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  ŞTIRI DESPE PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

UN PROIECT FINANţAT DE UE A ELABORAT PAGINA WEB A CONSILIULUI  
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI 
La 25 iulie, Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Eu-
ropene „Susţinerea Democraţiei în Moldova” în cooperare cu Consi-
liul Coordonator al Audiovizualului (CCA) din Republica Moldova au 
lansat noua pagină web oficială a CCA http://www.cca.md/.

Site-ul va asigura mai multă transparenţă misiunii şi activităţii CCA. 
Pagina web are un design modern, prietenos utilizatorilor şi a lansat 
de curând logo-ul oficial al CCA. CCA intenţionează să utilizeze pagina 
web drept o fereastră informativă în timp real, unde cetăţenii şi părţile 
interesate ar putea găsi informaţii despre activităţile şi politicile CCA. 

Paralel cu remodelarea paginii web, angajaţii CCA au fost instruiţi cum 
să actualizeze şi să administreze pagina web.

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

EXPERţII DIN UE INSTRUIESC GRĂNICERII ŞI OFIţERII DE POLIţIE  
ÎN DEPISTAREA FALSURILOR ÎN TIMPUL VERIFICĂRII ÎN PRIMA LINIE 
În perioada 18–20 iulie, proiectul “Parteneriatul Estic – Proiectul 
de Instruire privind Managementul Integrat la Frontieră, Iniţiativa 
Flagship” finanţat de UE, a organizat primul seminar de depistare 
a falsurilor în timpul verificării în prima linie. La seminar au 
participat reprezentanţii Serviciului Grăniceri şi Serviciului Poliţie 
din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. Aceştia au 
fost instruiţi de către experţi internaţionali de la Poliţia Regală 
Olandeză şi Ministerul Afacerilor Interne al Slovaciei. Seminarul 
de instruire a fost organizat de către Centrul Internaţional pentru 
Elaborarea Politicilor Migraţionale (ICMPD), care este organizaţia 
ce implementează proiectul. 

Pe parcursul celor trei zile de lucru, seminarul privind securitatea de 
prima linie a documentelor şi identificarea documentelor false şi contrafăcute a oferit cele mai bune exemple ale 
practicilor statelor membre ale UE. Astfel de subiecte precum profilul tehnic şi tactic, depistarea impostorilor, securi-
tatea documentelor şi elemente de securitate, tehnici de imprimare, securitatea documentelor şi contracararea cazu-
rilor de corupţie au fost însoţite de exerciţii practice şi lucru în echipe mixte. La sfârşitul trainingului, a fost realizată 
examinarea participanţilor şi acordarea de certificate de participare.

Următorul seminar privind securitatea documentelor pentru participanţii din cele şase state ale PE întitulat “Controlul 
de nivel doi şi examinarea minuţioasă a documentelor de călătorie” va avea loc în Belarus, în februarie 2012. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.eap-fit.eu/ 
Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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EUBAM INSTRUIEŞTE GRĂNICERII ŞI OFIţERII VAMALI DIN MOLDOVA  
ŞI UCRAINA PRIVIND BANII FALŞI ŞI SPĂLAREA DE BANI 
În perioada 12-14 iulie, Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă 
la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a organizat o sesiune 
de instruire de trei zile pentru grănicerii, ofiţerii vamali şi ofiţerii 
serviciului de securitate din Moldova şi Ucraina, precum şi oficialii 
de la Ministerul Afacerilor Interne al RM. Subiectele abordate pe 
parcursul seminarului de instruire au fost falsificarea banilor, fraude 
cu cardurile bancare şi spălarea de bani. Misiunea a desfăşurat un 
astfel de training pentru prima dată.

Printre cei 16 participanţi au fost şi doi profesori de la Academia Na-
ţională a Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei. Recent, EUBAM a 
lansat o cooperare cu Academia privind anumite iniţiative şi pentru 
prima dată, reprezentanţii acesteia au participat la un eveniment or-
ganizat de EUBAM.

Experţii de la Direcţia Română de Combatere a Criminalităţii Organizate au venit la Odessa pentru a oferi instruiri, 
scopul cărora a fost împărtăşirea celor mai bune practici şi cunoştinţe în astfel de subiecte relevante precum identi-
ficarea şi combaterea spălării de bani, paradisurile fiscale şi rolul acestora în procesul de spălare a banilor, crimele 
cibernetice şi fraudele vizând cardurile bancare şi mijloace de identificare a banilor falşi.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

UN PROIECT FINANţAT DE UE PROMOVEAZĂ DREPTURILE  
PERSOANELOR CU DIZABILITĂţI 
La 11 iulie, Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii 
Europene „Susţinerea Democraţiei în Moldova” în cooperare cu 
Centrul pentru Drepturile Omului şi Asociaţia “Humanitas” au 
organizat o masă rotundă cu genericul “Strategii ale noii politici cu 
privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.

