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ZIUA EUROPEI ÎN MOLDOVA
Delegaţia UE în Moldova a organizat festivităţi de amploare la Chişinău 
în data de 7 mai şi în oraşul Bălţi în data de 14 mai cu ocazia Zilelor 
Europei. Celebrarea Zilelor Europei în Moldova are ca scop aproprierea 
Uniunii Europene de cetăţenii moldoveni prin celebrarea valorilor 
comune. Ziua Europei reprezintă, de asemenea, o şansă de apropiere a 
culturilor europene cu cea moldovenească prin intermediul activităţilor 
educaţionale şi de divertisment pentru a celebra identitatea noastră 
comună ca europeni în diversitatea completă a acesteia.

Ca şi în anii trecuţi, „Orăşelul European” a fost centrul festivităţilor cu oca-
zia Zilei Europei. Acesta a fost amenajat în ambele oraşe: în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale din Chişinău şi în Piaţa „Vasile Alecsandri” din Bălţi. 

Activităţile care au avut loc în Orăşelul European, au fost: prezentări turis-
tice şi de afaceri; activităţi culturale, distribuirea pliantelor; organizarea concursurilor; desfăşurarea activităţilor interactive 
de către Ambasadele Statelor Membre ale UE şi de către proiectele finanţate de UE şi implementate în Moldova

Ceremonia oficială de deschidere a avut loc în prezenţa oficialilor UE şi ai Republicii Moldova: Miroslav Lajčák, director 
executiv pentru Rusia, Vecinătatea Estică şi Balcanii Occidentali în cadrul Serviciului UE de Acţiune Externă; Prim-ministrul 
Republicii Moldova, reprezentantul Primăriei municipiului Chişinăului şi alţi oficiali locali

De asemenea, în ambele oraşe au funcţionat şcoli de limbi, oferind lecţii de studiere a limbilor europene, cetăţenii având 
posibilitatea de a învăţa fraze cheie în limbile germană, franceză, lituaniană, cehă, poloneză şi altele.

Orăşelul European a găzduit Dezbateri Publice unde cetăţenii au putut adresa întrebări şi dialoga cu ambasadori şi oficiali 
moldoveni de rang înalt în probleme politice şi economice. De asemenea, pentru prima dată în Moldova în cadrul celebrării 
Zilelor Europei, Delegaţia UE în Moldova a organizat Festivalul de Film European, care a avut loc la Chişinău, în perioada 
10-13 mai, şi în cadrul căruia Ambasadele Statelor Membre ale UE au prezentat 11 filme europene. 

Persoana de contact: Anton Teretyshnyk, e-mail: anton_t@keycommunications.ua

PROIECTUL FINANŢAT DE UE PROMOVEAZĂ REÎNTOARCEREA DEFINITIVĂ  
A ABSOLVENŢILOR  MOLDOVENI DE PESTE HOTARE 
Pe parcursul perioadei octombrie 2010 - martie 2011, absolvenţii moldoveni 
aflaţi peste hotare au avut posibilitatea să aplice la Programul de Promovare 
a Reîntoarcerii în R. Moldova, care vizează soluţionarea problemei exodului 
de creiere prin promovarea circulaţiei de idei inovatoare şi a transferului de 
competenţe în cadrul procesului de migraţie al tinerilor. 

Începând cu aprilie 2011 mai mult de 10 absolvenţi moldoveni de peste hotare s-au 
întors în ţara lor natală şi au fost cu succes integraţi în piaţa naţională a muncii prin 
intermediul proiectului finanţat de UE “Susţinerea implementării componentei de dez-
voltare şi migraţie prin Parteneriatul de Mobilitate UE-Moldova” implementat de către 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova.

Programul – pilot va oferi posibilitatea ca 30 de studenţi moldoveni cu vâr-
sta de până la 35 de ani, aflaţi peste hotare să se întoarcă acasă cu plasa-
rea profesională ulterioară în sectoarele publice şi private ale Republicii Moldova. Pe parcursul primei etape, mai mult de 65 
de cereri au fost depuse de către absolvenţii moldoveni din străinătate, dintre care 13 au fost returnaţi cu succes şi li s-au 
prevăzut locuri de muncă pentru o perioadă de 6 luni, cu un supliment de 200 de euro la salariu.   

