
Buletin pentru jurnalişti, 27 octombrie 2010 

Toate materialele acestui Buletin informativ pot fi folosite în mod liber şi reproduse în format 

electronic în mass-media scrisă, precum şi în orice alte proiecte informative. 

Retipărirea acestor materiale trebuie să indice o trimitere către Delegaţia Uniunii Europene în Republica 

Moldova. 

Delegaţia încurajează pe deplin diseminarea produselor de informare în rândul mass-media din Republica 

Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc. 

Anunţuri 

27-28 OCTOMBRIE, KIEV, UCRAINA 

Comisarul european pentru comerţ, Karel De Gucht, efectuează o vizită în  Ucraina . Mai multe 

informaţii>>> 

11 NOIEMBRIE, BRUXELLES, BELGIA  

Subcomitetul UE-Republica Moldova pentru Comerţ şi Investiţii.  Mai multe informaţii>>> 

17 NOIEMBRIE, CHIȘINĂU 

Seminar privind gestionarea integrată a frontierelor, în cadrul  Parteneriatului Estic. Mai multe 

informaţii>>> 

 

Noutăţi (12-26 Octombrie 2010) 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

UE FORTIFICĂ COOPERAREA CU VECINII DIN EST ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR  

Pe 12 octombrie Comisia Europeană a găzduit o conferinţă la nivel înalt privind oportunităţile de finanţare a 

conexiunilor euro-asiatice, care leagă ţările vecine de Est de Reţeaua Trans-Europeană de Transport 

(reţeaua TEN-T) 

Aproximativ 200 de participanţi din ţările membre TRACECA, inclusiv din Republica Moldova, reprezentanţi 

ai instituţiilor financiare internaţionale şi alte părţi interesate au discutat oportunităţile de investiţii şi 

puncte comune de cooperare. 

20 de prezentări de proiecte prioritare au fost însoţite de documentaţie printată, ecrane multi-media şi, 

ceea ce este cel mai important, au avut loc discuţii şi negocieri bilateral între participanţi. 

Ca rezultat al prezentării similare din anul trecut, patru proiecte deja au găsit finanţare. 

În urma acestui eveniment de succes, TRACECA va continua să lucreze în direcţia aprofundării relaţiilor de 

comunicare cu instituţiile financiare şi să dezvolte proiecte de infrastructură. 

http://europa.eu/eucalendar/event/id/168052-commissioner-de-gucht-in-ukraine/mode/standalone
http://europa.eu/eucalendar/event/id/168052-commissioner-de-gucht-in-ukraine/mode/standalone
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf


IFC, Banca Mondială, BEI, BERD şi JICA s-au arătat interesate de oportunitatea cooperării.  NIF şi IFCA - două 

fonduri de dezvoltare gestionate de CE, sunt instrumente suplimentare, care vor putea fi utilizate în viitorul 

apropiat. Mai multe informaţii>>> 

 

ASHTON SALUTĂ RATIFICAREA DE CĂTRE MOLDOVA A STATUTULUI  TRIBUNALULUI PENAL INTERNAŢIONAL 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Catherine Ashton, a salutat 

călduros ratificarea, de către  Republica Moldova, pe 12 octombrie, a Statutului de la Roma al Curţii Penale 

Internaţionale (CPI). 

 “Acesta este un pas important în direcţia combaterii impunităţii pentru crimele de război, crime împotriva 

umanităţii şi genocid. În acelaşi timp, aceasta va contribui la aprofundarea relaţiilor noastre bilaterale în 

cadrul viitorului acord de asociere UE-Republica Moldova”, a declarat comisarul european. 

Reiterând suportul neclintit al UE pentru Curte, ea a spus că prin acest pas numărul statelor care susţin CPI 

a ajuns la 114. 

“Sunt încrezută că ratificarea de către Republica Moldova a Statutului de la Roma, va încuraja şi alte state 

partenere a UE să întreprindă acelaşi pas”. Mai multe informaţii>>> 

 

ASHTON SALUTĂ DEMONTAREA PUNCTELOR DE CONTROL RUSE DIN GEORGIA 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Catherine Ashton, a salutat 

demontarea punctului de control rus din Perevi, Georgia, după cum a fost anunţat în cadrul rundei a 13-a 

de Discuţii Internaţionale de la Geneva, care a avut loc pe 14 octombrie. 

Potrivit lui Ashton, observatorii din partea Misiunii de monitorizare a UE (EUMM) a confirmat faptul că 

punctul de control rus a fost demontat pe 18 octombrie. 

EUMM a menţinut legătura permanentă cu autorităţile ruse şi georgiene  pentru a se asigura că retragerea 

se efectuează într-o manieră ordonată şi paşnică. 