La acest eveniment, participanţii au avut posibilitatea de a discuta cu 
privire la rolul parteneriatului în promovarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi şi ale familiilor acestora; în luarea măsurilor necesare 
pentru a îmbunătăţi situaţia persoanelor cu dizablităţi mintale şi cea 
a familiilor acestora; în implementarea măsurilor şi recomandărilor la 
nivel naţional şi european privind combaterea sărăciei printre persoa-
nele cu dizabilităţi mintale şi familiile acestora; precum şi rolul ONG-
urilor în promovarea şi implementarea politicilor de prevenire a excluziunii sociale, etc.

Această masă rotundă face parte din seria de activităţi dedicată promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
care au avut loc nu doar la Chişinău, dar şi în alte oraşe pe parcursul lunii iulie. În consecinţă, a fost elaborat un ghid 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi care va fi publicat cu suportul Programului privind Susţinerea Democra-
ţiei în Moldova.

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int
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UN PROIECT FINANţAT DE UE SPRIJINĂ PUNEREA ÎN APLICARE A ACORDULUI 
DE READMISIE ŞI SUSţINE REÎNTOARCEREA MIGRANţILOR MOLDOVENI 
La 7 iulie proiectul regional finanţat de UE “Suport pentru punerea 
în aplicare a acordurilor de readmisie semnate de CE cu Republica 
Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina: facilitarea reîntoarcerii 
voluntare asistate şi a reintegrării” (SIREADA) a lansat un eveniment 
în Republica Moldova. Proiectul este co-finanţat de Agenţia 
Austriacă pentru Dezvoltare, având un buget de 467.652 euro.

Proiectul vine ca un răspuns la prioritatea stabilită de UE şi Moldo-
va de a susţine implementarea Acordului de Readmisie bilateral prin 
facilitarea reintegrării Moldovenilor readmişi/ reîntorşi voluntar, prin 
îmbunătăţirea capacităţilor de primire şi asistare la reîntoarcerea vo-
luntară a cetăţenilor readmişi/ iregulari din ţările terţe şi prin contribu-
irea la trecerea gradată la un sistem durabil de reîntoarcere voluntară 
asistată în Moldova. 

Evenimentul de lansare, care a avut drept scop prezentarea proiectului către actorii cheie, a întrunit peste 30 de re-
prezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, ambasadelor, organizaţiilor internaţionale, ONG-urilor şi mass-media. De 
asemenea, acesta a instituit şi o platformă pentru discuţii cu privire la Acordul de Readmisie, drepturile migranţilor 
şi sarcinile Comitetului de Coordonare a proiectului. 

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

RELELE TRATAMENTE FAţĂ DE PERSOANELE CU DIZABILITĂţI ESTE  
UN FENOMEN GLOBAL, DAR ÎNTÂLNIT ŞI ÎN MOLDOVA 
La 7 iulie, proiectul finanţat de UE “Consolidarea protecţiei legale 
împotriva şi sensibilizarea opiniei publice privind relele tratamente 
discriminatorii în Republica Moldova, inclusiv în Transnistria” a 
desfăşurat o lecţie publică “Relele tratamente discriminatorii pe 
bază de dizabilitate în Moldova”, organizată de Asociaţia Promo-
LEX în parteneriat cu Equal Rights Trust (ERT). Evenimentul a 
întrunit peste 30 de participaţi: avocaţi, studenţi de la facultăţile 
de drept şi jurnalism, membri ai ONG-urilor şi activişti din domeniul 
drepturilor omului.

Evenimentul a debutat cu prezentarea celei de-a şasea ediţii a Equal 
Rights Review, care include un articol privind relele tratamente dis-
criminatorii pe bază de gen în Moldova. Experţii au adus exemple de 
forme de rele tratamente discriminatorii, tratate internaţionale care reglementează acest domeniu şi la care RM este 
parte şi au abordat alte aspecte legate de subiect. 

În cadrul lecţiei, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a prezentat rezultatele monitorizării realizate 
în trei spitale de psihiatrie şi şase internate psihoneurologice din Moldova. Tratamentul forţat, bătăile permanente, 
încătuşarea, violenţa sexuală, avortul forţat, precum şi “detenţia” forţată a persoanelor cu dizabilităţi sunt printre 
încălcări grave constatate de către IDOM.

