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  ŞTIRI DESPE PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

STRATEGIA DE REFORMARE ŞI COORDONARE A SECTORULUI JUSTIŢIEI
În data de 7 iulie 2011, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova în cooperare cu Ministerul Justiţiei al 
Republicii Moldova şi Institutul Naţional al Justiţiei au organizat conferinţa de presă cu privire la Strategia de 
reformare şi coordonare a sectorului justiţiei. 

Scopul principal al conferinţei a fost de a prezenta rezultatele studiului de evaluare a sectorului justiţiei în Republica 
Moldova, finanţat de UE şi realizat de o echipă de experţi independenţi, precum şi de a face schimb de experienţă în 
domeniul reformării sistemului de justiţie cu Lituania, România şi Georgia şi a prezenta lecţiile însuşite pentru proce-
sul de reformare a justiţiei desfăşurat în Moldova.

Persoana de contact: Dovydas Vitkauskas, e-mail: dovydas.vitkauskas@yahoo.com

RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI  
DE PROBAŢIUNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
În cadrul Programului “Susţinerea Democraţiei în Republica Moldo-
va” finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Consiliul Euro-
pei, pe data de 4 iulie 2011 a fost organizată o masă rotundă pentru 
prezentarea şi discutarea raportului de evaluare a sistemului de pro-
baţiune în Republica Moldova.

Masa rotundă a avut scopul de a prezenta proiectul raportului pentru 
sistemul de probaţiune în Republica Moldova, elaborat de către experţii 
Consiliului Europei, ca urmare a vizitei de evaluare. În afară de această 
masa rotundă a oferit partenerilor locali oportunitatea de a se implica în 
procesul de evaluare a corespunderii Legii Republicii Moldova cu privire 
la Probaţiune şi a eficienţei implementării probaţiunii în Moldova. Experţii 
Consiliului Europei au prezentat constatările evaluării, atrăgând o atenţie deosebită asupra neajunsurilor sistemului şi 
practicilor de probaţiune în Republica Moldova, a mijloacelor de depăşire a acestora, precum şi a viitoarelor activităţi de 
îmbunătăţire a implementării probaţiunii în Republica Moldova.

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int

EUBAM LANSEAZĂ UN PROGRAM UNIC DE FRONTIERĂ ÎN ODESA
La 30 iunie,  în Odesa, Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la 
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a lansat un program unic 
de instruire pentru şefii  pichetelor de grăniceri din Republica Mol-
dova şi Ucraina.

Centrul din Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate (DCAF), 
împreună cu EUBAM şi 20 de reprezentanţi ai serviciilor de frontieră ale 
Moldovei şi Ucrainei şi-au conjugat forţele pentru a elabora un program de 
instruire unic întitulat „Curs internaţional de pregătire pentru şefii pichete-
lor de grăniceri”, procesul de finisare care a durat şase luni.

Programul cuprinzător de doi ani, care va combina lecţiile tradiţionale 
cu cele de e-learning, va face cunoştinţă personalului Serviciilor Gră-
niceri cu standardele UE prin intermediul a cinci module, care se vor adresa pertinent la problemele frontierei, cum 
ar fi leadership si de management, analiza riscurilor, informaţii operative şi de investigaţii, controale la frontieră, 
instituţiile UE, Managementul Integrat al Frontierei, drepturile omului şi codul etic al grănicerului.

Mai multe informaţii: http://eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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CEREMONIA DE ÎNMÂNARE A ECHIMAPENTELOR  
IT CĂTRE JUDECĂTORIILE DIN MOLDOVA
În data de 30 iunie, Programul Regional de Protecţie în Belarus, 
Moldova şi Ucraina, finanţat de UE şi implementat de Înaltul Co-
misariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) a transmis 
la cinci judecători din Republica Moldova, computere, printere şi 
cărţi cu tematica juridică, valoarea cărora depăşeşte 150,000 MDL, 
pentru a le asista în procesul de examinare a dosarelor refugiaţilor. 

