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  BUNA GUVERNARE, SUPREMAŢIA LEGII ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE  
PESTE 30 JURNALIŞTI ŞI BLOGGERI AU AFLAT MAI MULTE  
DESPRE ASISTENŢA EXTERNĂ
Chişinău, 25-26 mai – Peste 30 jurnalişti şi bloggeri au luat parte la un seminar cu 
durata de două zile întitulat „Asistenţa externă. Utilizarea şi gestionarea resurselor”. 
Principalele întrebări cu privire la asistenţa externă, volumul de resurse alocate, cei 
mai mari donatori ai ţării, dar şi domeniile prioritare ce primesc suport din partea 
acestora, au fost discutate în cadrul seminarului. Evenimentul a fost moderat de 
către dl Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, care a deschis seminarul cu o 
prezentare privind sistemul de coordonare a asistenţei externe în Moldova.

În prima zi, participanţii au aflat despre proiectele implementate de către autorităţile publice 
cu susţinerea asistenţei externe. Pe parcursul celei de-a doua zi, principalii donatori au oferit 
informaţii cu privire la cooperarea lor cu Moldova, inclusiv cooperarea dintre Moldova şi 
Uniunea Europeană, prezentată de către E.S. Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei UE 
în Republica Moldova. Pe durata întregului eveniment, jurnaliştii şi bloggerii au manifestat 
interes vădit faţă de cel expuse, au adresat întrebări şi au pornit dezbateri

Evenimentul de informare a fost organizat de către Cancelaria de Stat în comun cu Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, prin intermediul 
proiectului „Suport pentru Cancelaria de Stat”.

Informaţii suplimentare: Iana Pustovaia, e-mail: iana.pustovaia@gov.md

 

OBSERVATORI PE TERMEN LUNG LA ALEGERI AU FOST INSTRUIŢI CU ASISTENŢA UE
Chişinău, 24 mai – Asociaţia Promo-LEX, în parteneriat cu „European Exchange” 
(Germania), sub egida Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, a lansat o serie 
de cinci seminare de instruire pentru observatorii pe termen lung cu tema „Concepte de 
bază în observarea pe termen lung şi scurt a alegerilor”. Activităţile au fost desfăşurate 
în cadrul proiectului “Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica 
Moldova - consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale“.

Seminarele se vor axa pe următoarele subiecte: principii generale privind observarea naţională 
şi internaţională; standarde internaţionale, coduri de conduită; respectarea drepturilor omului 
ca o condiţie necesară desfăşurării de alegeri libere şi corecte; etapele principale ale procesului 
electoral; domenii specifice de monitorizare; monitorizarea zilei alegerilor; realizarea unui 
plan de monitorizare a alegerilor. 

Proiectul “Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova - consolidarea 
capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale“ îşi propune să consolideze participarea 
alegătorului la procesele electorale democratice şi ulterior, prin dezvoltarea reţelei profesionale de ONG-uri, să contribuie la realizarea campaniilor de 
mobilizare şi educaţie electorală a alegătorilor, să monitorizeze desfăşurarea alegerilor şi să iniţieze dialoguri post-electorale între autorităţi şi ONG-uri 
cu privire la reformele electorale. 

Informaţii suplimentare: Nicolae Panfil, e-mail: info@alegeliber.md

DEPUTAŢII PARLAMENTARI ŞI REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC AU PARTICIPAT 
LA DEZBATERI PRIVIND AJUTORUL PENTRU CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE
Chişinău, 22 mai – Doi deputaţi marcanţi ai Parlamentului, reprezentanţii mediului 
academic şi experţii ANPC au participat la dezbaterile organizate în cadrul proiectului 
de twinning finanţat de UE “Suport pentru implementarea şi respectarea politicii în 
domeniul concurenţei şi ajutorului de stat”. Dezbaterile s-au axat pe rolul a Legii 
privind ajutorul de stat şi a legislaţiei secundare cu privire la cercetare, dezvoltare 
şi inovare (CDI) şi acordarea pe viitor a ajutorului de stat pentru organizaţiile şi 
întreprinderile de cercetare.

Proiectul de lege privind ajutorul de stat şi inventarul ajutoarelor de stat existente a generat 
interesul sporit al participanţilor. Proiectul de lege a fost aprobat de către Parlamentul 
Republicii Moldova în prima lectură şi urmează a fi examinat în lectura a doua. Crearea unui 
inventar naţional, care ar include toate tipurile ajutoarelor de stat acordate Republicii Moldova 
a fost iniţiată în aprilie anul curent, fiind organizate peste 20 de întruniri cu reprezentanţii 
ministerelor şi agenţiilor. 