“Întotdeauna am păstrat în inimă şi în minte dorinţa de a reveni în Moldova”, spune Vadim, beneficiarul programului pentru 
tinerii absolvenţii. “Sunt mândru să fiu printre primii tineri absolvenţi care revin în Moldova pentru a-şi construi viitorul aici, 
acasă, împreună cu familia şi prietenii”.

Pentru mai multe informaţii: www.iom.md  
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int 
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TURNEUL INTERNAŢIONAL DE MINI-FOOTBAL CONSOLIDEAZĂ PARTENERIATE  
În perioada 14-15 mai 2011, câteva echipe formate din reprezentanţi 
ai organelor de drept şi angajaţi din domeniul managementului 
frontierelor veniţi din diferite ţări au participat la un campionat 
internaţional de fotbal unic care s-a desfăşurat la Odessa. Aceasta a 
fost cea de-a treia ediţie a campionatului anual de 2 zile, care a fost 
găzduit de către Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi 
Ucraina şi de către Serviciul de Stat de Grăniceri al Ucrainei.

Turneul are drept scop să consolideze cooperarea şi încrederea reciprocă 
între serviciile care activează la frontieră şi să faciliteze relaţiile de lucru 
cu organizaţiile partenere din Uniunea Europeană. 

Udo Burkholder, Şeful Misiunii EUBAM, a remarcat că campionatul a cres-
cut în popularitate de la inaugurarea evenimentului în 2009: “Turneul de 
anul trecut a contribuit la consolidarea parteneriatului dintre agenţiile de frontieră ale Moldovei, Ucrainei şi ale UE. Sunt 
bucuros că anul acesta ni s-au alăturat echipe din ţările CSI”. Echipele care au reprezentat serviciile Vamale şi de Grăni-
ceri din Moldova şi Ucraina, serviciile de frontieră ale Rusiei, Azerbaidjan şi  Kazahstan, Consiliul comandanţilor trupelor 
de grăniceri ai CSI, Poliţia română de frontieră, Agenţia Naţională a Vămilor din Republica Bulgaria, FRONTEX (Agenţia UE 
care coordonează cooperarea operaţională dintre Statele Membre ale UE  în domeniul securităţii frontierelor), Iniţiativa de 
Cooperare în Europa de Sud-est (SECI), universităţile din Odessa, autorităţile regionale din Odessa şi Misiunea EUBAM au 
participat în cadrul campionatului.

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

REPUBLICA MOLDOVA VA PRODUCE ENERGIE DIN SURSE INTERNE
Pe data de 17 mai 2011, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, 
finanţat de către Uniunea Europeană a fost lansat de către Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova.

Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile în peste 
130 de grădiniţe, şcoli, centre medicale, alte instituţii publice din cadrul 
comunităţilor rurale şi peste 500 de gospodării, în special din biomasa 
obţinută la nivel local (deşeuri agricole). 

Proiectul constituie  în prezent cea mai ambiţioasă iniţiativă în domeniul 
promovării energiei regenerabile în Republica Moldova, având ca scop spo-
rirea securităţii energetice, înfiinţarea pieţii funcţionale a tehnologiilor de 
procesare a biomasei şi combustibililor, crearea locurilor de muncă atât la 
nivel local, cât şi la nivel regional. „Moldova depinde în mare măsură de resursele energetice importate de peste hotare, iar 
identificarea unei surse alternative de energie constituie o prioritate pentru ţară. Deoarece Moldova este relativ o ţară agrară, 
biomasa reprezintă cea mai potrivită sursă de energie. Strategia energetică în Moldova prevede ca până în 2020, 20%  din 
energia produsă să fie obţinută din surse regenerabile”, a menţionat Ilarion Popa, Vice-ministrul Economiei.  

