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Toate materialele acestui buletin pot fi utilizate şi reproduse liber în presa electronică şi scrisă, 

şi de asemenea în oricare alte proiecte de informare. 

Republicarea acestor materiale trebuie să conțină o referință la Delegația Uniunii Europene  în 

Moldova. Delegația încurajează deplin diseminarea produselor sale informative în rândul mass‐

media Moldovei, autorităților centrale şi locale, organizațiilor publice, universităților, etc. 

 

ANUNȚURI 

9 SEPTEMBRIE, KRYNICA ZDROJM, POLONIA 

Conferința Miniştrilor Economiei din Parteneriat Estic. Mai multe informații la>>> 

14 SEPTEMBRIE, STRASBOURG, FRANȚA  

Şedința Adunării Parlamentare a statelor din Parteneriatul Estic „Euronest”. Mai multe informații 

la>>> 

16 SEPTEMBRIE, BRUXELLES, BELGIA 

Şedința Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic cu  reprezentanții  rețelelor majore de 

ONG‐uri din Europa. Mai multe informații la>>> 

29 SEPTEMBRIE, VARŞOVIA, POLONIA 

Summit‐ul Parteneriatului Estic. Mai multe informații la>>> 

30 SEPTEMBRIE, SOPOT, POLONIA 

Forumul de Afaceri din Parteneriatul Estic. Mai multe informații la>>>  

 

ŞTIRI (24 AUGUST ‐ 7 SEPTEMBRIE) 

POLITICĂ  

UE PREZINTĂ STRATEGIA COMPREHENSIVĂ PENTRU RELAȚIILE EXTERNE ALE UE  ÎN DOMENIUL 

ENERGETIC  

La  7  septembrie  Comisia  Europeană  a  adoptat  o  Comunicare  cu  privire  la  securitatea 

aprovizionării  cu  energie  şi  cooperarea  internațională,  lansînd  pentru  prima  dată  o  strategie 

comprehensivă petru relații externe ale UE  în domeniul energetic. O coordonare mai bună  între 

http://pl2011.eu/en/content/expanding-single-european-market-eastern-partners
http://www.easternpartnership.org/community/upcoming-events
http://www.easternpartnership.org/community/upcoming-events
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/csf-eap-meeting-the-main-ngos-networks-in-europe-in-september/
http://pl2011.eu/en/content/eastern-partnership-summit
http://www.easternpartnership.org/community/events/eastern-partnership-business-forum-sopot
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statele membre  ale UE  cu  privire  la  identificarea  şi  punerea  în  aplicare  a  priorităților  clare  în 

politica energetică externă este esențială pentru abordarea descrisă de Comisie.  

Comisarul  pentru  Energie  Günther  Oettinger  a  spus:  „În  decursul  ultimilor  câțiva  ani  politica 

energetică  a UE  a progresat  semnificativ.  În prezent, UE  trebuie  să‐şi extindă  realizările de pe 

piața sa energetică internă mare peste hotarele sale pentru a asigura securitatea aprovizionării în 

Europa  şi  pentru  a  favoriza  parteneriatele  energetice  internaționale.  Aşadar,  astăzi  Comisia 

propune o abordare coerentă a relațiilor din domeniul energiei cu statele‐terțe. Pentru aceasta 

este necesar de ameliorat coordonarea internă astfel încât UE şi statele membre să poată acționa 

împreună şi să vorbească într‐o singură voce." Mai multe informații la>>> 

 

MINIŞTRII AFACERILOR EXTERNE ALE UE AU DISCUTAT POLITICA ULTERIOARĂ PRIVIND VECINII 

ESTICI  

La 3 septembrie,  în or. Sopot, Polonia,  într‐o  şedință neformală  (denumită „Gymnich”) miniştrii 

afacerilor interne ale statelor membre ale UE a purtat discuții pe marginea politicii ulterioare ale 

UE cu privire la statele vecine estice, făcând trimitere specială la Summit‐ul Parteneriatului Estic, 

care a avut loc în Varşovia şi la Acordul de Comerț Liber Aprofundat şi Comprehensiv cu Ucraina, 

ca parte a viitorului Acord de Asociere. Având  în vedere faptul că acordul va fi ratificat de către 

Parlamentul European şi parlamentele statelor membre, intrarea în vigoare a acordului negociat 

ar putea să fie în întârziere, în cazul în care Ucraina în continuare nu se va conforma standardelor 

europene.  