S-a accentuat faptul că acestui domeniu îi lipseşte atenţia potrivită din partea statului şi a reprezentanţilor societăţii 
civile. Cei care suferă sunt oamenii – oameni care au drepturi, ca şi toţi ceilalţi.

Persoana de contact: Olga Manole, e-mail: olga_manole@promolex.md
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UN PROIECT FINANţAT DE UE EVALUEAZĂ SISTEMUL ACTUAL DE GESTIUNE 
COLECTIVĂ ÎN DOMENIU DREPTURILOR DE AUTOR ÎN MOLDOVA 
La 7 iulie, Proiectul Twinning al UE “Suport pentru Implementarea şi Respectarea Drepturilor de Proprietate 
Intelectuală în Republica Moldova” a realizat un studiu pentru a evalua sistemul actual de gestiune colectivă în 
domeniul drepturilor de autor în Republica Moldova. 

Studiul a fost realizat de Gyta Berasneviciute, specialist principal de la Ministerul Culturii din Lituania şi Dr. Mihaly 
Ficsor, Preşedinte al Consiliului Ungar pentru Drepturile de Autor, în urma consultărilor cu Agenţia de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), organizaţiile de gestiune colectivă şi utilizatorii materialelor cu 
drept de autor.

Studiul a venit cu multiple recomandări privind îmbunătăţirea sistemului actual de gestiune colectivă în domeniul 
drepturilor de autor în Republica Moldova, inclusiv: amendamente la legislaţia din domeniu; implementarea procedu-
rii notice and takedown în legislaţie; perfecţionarea metodologiei de calculare a remuneraţiei de autor şi a tarifelor; 
şi elaborarea mecanismelor de mediere si arbitraj în domeniul PI.

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

UN PROIECT FINANţAT DE UE A SPRIJINIT ORGANIZAREA CONFERINţEI 
PRIVIND COORDONAREA ŞI STRATEGIA REFORMEI ÎN JUSTIţIE 
La 7 iulie, Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii 
Europene „Susţinerea Democraţiei în Moldova” a sprijinit 
organizarea Conferinţei privind Coordonarea şi Strategia Reformei 
în sectorul Justiţiei, prin delegarea a doi experţi, un judecător din 
România şi un reprezentant al Ministerului de Justiţie al Georgiei.

Conferinţa a fost organizată de Delegaţia UE în Moldova în cooperare 
cu Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional de Justiţie şi a avut drept 
scop prezentarea rezultatelor evaluării finanţate de către UE a sectoru-
lui justiţiei din Republica Moldova. Evaluarea a fost realizată de către 
o echipă de experţi independenţi. 

O parte importantă a conferinţei a fost dedicată prezentărilor făcute 
de experţii Consiliului Europei din România şi Georgia privind elabora-
rea şi implementarea strategiilor de reformare a sectorului justiţiei în ţările oaspeţilor. 

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int
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EUBAM A REALIZAT O DEMONSTRAţIE SPECIALĂ DE COMBATERE  
A CRIMELOR PENTRU STUDENţII DIN MOLDOVA ŞI UCRAINA
La 5 iulie, 25 de studenţi din Moldova şi Ucraina au asistat la o 
demonstraţie specială cu privire la combaterea crimelor, care a 
avut loc la Universitatea de Stat a Ministerului Afacerilor Interne 
din Odessa. Studenţii participau în cadrul Taberei Internaţionale a 
Tinerilor, organizată de Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la 
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM). O parte a programului 
Taberei avut drept scop vizitarea unui institut de instruire a ofiţerilor 
de poliţie. Studenţii care au fost selectaţi să participe la Tabăra 
Tinerilor, “Graniţele Europei”, studiază la universităţile partenere 
ale EUBAM: cinci se află la Odessa şi două la Chişinău.

Studenţii şi profesioniştii de la Universitatea de Stat a Ministerului 
Afacerilor Interne au demonstrat participanţilor taberei metode de re-
ţinere a criminalilor înarmaţi în zonele urbane şi tehnici de tragere pe 
poligon, fapte care au impresionat toţi participanţii.