 “Energia regenerabilă deţine un rol crucial în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi alte forme de poluare, în diver-
sificarea şi îmbunătăţirea securităţii aprovizionării cu energie şi  crearea unei industrii care va utiliza surse curate de energie. 
Acest cadru european ar trebuie să ajute pe oricine să treacă la o aprovizionare cu energie durabilă”, a spus Dirk Schuebel, 
Şeful Delegaţiei UE în Moldova. Proiectul cu privire la sursele energetice şi biomasă din Moldova va sprijini autorităţile să 
diversifice sursele de energie care va contribui la un sistem mai sigur de aprovizionare durabilă. Multe clădiri publice şi gos-
podării private în spaţiile rurale vor avea un confort sporit de căldură în timp ce vor economisi pe consumul de energie. Produ-
cătorii agricoli şi furnizorii de biomase vor beneficia de pe urma noilor oportunităţi de business. Proiectul cu privire la Energie 
şi Biomase va avea o durată de 4 ani şi se aşteaptă să fie implementat în perioada 2011-2014, cu un buget total de €14.56 
milioane, finanţat de către Uniunea Europeană (14 milioane Euro) şi  co-finanţat de către PNUD Moldova (560.000 Euro). 

Persoana de contact:  Alexandru Ursul, e-mail: alexandru.ursul@undp.org 
Ina Prisăcaru-Zglavuţă, e-mail: ina.zglavuta@undp.org 
Dagmar Kaljarikova, e-mail: dagmar.kaljarikova@eeas.europa.eu
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INIŢIATIVA COMUNĂ DE COMBATERE A CORUPŢIEI “TINERII ÎMPOTRIVA 
CORUPŢIEI” A FOST LANSATĂ LA YALTA 
Pe data de 18 mai 2011 şcoala internaţională de primăvară ‘Tinerii 
împotriva Corupţiei’, o iniţiativă organizată în comun de către 
Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), 
Serviciul de Stat de Grăniceri al Ucrainei (UASBGS) şi Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCECC), şi-au început 
activităţile în Yalta.

Programul de formare de o săptămână este cea de-a treia şcoală de acest 
gen, care e organizată pentru studenţii moldoveni şi ucraineni, urmând 
ediţiile de succes petrecute vara trecută în Moldova şi în februarie, la 
Odessa. La ceremonia de deschidere, cei 26 de studenţi au fost salu-
taţi de către şeful EUBAM, Udo Burkholder, coordonatorul de proiect al 
OSCE în Ucraina, Ambasadorul Lubomir Kopaj şi de către Vice -Directorul 
CCECC, George Russu. 

Programul şcolii de primăvară include sesiuni practice şi teoretice pentru studenţi pe probleme de anti-corupţie şi care 
vizează şi instrumentele ce ţin de prevenirea corupţiei, investigarea, principiile bunei guvernări, etică, la fel ca şi studii de 
caz actuale ale statelor membre ale UE, Ucraina şi Moldova.

„Tinerii împotriva corupţiei” este printre cele câteva iniţiative anti-corupţie sprijinite de către EUBAM. În Moldova şi Ucraina, 
la nivel central şi regional, Misiunea sprijină serviciile de management al frontierelor în elaborarea şi punerea în aplicare 
a planurilor de acţiune anti-corupţie şi a mecanismelor de prevenire.

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

COOPERAREA TRANS-FRONTALIERĂ A DUS LA DESCOPERIREA UNEI 
CONTRABANDE ENORME CU ŢIGĂRI  
Un total de 61.9 milioane de unităţi de ţigări au fost confiscate în 
Grecia, în urma încheierii unei operaţiuni de succes de combatere a unei 
contrabande, care a fost coordonată de către Misiunea UE de Asistenţă 
la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) şi Centrul SECI, cu sprijinul 
agenţiilor în Republica Moldova, Bulgaria, România şi Turcia.

Departamentul Droguri şi Arme, Biroul Crime Economice şi Financiare, cu 
sprijinul Ministerului de Finanţe al Greciei au capturat un lot enorm de 
ţigări ilegale de diferite mărci. Acestea au fost descoperite într-un depozit 
din Megara, în regiunea Attika din Grecia şi este una din cele mai mari 
capturi realizate vreodată în Europa. 

“Misiunea EUBAM este mândră că a avut un rol în această uriaşă confis-
care de ţigări,” a menţionat  Udo Burkholder, şeful EUBAM. 

Operaţiunea a fost iniţiată după ce Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a oferit EUBAM informaţii 
referitoare la transportarea unui lot de ţigări pe o navă mică care plecase din portul Giurgiuleşti din Republica Moldova. 
EUBAM a contactat ulterior Centrul SECI, Departamentul de Asistenţă Operaţională pentru a stabili  reţeaua de comunicaţii 
a statelor membre ale UE.