Discuţiile s-au axat pe eficienţa fondurilor publice pentru CDI, importanţa disciplinei ajutorului de stat în acest sector, precum şi impactul potenţial 
al Regulamentului privind ajutoarele pentru CDI, aplicarea căruia va genera efecte pozitive asupra competitivităţii pe piaţa moldovenească. 

Informaţii suplimentare: Ciprian Pilan, e-mail: ciprian.pilan@consiliulconcurentei.ro 
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INIŢIATIVA DE INSTRUIRE VAMALĂ ÎN SPRIJINUL PROCESULUI DE CONSOLIDARE 
A ÎNCREDERII PE DIMENSIUNEA TRANSNISTREANĂ
Chişinău, 21 mai –  Dovadă continuă a eforturilor Misiunii UE de Asistenţă la 
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) în susţinerea procesului de consolidare a 
încrederii între ambele maluri ale râului Nistru, EUBAM a reunit astăzi experţi vamali 
din Chişinău şi Tiraspol pentru o iniţiativă de instruire semnificativă.

„Consolidarea capacităţii vamale spre modernizare” este  prima iniţiativă de instruire vamală, 
organizată de EUBAM, la care au participat ambele părţi şi continuă de la reluarea traficului 
feroviar marfar prin Transnistria la 26 aprilie, după o sistare de aproximativ şase ani.

Instruirea este menită să amelioreze înţelegerea participanţilor asupra instrumentelor de 
facilitare a comerţului, să abordeze asemenea subiecte precum regulile de origine, examinarea 
mărfii şi analiza riscurilor. Mai mizăm ca acest eveniment să pună temeliile pentru măsurile 
ulterioare de cooperare vamală în viitor, domeniul pe care EUBAM îl va sprijini în continuare 
prin oferirea asistenţei tehnice.

Informaţii suplimentare: http://eubam.org/

FUNCŢIONARII AUTORITĂŢILOR LOCALE AU FOST INSTRUIŢI  
ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
Soroca, Rezina, Orhei şi Hînceşti, 15-18 mai – Funcţionari publici din cadrul 
autorităţilor locale din nordul Moldovei au fost instruiţi în domeniul achiziţiilor 
publice. Experţii din cadrul Proiectului de twinning „Sprijin pentru sistemul de 
achiziţii publice al Republicii Moldova” au desfăşurat patru sesiuni de instruire cu 
tema „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Sistemului de Achiziţii Publice”. 

Celor 109 de participanţi la seminarii le-au fost aduse la cunoştinţă informaţii referitoare la 
structura organizatorică,rolul şi importanţa Agenţiei Achiziţii Publice în cadrul Sistemului 
de Achiziţii Publice; atribuţiile Agenţiei Achiziţii Publice în armonizarea legislaţiei achiziţiilor 
publice cu Directivele Europene şi menţinerea relaţiilor cu instituţiile de specialitate ale UE; 
principiile şi normele de conduită etică pentru personalul angajat în procedurile de achiziţii 
publice; controlul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice; managementul 
riscurilor în achiziţii publice şi indicatorii de performanţă ai Sistemului de Achiziţii Publice.

În perioada 25-27 aprilie 2012 experţii din cadrul Proiectului de twinning au desfăşurat trei 
sesiuni de instruire pentru personalul selectat din cadrul autorităţilor contractante din Edineţ, Bălţi şi Ungheni. 

Informaţii suplimentare: Clara Calin, e-mail: calin.clara@gmail.com

  DEZVOLTAREA SOCIALĂ ŞI UMANĂ  

PROIECTUL FINANŢAT DE UE SUSŢINE INSTRUIRILE PENTRU  
CENTRELE SOCIO-EDUCAŢIONALE 
7 centre socio-educaţionale din diferite raioane ale Republicii Moldova au beneficiat 
de cursuri de consolidare a capacităţilor, organizate de Asociaţia Naţională a 
Municipalităţilor Italiene, ca parte a proiectului finanţat de UE “Abordarea efectelor 
negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămase în ţară”, implementat de 
Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, în parteneriat cu Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi OIM în Moldova.

În perioadele 8-18 mai şi 29-31 mai 2012 Asociaţia Naţională a Municipalităţilor Italiene a 
desfăşurat o serie de instruiri de consolidare a capacităţilor pentru profesioniştii şi lucrătorii 
sociali din 7 centre socio-educaţionale din Republica Moldova care lucrează cu copii rămaşi 
fără îngrijire. În rezultat, au fost instruiţi aproximativ 85 de profesionişti. A doua etapă a 
componentei privind susţinerea centrelor socio-educaţionale pentru minori este preconizată 
pentru sfârşitul lunii iunie 2012.