În încinta Judecătoriei Botanica din mun. Chişinău, Domnul Nicolae Ti-
mofti, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a primit echipa-
mentul achiziţionat în cadrul Programului, în numele celor cinci instanţe 
de judecată – Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi, Judecătoria 
Botanica, Judecătoria Buiucani şi Judecătoria Ungheni.  Valoarea totală 
a echipamentului IT furnizat instanţelor de judecată din Republica Mol-
dova, începând cu anul 2009, în cadrul fazei curente a Programului, depăşeşte suma de 400.000 lei.

Până în acest moment, în cadrul acestui proiect finanţat de UE, au fost procurate autovehicule, computere şi alte 
echipamente pentru Serviciul Grăniceri şi Biroul de Migraţie şi Azil din cadrul MAI.

De asemenea, au fost renovate încăperi speciale pentru intervievarea şi cazarea temporară a solicitanţilor de azil, la 
Aeroportul Internaţional Chişinău, punctele de trecere a frontierei Leuşeni şi Palanca, iar astfel de încăperi sunt în 
proces de renovare în alte trei locaţii. Au fost achiziţionate computere, autovehicule, camere foto şi video, şi echipa-
ment pentru video-conferinţe, pentru a facilita activitatea Serviciului Grăniceri.

Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org

PROIECT FINANŢAT DE UE DESFĂŞOARĂ CEA DE A 3-A  
CONFERINŢĂ A COMITETULUI DE COORDONARE 
La 29 iunie 2011, Programul “Susţinerea Democraţiei în Republica 
Moldova” finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Consi-
liul Europei a organizat la Chişinău, cea de a 3-a Conferinţă a Comi-
tetului de Coordonare.

În cadrul  conferinţei a Comitetului de Coordonare, beneficiarii pro-
gramului au prezentat şi au discutat cu privire la activităţile şi natura 
de asistenţă fiind asigurată din ianuarie până în iunie 2011, precum 
şi prezentarea unei panorame generale a activităţilor prevăzute a fi 
realizate până la sfârşitul anului 2011. 

Un accent important a fost pus pe necesitatea  de implementare de 
succes a activităţilor legate de reforma  în curs de desfăşurare a sec-
torului justiţiei, renovării izolatorului de detenţie şi Componenta  No.7.2, care are drept scop încurajarea şi fortificarea 
relaţiei dintre societatea civilă şi autorităţile publice, precum şi îmbunătăţirea participării publice în politică şi în 
procesele decizionale.

Programul “Susţinerea Democraţiei în Republica Moldova” a fost extins oficial pentru încă şase luni şi îşi  va desfăşu-
ra activitatea până în 31 decembrie 2011.

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int
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VIZITĂ DE STUDIU ÎN FRANŢA PENTRU OFICIALII AGENŢIEI  
ACHIZIŢII PUBLICE
În perioada 27 iunie – 1 iulie, Proiectul de Twinning ”Sprijin pen-
tru sistemul de achiziţii publice al Republicii Moldova” finanţat de 
Uniunea Europeană, a organizat o vizită de studiu pentru oficialii 
Agenţiei Achiziţii Publice. Vizita de studiu a fost o bună ocazie pen-
tru experţii beneficiarului de a lua contact cu instituţii similare din 
Franţa, având bune practici în materie de achiziţii publice.

Vizita de studiu are ca scop prezentarea unui model de achiziţii publi-
ce centralizate, control ex-ante, achiziţii electronice, acorduri cadru, 
concesiuni, precum şi parteneriat public privat.

Acest proiect este implementat în Republica Moldova de către Ministe-
rul Finanţelor Publice din România. Proiectul are un buget de aproape 
1 mln euro. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea ca-
pacităţii instituţionale a Agenţiei Achiziţii Publice, aproximarea cadrului legislativ la standardele Uniunii Europene, 
elaborarea şi aplicarea bunelor practici în sectorul achiziţiilor publice, precum şi susţinerea dezvoltării achiziţiilor 
publice electronice în Republica Moldova. 