În ceea ce priveşte Summit‐ul PE din Varşovia, s‐a confirmat că Polonia va încerca să formuleze o 

ofertă  importantă  pentru  țările  Parteneriatului  Estic  de  la  eveniment,  de  exemplu,  subliniind 

oportunitățile de membru şi integrarea economică completă. Mai multe informații la>>> 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN SALUTĂ ELIBERAREA ACTIVIŞTILOR DIN OPOZIȚIE 

ÎN BELARUS 

La  2  septembrie,  Preşedintele  Parlamentului  European  Jerzy  Buzek  a  salutat  eliberarea  celor 

patru membri ai opoziției din Belorus, însă a avertizat că „entuziasmul ar putea fi prematur”.  

„Închisorile beloruse sunt  încă pline cu adversari ai  regimului, cu apărătorii drepturilor civile, cu 

persoanele condamnate pe motive dubioase de către judecătorii compromişi de regim”, a spus el.  

„Toi deținuții politici trebuie să fie eliberați necondiționat şi să se  întoarcă  la familiile şi prietenii 

lor. Doar  în acest  caz Uniunea Europeană  va  fi disponibilă  să abordeze Belorus  ca un partener 

serios, doritor de a dezvolta un dialog. Declarațiile, făcute anterior de către regimul belarus, s‐au 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1005&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.easternpartnership.org/community/events/eaps-plans-discussed-during-meeting-eus-foreign-affairs-ministers-sopot


 

 
 

3Acest buletin este produs în cadrul proiectului "Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2011" Proiectul este finanţat de către Uniunea 
Europeană şi implementat de către KEY Communications în consorţiu cu PARC Communications.

BULETIN INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 

dovedit a  fi  fără valoare  şi nesusținute de acțiuni concrete. Aşadar,  scepticismul nostru este pe 

deplin justificat.” Mai multe informații la>>> 

 

UE NU RECUNOAŞTE ALEGERILE DIN ABHAZIA  

Potrivit  declarației  făcute  de  către  purtătorul  de  cuvânt  al  Reprezentantului  Înalt  Catherine 

Ashton, Uniunea  Europeană  nu  recunoaşte  alegerile,  care  a  avut  loc  la  26  august  în  regiunea 

separatistă din Georgia, Abhazia. Drept  răspuns  la  rapoartele  din  or.  Suhumi,  capitala  regiunii 

separatiste Abhazia, potrivit cărora dl Alexander Ankvab a fost ales în calitate de noul preşedinte, 

purtătorul de cuvânt a spus: „Această declarație vine să reamintească că Uniunea Europeană nu 

recunoaşte cadrul constituțional şi juridic, în conformitate cu care aceste alegeri au avut loc.” 

„Uniunea  Europeană  reiterează  sprijinul  său  față  de  integritatea  teritorială  şi  suveranitatea 

Georgiei,  recunoscută  de  dreptul  internațional.  În  acest  context Uniunea  Europeană  ar  dori  să 

sublinieze  importanța  Discuțiilor  Internaționale  din  Geneva  privind  asigurarea  securității  şi 

stabilității în această regiune,” se spune în declarație. Mai multe informații la>>> 

 

ECONOMIE  

IDENTIFICAREA ELECTRONICĂ A BOVINELOR PENTRU CONSOLIDAREA SPORITĂ A SIGURANȚEI 

ALIMENTARE ŞI SĂNĂTĂȚII ANIMALELOR ÎN UE  

La 30 august, Comisia Europeană a adoptat o propunere care, din momentul în care va fi pusă în 

aplicare, va spori mai mult siguranța alimentară şi va proteja mai bine sănătatea animalelor pe 

teritoriul  UE.  În  special,  propunerea  Comisiei  prevede  cadru  legal  pentru  introducerea  unui 

sistem electronic de identificare (EID) pentru bovine.  