Persoana de contact: Christina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org  
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EVENIMENTUL DE INSTRUIRE EUBAM EURO 2012 A FOST INIŢIAT ÎN HMELNIŢCHI
Pe data de 20 mai 2011, 24 reprezentanţi de top din domeniul 
organelor de drept din partea Ucrainei şi Moldovei au început prima 
de zi de trening specializat în limba engleză, organizat de către 
Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) 
la Centrul de Instruiri în domeniul Vămilor din Hmelniţchi.

„Frontieră comună, limba comună: în prag de Euro 2012” este o instruire 
de o săptămână de formare a formatorilor organizat de EUBAM, care şi-a 
extins asistenţa de consolidare a capacităţilor pe care o oferă serviciului 
de grăniceri, vamal şi agenţiilor de drept din Moldova şi Ucraina pentru 
oferirea sprijinului în cadrul pregătirilor pentru campionatul european de 
fotbal care va avea loc anul viitor.

Sesiunile de la Hmelniţchi au vizat competenţele de comunicare în en-
gleză pentru întâlnirile oficiale,de exemplu, „aplicarea legii şi Euro 2012”, „corupţia şi crima organizată”, „Codul frontierei 
Schengen”, „contrabanda”, „controlul mulţimilor şi urgenţele”, „crearea de profiluri” şi „securitatea documentelor de că-
lătorie”.

Această săptămână de instruire este ultima din cadrul seriilor de iniţiative pe care EUBAM le-a elaborat înainte de Euro 
2012. Următorul trening de limbă engleză pentru instructorii de la poliţia de frontieră Ucraineană, de la vamă, de la agen-
ţiile de drept va fi organizat anul acesta de către EUBAM.

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

DESENELE „EUROPA MEA” AU FOST EXPUSE LA ODESSA,  
CU SUSŢINEREA EUBAM
75 de desene au fost primite de către Misiunea UE pentru Asistenţă 
la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) pentru concursul de 
desen „Europa mea”, care a avut loc pe 20 mai 2011. Desenele au 
fost expuse la Centrul Cultural Grecesc din Odessa.

La deschiderea ceremoniei, Jean Van Acker, reprezentant  EUBAM a afir-
mat că organizaţia a fost copleşită de participările la concurs, care a atras 
circa 300 de desene din partea elevilor cu cuprinsă între 8-16 ani din 
Odessa. Au fost anunţaţi 12 câştigători pentru 3 categorii de vârstă la 
concursul „Europa Mea” şi ca recompensă pentru eforturile lor, fiecare a 
primit câte un e-book.

Misiunea UE de asemenea a promovat o colaborare cu câteva universităţi 
din Odessa şi organizează tabere şi şcoli de vară, unde sunt împărtăşite 
valorile şi conceptele UE.

 “În aceste zile, EUBAM îşi intensifică activităţile sale cu tinerii din Republica Moldova şi Ucraina. Tineretul, desigur, repre-
zintă viitorul. Deci, este important să se acorde atenţie  speranţelor, imaginaţiei şi viselor lor. Sunt sigur că veţi fi de acord 
că ideile reprezentate prin aceste desene provoacă meditaţie şi inspiraţie”, a spus Van Acker.

Cele 75 de desene vor rămâne expuse la Centrul Cultural Grecesc timp de o lună, perioadă în care membrii publicului sunt 
bineveniţi să le admire.

Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org  
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EUBAM ŞI UNIVERSITĂŢILE PARTNERE VOR SEMNA UN MEMORANDUM 
PRIVIND ORGANIZAREA UNUI CURS COMUN  
Pe data de 23 mai 2011, în cadrul sărbătoririi anuale a Zilei Europei, 
Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) 
a semnat un Memorandum cu 5  universităţi-partenere din Odessa, 
pentru implementarea unui curs comun de studii, „Frontierele 
Europei”, care va fi iniţiat în septembrie anul curent.

Cursul este o iniţiativă unică pentru EUBAM şi cele cinci universităţi par-
tenere care vor oferi o perspectivă generală asupra evenimentelor cheie 
ale UE din domeniul managementului frontierei, care e va axa în special 
asupra unor astfel de subiecte precum Sistemul Vamal al UE şi Acquis-
ul Schengen, combaterea crimei organizate şi a corupţiei. Lecţiile vor fi 
predate de experţi de la EUBAM şi profesori de la universităţile partenere. 