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

REPREZENTANŢI AI ACADEMIE DE POLIŢIEI DIN MOLDOVA  
AU VIZITAT COLEGII SĂI DIN OLANDA
În perioada  27-30 iunie Programul “Susţinerea Democraţiei în Re-
publica Moldova” finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de 
Consiliul Europei, a organizat o vizită de studiu în Ţările de Jos pen-
tru o delegaţie a Academiei de Poliţie.

Scopul principal al activităţii a fost de a familiariza reprezentanţii ca-
drelor didactice de la Academia de Poliţie din Moldova cu practicile 
olandezе, cu scopul de a instrui şi îmbunătăţi condiţia mentală a ofiţe-
rilor de poliţie, de câte ori vor avea loc revolte sau demonstraţii. Repre-
zentanţii Republicii Moldova au vizitat mai multe instituţii de poliţie, 
inclusiv un izolator de detenţie preventivă. Delegaţia şi-a îmbunătăţit 
cunoştinţele cu privire la cele mai bune practici europene a politicii de-
mocratice în domenii importante, precum cum ar fi politici comunitare.  

Persoana de contact: Eridana Cano, e-mail: eridana.cano@coe.int
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UN NOU INSTRUMENT DE PREDARE A ETICII JURNALISTICE
La 27 iunie 2011 – Programul Comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Eu-
ropei „Susţinerea Democraţiei în Moldova” şi Consiliul de Presă din Republica 
Moldova au lansat culegerea de studii de caz „Stimularea gândirii critice a 
jurnaliştilor. Dileme etice şi editoriale”.

Broşura conţine zece studii de caz culese din mass-media din Republica Moldo-
va, pe care autorii – Nadine Gogu, Petru Macovei şi Ion Bunduchi – le propun spre 
dezbatere. Scopul studiilor de caz constă în stimularea dezbaterilor critice atât 
în procesul de predare a eticii în şcolile de jurnalism, cât şi în redacţii, ca parte a 
procesului de  luare a deciziilor editoriale. Culegerea „Stimularea gândirii critice 
a jurnaliştilor. Dileme etice şi editoriale” a fost tipărită într-un tiraj de 1850 de 
exemplare în limbile română şi rusă. Broşura va fi distribuită gratuit facultăţilor şi 
şcolilor de jurnalism, redacţiilor, dar şi tuturor jurnaliştilor interesaţi.

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int

ATELIER DE FORMARE DE FORMATORI PRIVIND COMUNICAREA  
ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII DEŞEURILOR
Miercuri, 22 iunie 2011 Proiectul finanţat de UE „Guvernarea de-
şeurilor – IEVP Est” a organizat un atelier de formare de formatori 
pentru reprezentanţii ONG-urilor selectate şi a grupurilor de iniţiati-
vă din Regiunea de Dezvoltare Sud. Atelierul va avea loc în Cimişlia 
şi va fi axat pe dezvoltarea de campanii de comunicare în domeniul 
deşeurilor la nivel local şi regional.

Scopul atelierului, care a fost elaborat cu sprijinul expertului internaţi-
onal şi va fi desfăşurat în formatul Formare de Formatori (ToT) este fa-
miliarizarea participanţilor cu principiile de comunicare şi mecanisme 
de lucru cu populaţie  privind informarea şi conştientizarea în dome-
niul gestionării integrate a deşeurilor menajere. Structura atelierului 
cuprinde următoarele module:  Introducere în principiile comunicării 
în domeniul gestionării deşeurilor; Marketing şi Comunicare de Marketing; Evoluţia schimbărilor de comportament în 
domeniul gestionării deşeurilor prin comunicare.

