDO şi informaţiile furnizate cu privire la cultura gestionării cazurilor într-un 
birou modern al Avocatului Poporului. Alte subiecte de pe ordinea de zi au inclus prezentări asupra sporirii conştientizării 
publice şi a practicilor de comunicare a unui birou al Avocatului Poporului. 

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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PROGRAM FINANŢAT DE UE SPRIJINĂ TELERADIO-MOLDOVA ÎN CREAREA UNEI 
REŢELE PROFESIONISTE DE CORESPONDENŢI RADIO 
Reţeaua de corespondenţi radio regionali ai companiei publice 
“Teleradio-Moldova”(TRM) şi-a îmbunătăţit abilităţile de reflectare 
obiectivă şi profesionistă a evenimentelor locale, sociale şi 
politice în timpul unui seminar de instruire aprofundată, organizat 
în perioada 4-8 Aprilie 2011 în cadrul programului comun dintre 
Uniunea Europeană şi Consiliul Europei, intitulat “Programul de 
Sprijin al Democraţiei în Moldova”. 

Seminarul de instruire efectuat de către experţii de la DW-Akademie a 
Deutsche Welle, compania publică internaţională germană a audiovizu-
alului, a reunit 12 jurnalişti ai TRM. În primele zile, participanţii au fost 
instruiţi să utilizeze corect echipamentul radio modern (reportofoane digitale şi software de editare), fiind direcţionaţi şi 
asistaţi de un instructor tehnic în cadrul lucrului individual şi de grup. 

Apoi, jurnaliştii au învăţat noi tehnici de intervievare eficientă, punând accentul pe interviuri radio. Participanţii au avut 
ocazia să-şi aplice noile abilităţi în timpul unor interviuri de simulare cu Ambasadorul German, E.S. Dr. Berthold Johannes.

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

  ANUNŢURI DESPRE PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

(aprilie – începutul lunii mai 2011)

19- 22 APRILIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelier de lucru cu privire la supravegherea transfrontalieră 
Persoana de contact: Zane Rungule, e-mail: Zane.RUNGULE@eeas.europa.eu

27 APRILIE 2011, CHIŞINĂU MOLDOVA
Conferinţa de presă privind lansarea raportului cu privire la “Nevoile specifice ale copiilor şi oamenilor  
în etate în urma migrării membrilor de familie” pregătit în baza  rezultatelor studiului calitativ, realizat  
cu suportul financiar acordat în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană 
Persoana de contact: Tatiana Jardan, e-mail: tjardan@iom.int

28-29 APRILIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelierul de lucru cu privire la sistemul standard de achiziţii (SPS) şi exigenţele relative la securitatea 
alimentară potrivit legislaţiei şi standardelor Uniunii Europene
Persoana de contact: Zane Rungule, e-mail: Zane.RUNGULE@eeas.europa.eu

3- 4 MAI 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelierul de lucru cu privire la reforma poliţiei 
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

3-6 MAI 2011, REPUBLICA CEHĂ
Misiunea de afaceri organizată de proiectul “Programul de Promovare a Încrederii între Chişinău  
şi Tiraspol” finanţat de UE şi implementat de PNUD. 
Persoana de contact: Vladislav Kulminski, e-mail: vladislav.kulminski@undp.org 
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17-20 MAI 2011, SLOVACIA
Vizita de documentare în Slovacia pentru producătorii din fructe şi legume din Moldova 
 în cadrul proiectului “Programul de Promovare a Încrederii între Chişinău şi Tiraspol” 
Persoana de contact: Vladislav Kulminski, e-mail: vladislav.kulminski@undp.org 

18-20 MAI 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelierul de lucru cu privire la combaterea terorismului în spaţiul cibernetic: o nouă  
tendinţă a crimei organizate 
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

26-27 MAI 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelierul de lucru cu privire la metodele şi procedurile de evaluare a riscurilor de corupţie 
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

31 MAI 2011 - 02 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Misiunea expertului privind clauzele contractuale abuzive
Persoana de contact: Lazar Georgiev Todorov, e-mail: l.todorov@government.bg

27 IUNIE 2011 CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelierul de lucru pentru combaterea discriminării 
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

Acest buletin este produs în cadrul proiectului “Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2011”. 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