Ca parte a programului Taberei Tinerilor, experţii EUBAM au prezentat studenţilor diverse aspecte legate de mana-
gementul la frontieră. Studenţii au vizitat punctul de trecere a frontierei de la Cuciurgan, Observatorul astronomic 
din Odessa, au avut o întrevedere cu Şeful EUBAM şi au ascultat prezentări cu privire la leadership, combaterea 
criminalităţii organizate, protocolul diplomatic şi Tratatul de la Lisabona. În final, una din sarcinile studenţilor a fost 
demonstrarea prezentărilor individuale cu privire la EUBAM.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

ELABORAREA UNUI GHID CU PRIVIRE LA DREPTUL  
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
În perioada 4–8 iulie, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
a Republicii Moldova (AGEPI) a conlucrat cu trei reprezentanţi ai 
Oficiului Danez pentru Brevete şi Mărci cu scopul de a elabora 
un ghid cu privire la dreptul proprietăţii intelectuale destinat 
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Acest ghid va promova avantajele de pe urma aplicării drepturilor de 
proprietate intelectuală pentru ÎMM din Republica Moldova. Ghidul cu-
prinde informaţii privind obţinerea profitului din activele intelectuale şi 
combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.

Elaborarea ghidului este susţinută de Proiectul Twinning “Suport pen-
tru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. Finalizarea lucrării 
este planificată pentru luna octombrie 2011 şi ulterior, ghidul va putea fi distribuit. 

Persoana de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com
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UN PROIECT TWINNING FINANţAT DE UE SUSţINE AGENţIA DE STAT 
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ A RM
În perioada 27 iunie - 1 iulie, Proiectul Twinning al UE “Suport 
pentru Implementarea şi Respectarea Drepturilor de Proprietate 
Intelectuală în Republica Moldova” a organizat un seminar în 
cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii 
Moldova (AGEPI).

Scopul acestui seminar a fost de a consolida competenţele AGEPI în 
materie de: iniţierea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice în 
legătură cu proprietatea intelectuală (PI); acordarea serviciilor în do-
meniul PI destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM); dezvoltarea 
abilităţilor de gestiune a relaţiei cu clientul; şi înfiinţarea unui centru 
eficient de servicii PI pentru clienţi.

Seminarul a fost deschis de doamna Svetlana Munteanu, Vice director general al AGEPI şi facilitat de un consilier în 
domeniul dezvoltării afacerilor şi un manager economic - experţi din cadrul Oficiului Danez pentru Brevete si Mărci.

În cadrul seminarului au fost făcute prezentări, au fost organizate ateliere de lucru şi au avut loc dezbateri la care au 
participat 21 de reprezentanţi ai AGEPI.

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

VIZITĂ DE STUDIU ÎN ROMÂNIA PENTRU ANGAJAţII AGENţIEI NAţIONALE 
PENTRU PROTECţIA CONCURENţEI 
În perioada 16-21 iunie, Proiectul Twinning al UE “Suport pentru 
Implementarea şi Respectarea Politicii în domeniul Concurenţei şi 
Ajutorului de Stat” a organizat o vizită de studiu la Tulcea, România 
pentru angajaţii Agenţiei Naţionale Pentru Protecţia Concurenţei 
(ANPC) cu privire la ajutorul de stat regional alocat la nivel local. 

Această vizită de studiu a fost importantă şi utilă pentru angajaţii 
ANPC pentru că a oferit oportunitatea de a acumula cunoştinţe în 
domeniul ajutorului de stat, în special cu referire la ajutorul de stat 
regional, care vor fi aplicate pe viitor. Utilitatea acestei vizite este rele-
vantă deoarece au fost prezentate şi analizate procedurile de alocare 
a ajutorului de stat din punctul de vedere al autorităţilor locale şi al 
inspectorilor care activează în domeniul concurenţei la nivel regional. 
Astfel, a existat posibilitatea de a înţelege şi unele aspecte specifice legate de ajutorul de stat regional. 

Recomandările, experienţa şi practicile împărtăşite de experţi în cadrul grupurilor de lucru sunt benefice şi reprezintă 
o asistenţă enormă pentru ANPC, acum, când Agenţia se află la etapa de elaborare a legii cu privire la ajutorul de stat. 

Persoana de contact: Alexandra Ghenea, e-mail: rtaast@yahoo.com
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COMUNICAREA DINTRE DIASPORA MOLDOVENEASCĂ ŞI ţARA DE ORIGINE 
S-A ÎMBUNĂTĂţIT DATORITĂ UNUI MECANISM DE GRANTURI MICI 
Primele 12 ediţii ale emisiunii televizate “Vocea Diasporei cu 
Sergiu Raileanu” au fost realizate şi difuzate de către ONG-ul 
“Moldova deschisă Lumii” datorită Mecanismului de Granturi 
Mici, implementat cu succes în cadrul proiectului OIM „Susţinerea 
implementării componentei de migraţiune şi dezvoltare a 
Parteneriatului pentru Mobilitate Moldova-UE”.