În plus, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ din Regiunea de Dezvoltare Sud, sunt invitaţi să participe la această 
formare, în scopul de a împărtăşi cu ei metode de outreach la şcoli şi tehnici de implicare directă a publicului cointeresat.

Persoana de contact: Tatiana Ţugui, e-mail: ttugui@eptisa.com
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CEREMONIA OFICIALĂ DE RENOVARE A APARTAMENTELOR  
PENTRU FAMILIILE REFUGIAŢILOR
La 22 iunie, Proiectul finanţat de UE “Integrare Locală pentru Re-
fugiaţi în Belarus, Moldova şi Ucraina”, a organizat ceremonia ofi-
cială de deschidere a lucrărilor găzduită, de primarul nou ales de 
Mereni Eugen Salcuţan şi binecuvântarea lucrărilor de renovare de 
către părintele din localitate. Renovarea apartamentelor destinate 
pentru  opt familii de refugiaţi în cost total de 2 milioane lei.

Reprezentantul UNHCR în Republica Moldova, Peter Kessler, a mul-
ţumit satului Mereni pentru disponibilitatea de a oferi refugiaţilor 
adăpost. “Comunităţile-gazdă ca Mereni fac posibilă ca refugiaţii să 
înceapă o nouă viaţă în Republica Moldova, UNHCR  este foarte recu-
noscător pentru ospitalitatea acestor localităţi.”

Un element important al proiectului, este faptul, că refugiaţii vor avea 
posibilitatea reală de a se integra, sate care, de asemenea, găzduiesc mai mulţi agenţi economici, şi prin faptul că 
sunt sate mici vor permite copiilor refugiaţilor de a se integra uşor în şcoala şi grădiniţa locală.

Persoana de contact: Svetlana Jioara, e-mail: jioara@unhcr.org

PERSONALUL EUBAM BENEFICIAZĂ DE UN CURS DE INSTRUIRE  
VITAL PRIVIND EVALUAREA SCHENGEN 
În perioada 13-16 iunie, personalul misiunii EUBAM a beneficiat de 
un curs de instruire intensivă privind evaluarea Schengen la sediul 
central al EUBAM, oferit de specialişti în domeniul administrării 
frontierelor din statele membre ale UE, care activează, de aseme-
nea, în calitate de formatori pentru Frontex, agenţia UE, care coor-
donează cooperarea operaţională între statele membre ale UE în 
domeniul securităţii frontierelor. 

EUBAM este în curs de adoptare a modelului de evaluare Schengen 
drept mijloc de diseminare a standardelor UE în domeniul adminis-
trării frontierelor cu serviciile de grăniceri din Republica Moldova şi 
Ucraina, care se află în proces de armonizare a procedurilor de admi-
nistrare a frontierelor lor cu cele care prevalează în UE. 

În cadrul cursului de instruire complexă personalul EUBAM a obţinut cunoştinţe cu privire la istoria, principiile, proce-
durile şi metodologia procesului de evaluare Schengen. Participanţilor le-au fost prezentate lecţiile învăţate din pro-
cesul de evaluare Schengen, precum şi ultimele evoluţii în legislaţia UE privind spaţiul Schengen, astfel fiind pregătiţi 
să realizeze o evaluare corectă a procedurilor de administrare a frontierelor ale partenerilor EUBAM la frontierele şi 
punctele de trecere a frontierelor maritime şi terestre. 

Participanţii au fost, de asemenea, familiarizaţi cu tehnicile de evaluare a principalelor aspecte ale acquis-ului 
Schengen, metodele de evaluare şi de colectare a informaţiilor, principiile de elaborare a rapoartelor şi modalităţile 
de negociere cu serviciile partenerilor. În cadrul instruirii a fost demonstrată, de asemenea, o simulare a evaluării 
Schengen, realizată la punctul de trecere a frontierei Starokozacie. 