 “Acest curs comun,” declară Udo Burkholder, Şeful Misiunii EUBAM, “este 
o oportunitate de a împărtăşi valori europene şi de a prezenta exemple pozitive de asistenţă  la frontieră ale Misiunii în 
Ucraina şi Moldova. Este demonstrarea unei cooperări profunde cu mediul academic şi suntem încântaţi să spunem că 
aceasta este o parte importantă a activităţilor de outreach”. 

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

ÎN MOLDOVA AU FOST DESCHISE CINCI CENTRE DE INFORMARE A UE
La 23 mai 2011, Delegaţia UE în Moldova a deschis cinci centre 
de informare în principalele oraşe din Moldova: la Chişinău, Bălţi, 
Cahul şi Comrat. Centrele sunt amplasate în cadrul Academiei de 
Studii Economice din Moldova, Universităţii de Stat din Moldova 
(ambele sunt la Chişinău), Universităţii de Stat Alecu Russo (Bălţi), 
Universităţii de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu (Cahul) şi Universităţii 
de Stat din Comrat (Comrat).

Centrele vor oferi publicului informaţii şi materiale care se referă la o serie 
întreagă de domenii, inclusiv programele şi instrumentele UE aplicate în 
Moldova, legislaţia UE, regulile de afaceri şi cultură.

Centrele de informare vor oferi acces liber la propriile resurse şi sunt des-
chise tuturor, inclusiv, tinerilor, studenţilor, experţilor în diferite domenii şi 
oamenilor de afaceri. Reţeaua centrelor din Moldova va primi materiale gratuite din partea Biroului de Publicaţii al UE, cu 
sediul la Luxemburg.

Actualmente, în Moldova, există şase centre de informare – cele deschise recent şi un centru lansat în 2007, care este 
găzduit de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din Moldova (Chişinău).

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova, 
Persoana de contact: Svetlana Jăpălău, e-mail: svetlana.japalau@bdr.md
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A FOST LANSAT PROIECTUL EIDHR CU PRIVIRE LA LIBERTATEA  
MASS-MEDIA ŞI LIBERTATEA PRESEI 
La 16 mai 2011, la Chişinău a fost lansat programul de 15 luni, 
Libertatea Noilor Idei (FONI), care are drept scop promovarea 
libertăţii expresiei şi libertăţii presei în rândurile noii generaţii de 
tineri din Moldova.

FONI este un proiect finanţat de către Uniunea Europeană, în baza In-
strumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului (EIDHR) 
şi implementat de către Organizaţia Europeană de Drept Public (EPLO) în 
cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării), Revista periodică “Dreptul” şi Catedra Studii 
Jurnalistice, Institutul de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat 
din Tiraspol Taras Shevchenko (UST).

În perioada august - octombrie 2011, experţii europeni vor preda zece 
prelegeri studenţilor de la masterat. După ce studenţii vor fi instruiţi pe 
anumite domenii cu privire la libertatea expresiei şi a presei şi obstacolele legale care împiedică implementarea acestora, 
vor fi informaţi despre importanţa şi respectul faţă de libertatea presei.

După prelegeri, va avea loc o probă scrisă care va aborda un subiect legat de libertatea expresiei. Trei autori ai celor mai 
bune lucrări vor obţine un loc de practică într-unul din ONG-urile locale din Moldova. Materialele prelegerilor şi lucrările 
selectate vor fi publicate în ziarele şi materialele informaţionale ale proiectului.

Persoana de contact:  Piji Protopsaltis, Vice Director pentru Management, e-mail: pprotopsal@eplo.eu  
Ilias Kalamaras, Şeful Diviziunii Operaţii, e-mail: ikalamaras@eplo.eu

ANUNŢURI ALE PROIECTELOR FINANŢATE DE UE  
(Iunie 2011)

1-30 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Programul privind Suportul Democraţiei în Moldova în parteneriat cu Consiliul de Presă al Moldovei organizează 
campania de informare pentru a încuraja cetăţenii să ceară respectarea drepturilor la informaţie echilibrată şi 
calitativă şi să monitorizeze etica profesională a jurnaliştilor.
Contact: office.democracy.moldova@coe.int