Informaţii suplimentare: Alisa Harlamova, e-mail: aharlamova@iom.int
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CAMPANIA DE SENSIBILIZARE PENTRU CETĂŢENII MOLDOVENI  
MIGRANŢI DIN ITALIA FINANŢATĂ DE UE
Veneţia, 6 mai – A fost lansată prima campanie de sensibilizare pentru migranţii 
moldoveni din Italia întitulată “Nimeni nu e singur pe pământ” care a reunit peste 
100 cetăţenii moldoveni şi italieni, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor naţionale 
şi locale din Italia. Campania face parte din Proiectul finanţat de UE “Abordarea 
efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămase în ţară”.

Acesta va fi implementat în perioada mai-octombrie 2012, în 9 oraşe italiene cu cea mai 
mare concentraţie de migranţi moldoveni (Mestre, Bologna, Reggio Emilia, Torino, Padova, 
Treviso, Rovigo, Brescia şi Roma). Campania este organizată cu sprijinul şi implicarea directă 
a asociaţiilor diasporei moldoveneşti din Italia şi îşi propune să ofere migranţilor moldoveni 
informaţii complete privind aspectele juridice, economice, sociale, psihologice şi culturale ale 
şederii lor în Italia. 

Cetăţenii moldoveni vor fi informaţi despre riscurile migraţiei şi angajării ilegale în Italia, 
precum şi despre violenţa în familie şi vor beneficia de informaţii despre liniile fierbinţi şi liniile 
de încredere din Italia şi Republica Moldova. 

Informaţii suplimentare: Nelea Motriuc, e-mail: nmotriuc@iom.int 

CARTOGRAFIEREA DIASPOREI MOLDOVENEŞTI ÎN PATRU ŢĂRI MARI ALE UE
“Cartografierea diasporei moldoveneşti” este realizată în prezent cu sprijinul asociaţiilor 
diasporei moldoveneşti în patru ţări mari ale UE, ţări de destinaţie pentru migranţii 
moldoveni, şi anume: Franţa, Italia, Marea Britanie şi Portugalia. Iniţiativa face parte din 
proiectul “Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului 
de Mobilitate UE-Moldova”, implementat de Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migraţie în Moldova şi finanţat de Uniunea Europeană. 

Exerciţiul de cartografiere a diasporei se realizează printr-o cercetare sistematică, utilizând o gamă largă 
de metode de colectare a datelor, inclusiv interviuri în profunzime cu multiplicatori, care au acces la o 
bază de date mare a membrilor comunităţii şi executarea în premieră a unui sondaj de opinie în cadrul 
comunităţilor moldovenilor de peste hotare. Acest lucru va permite determinarea profilului socio-
economic variat al comunităţilor diasporei şi identificarea unor parteneri de proiecte viabile pentru 
activităţile de mobilizare a diasporei. Constatările vor servi drept sursă de informare pentru politicile de 
gestionare a migraţiei din Republica Moldova şi vor contribui la ameliorarea modalităţilor de comunicare cu diaspora.

Informaţii suplimentare: Ion Bulgac, e-mail: ibulgac@iom.int

PROIECTUL FINANŢAT DE UE SPRIJINĂ INSTRUIREA PROFESIONALĂ A TINERILOR 
VULNERABILI DIN MOLDOVA
100 de tineri, inclusiv copii rămaşi fără îngrijire ca urmare a migraţiei din toată ţara, 
vor avea posibilitatea de a beneficia de instruiri profesionale organizate de Şcoala 
Profesională “Insula Speranţei”. Această activitate face parte din proiectul finanţat 
de UE “Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor 
rămase în ţară”, implementat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei, în 
parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 
şi Misiunea OIM în Moldova. 

Pe baza unei concurs de oferte, Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei a acordat Şcolii 
Profesionale “Insula Speranţei” un grant în valoare totală de 79200 euro pentru organizarea 
instruirilor profesionale pentru 100 tineri vulnerabili din Moldova, inclusiv copii rămaşi 
fără îngrijire, până la sfârşitul anului 2012. Au fost selectate următoarele profesii: coafor, 
bucătar, cofetar, chelner /barman. Cursurile de instruire au drept scop dotarea tinerilor din 
Republica Moldova cu capacităţile profesionale şi competenţele necesare în diferite domenii 
de activitate, în vederea facilitării integrării lor pe piaţa muncii din Moldova şi promovării 
oportunităţilor de angajare a tinerilor din Republica Moldova.

Informaţii suplimentare: Alisa Harlamova, e-mail: aharlamova@iom.int
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  COMERŢ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ  

BEI CONTINUĂ SĂ SPRIJINE PROIECTE MICI ÎN ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC
Viena, 24 mai – Banca Europeană de Investiţii (BEI) a acordat subsidiarelor ProCredit 
Holding din Moldova, Georgia şi Armenia un grant în valoare de circa 4 milioane 
euro, care include subvenţii sub formă de dobândă pentru beneficiarii finali, precum 
şi ameliorarea calităţii creditului cu privire la împrumuturile obţinute de beneficiari.