Mai multe informaţii pot fi obţinute la: http://eubam.org/   
Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org  
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GRUPURI DE LUCRU ORGANIZAT PENTRU ELABORAREA  
PROIECTULUI DE LEGE A AJUTORULUI DE STAT
În data de 7 iunie, Proiectul de Twinning „Sprijin în Implementarea 
Politicii privind Concurenţa şi Ajutorul de Stat”a organizat un grup 
de lucru privind proiectele de regulamente a ajutorului de stat. 
Evenimentul a fost organizat la sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei (ANPC), şi a adunat reprezentanţi de la 
ANPC, parteneri ai proiectului precum şi experţi de la Consiliul 
Concurenţei din  România.

În cadrul acestei activităţi, au fost organizate trei echipe de lucru pen-
tru a dezbate şi a elabora proiectul de lege pentru dezvoltarea regio-
nală, ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, precum 
şi alte detalii cu privire la notificarea ajutorului de stat.

Elaborarea proiectului de lege se bazează pe cadrul relevant legislativ 
european în cadrul acestui domeniu, discuţiile de grup axându-se pe modalitate eficientă de a transpune prevede-
rile europene în legislaţia naţională, ţinând cont de particularităţile economice, legislative şi alte particularităţi ale 
Republicii Moldova.

Persoana de contact: Alexandra Ghenea, e-mail: rtaast@yahoo.com

VIZITĂ DE STUDIU PENTRU SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
În perioada  6 – 10 iunie 2011, Proiectul de Twinning finanţat de 
UE “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală” a organizat o  Vizită de Studiu la Serviciul 
Vamal Danez în cadrul căreia au participat patru ofiţeri ai Serviciului 
Vamal al Republicii Moldova şi un reprezentant al Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Obiectivul 
vizitei de studiu a fost de a oferi reprezentanţilor din Republica 
Moldova posibilitatea de a se întâlni cu omologii lor din cadrul 
Serviciului Vamal Danez şi de a studia modalitatea  în care drepturile 
de proprietate intelectuală sunt protejate în Danemarca.

Pe parcursul vizitei de studiu, cei cinci reprezentanţi au vizitat Admi-
nistraţia Naţională Fiscală şi Vamală în Copenhaga, mai multe posturi 
de control vamal, precum şi Portul liber, Aeroportul internaţional şi punctul de trecere Helsingor care se află la fron-
tiera dintre Danemarca şi Suedia.

În contextul vizitei de studiu au fost abordate următoarele aspecte ale activităţii Serviciului Vamal Danez: analiza 
riscurilor, confiscarea bunurilor care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală, colaborarea cu titularii de 
drepturi, depozitarea bunurilor reţinute şi distrugerea bunurilor confiscate. 

Persoana de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com
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SEMINAR DE INSTRUIRE IN DOMENIUL RESPECTĂRII DREPTURILOR  
DE PROPRIETATE INTELECTUALA PENTRU REPREZENTANŢI MAI
În perioada 30 mai – 2 iunie, Proiectul Twinning „ Suport pentru im-
plementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala 
in Republica Moldova” a organizat în cadrul Academiei „Stefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne un seminar de instruire in 
domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală pentru 
reprezentanţii MAI.

Pe parcursul seminarului au fost oferite prezentări de către MAI, Agen-
ţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, Pro-
curata Generală a Republicii Moldova, Europol, Inspectoratul General 
al Poliţiei Române şi reprezentanţi ai titularilor de drepturi.

Participanţii la instruire din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  
au avut posibilitatea să participe la discuţii cu privire la metodele de 
investigare a infracţiunilor împotriva drepturilor de proprietate intelectuală utilizate în Uniunea Europeană, legislaţia 
relevantă a Uniunii Europene, metodele de identificare a mărfurile contrafăcute/piratate, prelevarea probelor, coo-
perarea cu titularii de drepturi, coordonarea la nivel internaţional a investigării infracţiunilor împotriva drepturilor de 
proprietate intelectuală, recuperare activelor şi implicarea criminalităţii organizate.