3 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Proiectul Sprijin pentru Măsurile de Fortificare a Încrederii organizează Seminarul de Politici Nr. 2 –
Sisteme de control a calităţii produselor.
Persoana de contact: Galina Selari, e-mail: selari@cisr-md.org, 
 Hubert Duhot, e-mail: Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu

3 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Programul privind Suportul Democraţiei în Moldova organizează masa rotundă cu scopul prezentării
studiului “Stimularea gândirii critice a jurnaliştilor – dileme etice şi editoriale”.
Contact: office.democracy.moldova@coe.int

6 -7 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Programul privind Suportul Democraţiei în Moldova organizează Mese Rotunde la tema respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi (în colaborare cu ONG-ul Humanitas).
Contact: office.democracy.moldova@coe.int
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6 – 8 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelier de lucru organizat de TAIEX cu privire la garanţiile procedurale aplicabile în domeniul azilului. 
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

6 – 11 IUNIE 2011, COPENGAHA,DANEMARCA
În cadrul Proiectului de Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova” va fi organizată o Vizită de Studiu în cadrul Serviciului Vamal Danez. 
Persoana de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

9 – 10 IUNIE 2011, BARCELONA, SPANIA
Atelier de lucru multinaţional organizat de TAIEX cu privire la portabilitatea numerelor de telefon peste 
frontierele UE.
Persoana de contact: Jean-Marie Gobeaux, e-mail: jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu

14 – 15 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Seminar de două zile privind principiile de creare a UE şi rolul NAPC în acest context.
Persoana de contact: Alexandra Ghenea, e-mail: rtaast@yahoo.com

14 – 15 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
SIGMA organizează un seminar de instruire cu privire la achiziţiile în domeniul sănătăţii. 
Persoana de contact: Marian Lemke, e-mail: Marian.LEMKE@oecd.org

16 – 17 IUNIE 2011, BRUXELLES, BELGIA
Atelier de lucru multinaţional cu privire la Zilele Consolidării Instituţiilor 2011.
Persoana de contact: Lazar Todorov, e-mail: lazar.todorov@ec.europa.eu

16 – 21 IUNIE, TULCEA, ROMÂNIA
Vizită de studiu a echipei NAPC. 
Persoana de contact: Alexandra Ghenea, e-mail: rtaast@yahoo.com

20 – 21 IUNIE 2011, CIMIŞLIA, MOLDOVA
Cursul de formare a formatorilor organizează o campanie de comunicare cu privire la gestionarea deşeurilor 
pentru ONG-urile din Regiunea de Dezvoltare Sud în cadrul Proiectului Guvernanţa Deşeurilor.
Persoana de contact: Tatiana Ţugui, e-mail: ttugui@eptisa.com

20 – 22 IUNIE 2011, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Vizită de studiu organizată de TAIEX cu privire la ajustarea procedurilor financiare ca urmare a asocierii  
la cel de-al Şaptelea Program Cadru.
Persoana de contact: Lazar Todorov, e-mail: lazar.todorov@ec.europa.eu

24 – 30 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA 
Proiectul Sprijin pentru Măsurile de Fortificare a Încrederii organizează Seminarul de Politici Nr. 4:  
Oportunităţi şi provocări în dezvoltarea businessului mic şi mijlociu în Moldova şi Transnistria. 
Persoana de contact:  Galina Selari, e-mail: selari@cisr-md.org  

Hubert Duhot, e-mail: Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu



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

27 IUNIE 2011 CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelierul de lucru organizat de TAIEX cu privire la anti-discriminare.
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

27 – 28 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Atelier multinaţional organizat de TAIEX cu privire la clasificarea şi inventarierea deşeurilor şi raportarea 
naţională.
Persoana de contact: Jean-Marie Gobeaux, e-mail: jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu

27 IUNIE – 7 IULIE 2011, FRANŢA
O vizită de studiu va fi organizată în Franţa în cadrul Proiectului de Twinning “Suport Sistemului  
de Achiziţii Publice din Republica Moldova”.
Persoana de contact: Clara Calin, e-mail: calin.clara@gmail.com 

DATE CARE URMEAZĂ A FI CONFIRMATE  
Două prezentări vor fi realizate în incinta şcolilor de către experţii Oficiului EUBAM de la Chişinău  
şi Ofiţerii de Legătură EUBAM.   
Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org  

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