 “Aştept cu nerăbdare ca situaţia să progreseze de aşa manieră ca să fie puse în aplicare, integral, 

prevederile Acordului din şase puncte, intermediate de către UE, din 12 august 2008 şi măsurile de punere 

în aplicare a acestuia, din 8 septembrie 2008” a menţionat oficialul UE într-o declaraţie. 

 “UE rămâne pe deplin angajată în  soluţionarea paşnică a conflictului. Adresez un apel, către toate părţile 

implicate în acest proces , să depună eforturi reale în vederea normalizării situaţiei în continuare şi să 

continue dialogul - singurul mijloc de a aborda consecinţele conflictului, inclusiv situaţia umanitară. Mai 

multe informaţii>>> 

 

UN NOU IMPULS ÎN RELAŢIILE UE-MOLDOVA 

Pe 21 octombrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care saluta cele mai noi evoluţii în 

relaţiile  Republica Moldova - UE şi eforturile autorităţilor moldovene în identificarea soluţiei pentru 

problema transnistreană. Totodată, parlamentarii europeni s-a pronunţat pentru o implicare mai robustă a 

UE în medierea acestui conflict regional. 

http://www.traceca-programme.eu/en/investments/investment-forum/press-release/
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117147.pdf


Rezoluţia, care nu poartă caracter obligatoriu, subliniază progresul substanţial în relaţiile UE-Moldova, 

obţinut pe parcursul ultimului an şi invită Comisia să adopte rapid un plan de liberalizare a vizelor pentru 

cetăţenii moldoveni. 

Parlamentarii europeni, de asemenea, salută disponibilitatea Guvernului Republicii Moldova să caute o 

soluţie, prin negocieri, în problema transnistreană. În rezoluţie se mai menţionează că parlamentarii 

europeni "susţin integritatea teritorială a Republicii Moldova" şi cheamă părţile să revină la negocierile în 

formatul 5+2. 

În finalul rezoluţiei se menţionează "începutul foarte bun" a negocierilor pe marginea Acordului de Asociere 

cu Republica Moldova (în ianuarie curent) şi se optează pentru o campanie curată, în cadrul alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Mai multe informaţii>>> 

 

ECONOMIE  

BEI SUSŢINE DEZVOLTAREA REŢELEI DE TRANSPORT PUBLIC DIN CHIȘINĂU 

Pe 13 octombrie, Banca Europeană de Investiţii (BEI) a anunţat acordarea unui împrumut de 5 milioane EUR 

pentru modernizarea transportului public din Chişinău. 

Fondurile BEI vor fi utilizate pentru achiziţionarea a aproximativ 100 de troleibuze noi, piese de schimb si 

echipamente de întreţinere. 

Acesta este primul împrumut BEI acordat pentru municipiul Chişinău. Proiectul are ca scop îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor de transport public în termeni de fiabilitate, confort şi viteză. Aceste îmbunătăţiri, 

împreună cu capacitate extinsă de transportare a pasagerilor, are ca scop de a încuraja utilizarea 

transportului public. 

Procurarea troleibuzelor noi va permite reducerea consumului de energie electrică de către întreprinderea 

de gestionare şi la reducerea zgomotului, iar reorientarea fluxului de călători spre transportul public, va 

contribui la ameliorarea calităţii aerului. 

Acest proiect este co-finanţat cu un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

(BERD) şi subvenţii de la Comisia Europeană în cadrul Facilităţii de investiţii în vecinătate (FIV). Mai multe 

informaţii>>> 

 

DEPUTAŢII EUROPENI AU VOTAT PENTRU INDICAREA ŢĂRII DE ORIGINE A PRODUSELOR PRODUSE ÎN AFARA 

UE 

Pe 21 octombrie, Parlamentul European a propus să fie asigurată indicarea ţării de origine în limba engleză 

pe etichetele de bunuri vândute oriunde în UE. Mărfurile importate din afara UE ar trebui să indice, în mod 

clar, ţara lor de origine, pentru a ajuta consumatorii să facă alegerea conştientă, spun deputaţii europeni. 

În timp ce numeroase companii europene aplică voluntar  "made in"  (produs în), UE nu dispune de norme 

armonizate prin care să ateste originea mărfurilor importate, cu excepţia unor cazuri în sectorul agricol. 