Persoana de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

  

EUBAM ÎŞI PREZINTĂ STRATEGIA ANTICORUPŢIE ÎN CADRUL  
UNOR EVENIMENTE IMPORTANTE
Consilierul anticorupţie al EUBAM a participat recent la Întrunirea 
anuală din 2011 a Reţelei coordonatorilor naţionali ai OSCE în 
domeniul de securizării şi administrării frontierelor, care a avut 
loc în Vilnius, Lituania. La reuniune au participat reprezentanţi 
din 25 servicii naţionale de administrare a frontierelor, Frontex, şi 
birourile de ţară ale OSCE. Consilierul anticorupţie a fost invitat 
în calitate de expert principal al grupului de lucru în domeniul 
“combaterii corupţiei” şi a prezentat strategia anticorupţie a 
EUBAM şi bunele practici ale UE în domeniul combaterii corupţiei 
în cadrul serviciilor de administrare a frontierelor. 

La sfârşitul lunii iunie, consilierul anticorupţie s-a întrunit cu repre-
zentanţii serviciilor de grăniceri din Republica Armenia, Republica 
Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina în Chişinău, în cadrul proiectului de iniţiativă şi excelenţă privind 
managementul integrat al frontierelor statelor membre ale Parteneriatului Estic. Strategia anticorupţie a EUBAM a 
fost prezentată de Consilierul anticorupţie al EUBAM în cadrul reuniunii, al cărei obiectiv principal a constat în susţi-
nerea implementării strategiilor naţionale şi planurilor de acţiune în domeniul managementul integrat al frontierelor 
ale ţărilor Parteneriatului Estic. 

Mai multe informaţii pot fi obţinute la: http://eubam.org/   
Persoana de contact: Christina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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SUPPORT PENTRU PUBLICAŢIILE PENTRU COPIII MIGRNAŢILOR MOLDOVENI
Prima publicaţie “Pro Diaspora Kids”  pentru copiii migranţilor 
moldoveni din Portugalia a fost elaborată şi publicată de Asociaţia 
Diasporei Moldoveneşti „Pro Diaspora” din Portugalia. Publicaţia 
a fost realizată de către Asociaţia „Pro Diaspora” din Portugalia 
graţie Mecanismului de Granturi Mici, creat în cadrul proiectului 
„Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare 
a Parteneriatului pentru Mobilitate Moldova–EU”, care este 
implementat de către Organizaţia Internaţională de Migraţie, 
Misiunea în Moldova.

Frumoasă şi plină de culori publicaţia „Pro Diaspora Kids” este adre-
sată copiilor şi părinţilor moldoveni care trăiesc şi activează în Portu-
galia. Pe lângă poeziile, proverbele, zicătorile şi jocurile de cuvinte, 
rebusuri şi integrame pentru copii, broşura este şi o sursă de sfaturi în pediatrie, psihologie, pedagogie, nutriţie şi 
alimentaţie oferite moldovenilor migranţi de către specialiştii din Moldova. 

Broşura a fost tipărită în 2000 de exemplare şi lansată cu ocazia „Zilei Internaţionale a Copiilor”, sărbătorită în Portugalia.

Persoana de contact: Oxana Maciuca, e-mail: omaciuca@iom.int

  EvENImENTE ALE PROIECTELOR FINANţATE DE UE  

2–19 IULIE, CHIŞINĂU 
“Programul de Susţinere a Democraţiei în Moldova” finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei,  
va desfăşura o serie de seminare de instruire pentru părinţi şi voluntari care au grijă de copii cu dizabilităţi, în 
colaborare cu Asociaţia pentru persoanele cu dizabilitati mentale “Humanitas” şi instituţia Avocatului parlamentar. 
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int