Motto-ul iniţiativei este “Un show pentru Diasporă, despre Diasporă şi 
cu participarea Diasporei” şi are drept scop crearea unei platforme de 
comunicare pentru migranţii moldoveni aflaţi în străinătate, facilitând 
astfel consolidarea relaţiilor şi extinderea cunoştinţelor în domeniul 
respectiv pe trei direcţii: Diaspora Moldovenească – ţara de origine, 
Diaspora Moldovenească – ţara de destinaţie, Diaspora Moldovenească în întreaga lume.

La emisiune au participat reprezentanţi ai autorităţilor din Moldova (de la nivel naţional/regional/local), organizaţii 
internaţionale, ambasade şi consulate, membri ai Asociaţiilor Diasporei moldoveneşti, ONG-uri, experţi şi cetăţeni 
moldoveni competenţi în domeniu migraţiei. 

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

VIZITĂ DE MONITORIZARE A MISIUNII MECANISMULUI OBSERVATOR 
FINANţAT DE UE LA CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR AL STRĂINILOR 
Proiectul finanţat de UE “Suport pentru punerea în aplicare a 
acordurilor de readmisie semnate de CE cu Republica Moldova, 
Federaţia Rusă şi Ucraina: facilitarea reîntoarcerii voluntare asistate 
şi a reintegrării” (SIREADA) a organizat în iunie o altă Misiune a 
Mecanismului Observator (MO) la Centrul de Plasament Temporar 
al Străinilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Moldova. 
MO a evaluat standardele de conformitate şi control al calităţii în 
domeniul asistenţei migranţilor şi protecţiei drepturilor migranţilor 
în conformitate cu cele mai bune standarde internaţionale. 

Vizita de monitorizare a MO a implicat reprezentanţi ai agenţiilor gu-
vernamentale relevante, organizaţiilor internaţionale, ambasadelor 
interesate şi ONG-urilor care activează în domeniu. Vizita reprezintă o platformă de parteneriat pentru promovarea 
sporirii alocaţiilor acordate Centrului din bugetul de stat şi colectării de fonduri de la comunitatea de donatori şi orga-
nizaţiile internaţionale pentru a susţine migranţii şi pentru a proteja drepturile acestora. De asemenea, se va elabora 
o Strategie de Asistenţă pentru implementarea Acordului de Readmisie dintre Moldova şi CE. 

Pe parcursul vizitei de monitorizare a MO, administraţia Centrului de Plasament Temporar al Străinilor a făcut un 
tur al centrului pentru participanţii MO pentru a-i familiariza cu activităţile şi facilităţile oferite migranţilor în cadrul 
centrului.

Persoana de contact: Simion Terzioglo, e-mail: sterzioglo@iom.int
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  EVENIMENTE ALE PROIECTELOR FINANŢATE DE UE  

15–28 AUGUST, CHIŞINĂU
Academia de vară pentru tinerii jurnalişti “Jurnalismul on-line, libertatea şi responsabilitatea mass-media”  
în cadrul Programului Comun “Susţinerea Democraţiei în Moldova” 

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

15 AUGUST–10 OCTOMBRIE, REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD 
Diseminarea informaţiei publice şi desfăşurarea activităţilor de sensibilizare a opiniei publice privind 
managementul adecvat al deşeurilor în cadrul Proiectului Guvernarea Deşeurilor

Persoana de contact: Tatiana ţugui, e-mail: ttugui@eptisa.com 

23–26 AUGUST 2011
Conferinţa internaţională “Cultura toleranţei, valorile comune şi dialogul intercultural - 20 de ani de realizări” 
în cadrul Proiectului „Susţinerea implementării componentei de migraţiune şi dezvoltare a Parteneriatului 
pentru Mobilitate Moldova-UE”

Persoana de contact: Ghenadie Creţu, e-mail: gcretu@iom.int 

AUGUST, Sky TOWER, CHIŞINĂU
Organizarea a două sesiuni ale Clubului de presă în cadrul proiectului “Să revenim la Democraţie! Fortificarea 
capacităţilor profesionale ale jurnaliştilor, consolidarea cooperării guvernamentale, promovarea mass-media 
liberă în Republica Moldova” 

Persoana de contact: Natalia Corobca-Ianusevici, e-mail: natalia.corobca@kas.de 

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