În conformitate cu normele noi, marcajul privind  ţara de origine va trebui să apară pe o gamă largă de 

produse, cum ar fi textile, încălţăminte, mobilă şi produse farmaceutice, şi chiar unelte, şuruburi şi 

robinete. 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR89508/
http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-170-eib-supports-environmentally-friendly-public-transport-in-moldovas-capital-chisinau.htm
http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-170-eib-supports-environmentally-friendly-public-transport-in-moldovas-capital-chisinau.htm


Noua lege se va aplica numai pentru mărfurile destinate pentru consumatorii finali, dar nu pentru 

produsele din Uniunea Europeană, Turcia, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein. Mai multe informaţii>>> 

 

SOCIAL  

UN NOU RAPORT PRIVIND 20 DE ANI DE TRANZIŢIE ÎN ŢĂRILE POST-SOVIETICE 

Pe 20 octombrie, Fundaţia Europeană de Instruire, agenţia Uniunii Europene pentru sprijinirea educaţiei şi 

formării profesionale în ţările din vecinătatea UE, a publicat un nou raport privind 20 de ani de tranziţie în 

şase ţări post-sovietice, cu un accent special pe educaţie şi ocuparea forţei de muncă. 

Raportul a fost bazat pe activităţi ale proiectului  “Revizuirea pieţei muncii în regiunea Mării Negre”, 

implementat în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan. 

Documentul acoperă o gamă largă de aspecte de la schimbări politice la politicile economice, a migraţiei,  a 

pieţei forţei de muncă şi educaţie. Raportul arată că  “schimbările produse sunt enorme, dar și greutăţile 

prin care au trecut aceste state au fost mari”. 

Provocarea este, potrivit raportului, că abilităţile pe care oamenii dobândesc în timpul studiilor 

îndelungate, nu sunt folosite mai târziu sau sunt utilizate în măsură mai mică, iar tinerii absolvenţi se 

confruntă cu o dificultăţi în angajare la muncă. Există o lipsă de locuri de muncă, în special acolo unde 

sectorul privat ar trebui să ia iniţiativa. Mai multe informaţii>>> 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN OPTEAZĂ PENTRU STABILIREA SALARIULUI MINIM DEASUPRA PRAGULUI 

SĂRĂCIEI 

Pe 20 octombrie Parlamentul European a adoptat o rezoluţie, spunând că sistemele de venit minim ar 

trebui să fie introduse în toate statele membre ale UE cu scopul de a combate sărăcia. 

Rezoluţia vine la trei zile după Ziua ONU pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie) şi în contextul încheierii 

Anului european de luptă împotriva sărăciei (2010). 

Sistemele de venit minim, constând în sprijin financiar, plus acces mai uşor la servicii pentru persoanele cu 

venituri mici, reprezintă cel mai eficient mod de a garanta un standard adecvat de viaţă şi de integrare 

socială, se menţionează în rezoluţia Parlamentului European. 

Astfel de sisteme ar trebui să fie înclinate la 60% din venitul mediu al ţării în cauză. Comisiei i se solicită să 

prezinte o iniţiativă în acest domeniu, ca un prim pas spre un plan de acţiune al UE. 

Deputaţii subliniază, de asemenea, creşterea numărului de muncitori săraci. Ei subliniază faptul că un 

salariu trebuie să fie întotdeauna deasupra pragului de sărăcie şi că lucrătorii, care rămân sub acest prag, ar 

trebui să primească alocaţii suplimentare  necondiţionate. Mai multe informaţii>>> 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN A EXTINS CONCEDIUL DE MATERNITATE PÂNĂ LA 20 DE SĂPTĂMÂNI 

Pe 20 octombrie Parlamentul European a decis extinderea concediului de maternitate minim din UE de la 

14 la 20 de  săptămâni, cu plata integrală. O anumită flexibilitate va fi aplicată pentru ţările care au deja o 

formă de concediu din motive familiale. Dreptul la concediu de paternitate plătit, de cel puţin două 

săptămâni, de asemenea, o fost aprobat cu o majoritate de voturi. 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR89448
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/opennews/C63BB85CC657932AC12577C1004F8664_EN?OpenDocument
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR88468


Angajaţii, aflaţi în concediu de maternitate, urmează să fie plătiţi cu salariul întreg, care va constitui  100% 

din ultimul salariu lunar sau salariul mediu lunar. În conformitate cu propunerea Comisiei, angajaţii vor 

primi 100% din remuneraţie pe parcursul primelor şase săptămâni de concediu de maternitate. Pentru 

restul concediului, Comisia a recomandat acordarea plăţii integrale. Acest lucru, însă, nu este o dispoziţie 

obligatorie, dar suma plătită urmează să fie nu mai mică decât cea pentru concediul medical. 

Statele membre sunt invitate să acorde părinţilor dreptul la concediu de paternitate, plătit integral de cel 

puţin două săptămâni în perioada concediului de maternitate. Deputaţii, care s-au opus acestei prevederi, 

au afirmat că concediu de paternitate se află în afara domeniului de aplicare a acestei legislaţii, ce se ocupă 

cu sănătatea şi securitatea femeilor însărcinate. Mai multe informaţii>>> 

 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101020IPR88388