Acordul de grant cu grupul ProCredit a fost încheiat în cadrul Facilităţii de finanţare a IMM-urilor 
din ţările Parteneriatului estic, în contextul Facilităţii de investiţii pentru vecinătate, finanţate de 
UE. Acesta va permite subvenţionarea ratelor dobânzilor la creditele acordate întreprinderilor 
mici şi mijlocii. Se preconizează că beneficiarii finali ai împrumuturilor BEI vor primi până la 10% 
din creditele lor fără dobândă. În plus, 10% din împrumuturile finanţate din grant vor acţiona ca 
un mecanism de partajare a riscurilor de pierderi pentru subsidiarele ProCredit.

Acordul de grant pentru Facilitatea de finanţare a IMM-urilor din ţările Parteneriatului estic 
a fost semnat cu ocazia Conferinţei BEI cu genericul “Parteneriatul Estic pentru creştere 
economică”, care a cuprins trei teme principale relevante: perspective şi priorităţi economice la nivel regional, dezvoltarea sectorului privat local şi 
infrastructura pentru dezvoltarea economică.

Informaţii suplimentare: http://www.eib.org/

PROGRAMUL DIN DOMENIUL FORESTIER FINANŢAT  
DE UE COOPEREAZĂ CU SATELE MOLDOVENEŞTI
Ungheni, 24 mai – Echipa Programului finanţat de UE „Îmbunătăţirea aplicării 
legislaţiei în domeniul forestier şi guvernării” (ALFG)  şi primăria satului Boghenii 
Noi, Ungheni, au început colaborarea pentru a asista personalul la îmbunătăţirea 
practicilor forestiere bazate pe tradiţiile locale şi experienţa externă, a efectua o 
analiză a utilizării resurselor naturale, a asigura durabilitatea terenurilor forestiere, 
în vederea asigurării conservării biodiversităţii, satisfacerii aşteptărilor populaţiei 
locale referitoare la produsele forestiere, şi contribuirii la dezvoltarea locală în sate. 

Boghenii Noi este un exemplu foarte bun despre beneficiile comunităţii locale din gestionarea 
colectivă a pădurii pentru a utiliza produse forestiere, în special, lemn de foc şi lemn pentru 
necesităţile de uz casnic. Deciziile cu privire la gestionarea şi utilizarea pădurilor se iau în 
comun, iar Consiliul sătesc distribuie lemnul obţinut în urma recoltării. Preţul lemnului pentru 
locuitorii din cele cinci sate din cadrul comunei este mai mic decât pentru alţi proprietari de 
păduri din ţară, iar lemnul de foc este împărţit în primul rând celor mai vulnerabili locuitori ai 
satului: pensionarilor, familiilor cu mulţi copii, etc. În schimb, oamenii sunt solicitaţi pentru 
diferite munci, de la regenerarea pădurilor pană la activităţi de recoltare.

Informaţii suplimentare: http://www.enpi-fleg.org/

UN SAT DIN GĂGĂUZIA ÎŞI VA ÎNCĂLZI INSTITUŢIILE PUBLICE  
CU ENERGIE DIN BIOMASĂ 
Comrat, 19 mai – Cel mai mic sat din UTA Găgăuzia, Carbalia, se va încălzi iarna 
viitoare cu brichete, combustibil modern din biomasă. Noile sisteme de încălzire au 
fost instalate la centrul comunitar şi grădiniţa din Carbalia cu sprijinul financiar al 
Proiectului Energie şi Biomasă, finanţat de Uniunea Europeană. 

“Grădiniţa se încălzea până în acest an cu gaze, iar centrul comunitar, din lipsa surselor 
financiare, nu se încălzea cu nimic. Datorită donatorilor am găsit cea mai avantajoasă şi 
sigură soluţie energetică: încălzirea cu energie produsă local”, a declarat Constantin Gaidarji, 
primarul de Carbalia, la evenimentul de lansare a sistemului de încălzire. 

Pentru Carbalia, beneficiile trecerii la energia din biomasă sunt multiple: utilizarea energiei 
produse local din deşeuri agricole, asigurarea independenţei energetice a instituţiilor publice 
din sat, crearea de noi locuri de muncă, protecţia mediului ambiant. În plus, datorită noului 
sistem termic, clădirea centrului comunitar va fi valorificată pe deplin, aici fiind transferate 
birourile Primăriei, ale Centrului medical, Oficiului Poştal, astfel încât toate serviciile publice vor fi concentrate într-o singură clădire. 

Informaţii suplimentare:  Ina Prisăcaru-Zglavuţă, e-mail: ina.zglavuta@undp.org

Acest buletin este produs în cadrul proiectului “Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2012”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat  
de KEY Communications în consorţiu cu BDR Associates. Persoana de contact: Sergiu Zamari, e-mail: zamari@keycommunications.ua 