11–15 IULIE, CHIŞINĂU 
Atelierul de transpunere a legislaţiei secundare privind reglementarea ajutorului de stat pentru protecţia 
mediului în cadrul Proiectului de Twinning “Suport pentru implementarea şi aplicarea politicii în domeniul 
concurenţei şi ajutorului de stat”. 
Persoana de contact: Cristina Cobianu, e-mail: cristina.cobianu@consiliulconcurentei.ro

14 IULIE, AEROPORTUL CHIŞINĂU 
Curs de instruire pentru grăniceri în cadrul programului regional de protecţie (Componenta pentru Republica Moldova). 
Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org

14 IULIE, CIMIŞLIA 
În cadrul proiectului „Guvernarea deşeurilor” va fi organizat un eveniment cu genericul „Elaborarea Strategiei 
regionale de gestionare a deşeurilor: costuri şi beneficii”. 
Persoana de contact: Tatiana Tugui, e-mail: ttugui@eptisa.com

18 IULIE, INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI, CHIŞINĂU 
Dezbaterea publică “Măsurile speciale de anchetă” în cadrul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici 
Publice pentru Republica Moldova. 
Persoana de contact: Holger Hembach, e-mail: holger.hembach@undp.org
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18–31 IULIE, ODESA, UCRAINA 
Şcoala de vară “Frontierele Europei” în cadrul Misiunii UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina. 
Persoana de contact: Dariia Pokhliebaieva, e-mail: dariia.pokhliebaieva@eubam.org

19 IULIE, EDINEŢ 
Curs de instruire pentru grăniceri în cadrul programului regional de protecţie (Componenta pentru Republica Moldova).
Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org

20 IULIE, OCNIŢA 
Vizită de documentare la centrul chinologic al Serviciul Vamal al Republicii Moldova în cadrul Misiunii UE  
de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina. 
Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

21–22 IULIE, INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI, CHIŞINĂU 
Conferinţa “Independenţa şi supravegherea procurorilor şi structura internă a urmăririi penale” în cadrul 
Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova.
Persoana de contact: Holger Hembach, e-mail: holger.hembach@undp.org

22 IULIE, CAHUL 
Curs de instruire pentru grăniceri în cadrul programului regional de protecţie (Componenta pentru Republica Moldova).
Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org

22 IULIE, PUHĂCENI, ROŞCANI ŞI HAGIMUS 
Lansarea a trei noi proiecte sociale în Puhăceni, Roşcani şi Hagimus, situate în “Zona de securitate”, în cadrul 
programului “Consolidarea încrederii între Chişinău şi Tiraspol”, finanţat de UE şi implementat de PNUD. 
Persoane de contact:  Hubert Duhot, e-mail: hubert.duhot@eeas.europa.eu,  

Victor Munteanu, e-mail: victor.munteanu@undp.org

25 IULIE, LIPCANI, CRIVA, LARGA, BRICENI, OCNIŢA, OTACI, VĂLCINEŢ ŞI COSĂUŢI 
În cadrul Programului regional de protecţie va fi organizat un eveniment cu genericul „Monitorizarea protecţiei 
la punctele de trecere a frontierei; Monitorizarea accesului persoanelor de interes la teritoriu/procedura  
de azil şi aderarea la principiul nereturnării”. 
Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org

25–27 IULIE, CHIŞINĂU 
În cadrul proiectului “Suport pentru implementarea şi aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală  
în Republica Moldova” va fi organizată evaluarea necesităţilor de instruire – Direcţia drepturi de autor  
şi drepturi conexe a AGEPI, CMO ş.a. 
Persoana de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

28 IULIE, CHIŞINĂU 
În cadrul “Programului de Susţinere a Democraţiei în Moldova” finanţat de UE şi implementat de Consiliul 
Europei, va fi organizată o masă rotundă cu privire la prezentarea expertizei proiectului de lege cu privire  
la poliţie şi a proiectului de lege cu privire la trupele de carabinieri. 
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int

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: Sergiu Zamari, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