Comisarul european pentru Sănătate şi Consumatori, John Dalli, a spus: „Acesta este un nou pas 

înainte în consolidarea siguranței lanțului alimentar din UE. Într‐adevăr, atunci, când va fi pusă în 

aplicare,  această  propunere  va  facilita  raportarea  la  baza  de  date  centrală  a  circulației 

animalelor. Aceasta va face posibilă o trasabilitate mai bună şi mai rapidă a animalelor infectate 

şi/sau a produselor alimentare  infectate,  ceea  ce ne    va  permite  să  reacționăm  rapid  şi  să ne 

protejăm de orice riscuri potențiale în lanțul alimentar." Mai multe informații la>>> 

 

SITUAȚII DE URGENȚĂ  

OPERAȚIE COORDONATĂ A UE DE ASISTENȚĂ PENTRU GRECIA ŞI ALBANIA PENTRU STINGEREA 

INCENDIILOR FORESTIERE  

http://www.europarl.europa.eu/president/en/press/press_release/2011/2011-September/press_release-2011-September-2.html
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/124445.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/991&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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La  26  august, Grecia  a  activat mecanismul UE  de  protecție  civilă,  solicitând  urgent  acordarea 

ajutorului  aerian  pentru  stingerea  incendiilor  forestiere  în  Alexandroupolis  (Nord‐Estul  țării). 

Acesta a fost urmat de o solicitare de ajutor din partea Albaniei.  În doar câteva ore, Centrul de 

monitorizare  şi  informare  a  Comisiei  Europene  (MIC)  a  fost  capabilă  să  demareze  o  operație 

coordonată a statelor membre UE prin  intermediul activelor aeriene oferite de Spania, Franța şi 

Italia.  

„Grecia  şi Albania pot conta pe  sprijinul Europei  şi personal, aş dori  să aduc mulțumiri  statelor 

membre pentru reacție imediată la solicitarea ajutorului,” a spus Kristalina Georgieva, Comisarul 

european pentru cooperare internațională, ajutor umanitar şi gestionarea crizei. 

„Spania, Franța şi au dat dovadă de un exemplu al solidarității europene în timp real. Centrul de 

monitorizare şi informare ajută la coordonarea asistenței europene la ora critică şi cu câteva zile 

înainte.” Mai multe informații la>>> 

 

SOCIETATE 

ÎNCĂ UN PAS ÎNAINTE SPRE O POLITICĂ DE MIGRAȚIE A UE MAI EFICIENTĂ  

În octombrie/noiembrie UE va adopta o directivă nouă, care va prevede acordarea unui permis 

unic cetățenilor țărilor terțe pentru reşedință şi drept de muncă pe teritoriul UE, precum şi un set 

comun de drepturi, care va pune beneficiarii pe picior de egalitate cu cetățenii din stat membru al 

UE, unde aceştia îşi vor avea reşedința.  

Această  directivă  nouă  prevede  deschiderea  unui  „ghişeu  unic”  şi  depunerea  unei  singure 

solicitări pentru permis unic de reşedință şi de muncă – o procedură mai simplă şi mai rapidă, şi o 

cale mai uşoară de a ține sub control statutul imigranților din țări terțe.  

O singură solicitare va fi suficientă pentru obținerea unui permis unic de reşedință şi de muncă. 

Aplicarea se poate face de către un cetățean al țării terțe sau de angajatorul acestuia. Decizia cu 

privire la aplicarea depusă trebuie să fie luată într‐o perioadă de patru luni.  

În  cazul  în  care un asemenea permis  se acordă,  imigrantul beneficiază de un permis  combinat 

pentru reşedință şi muncă. Aceasta îi va oferi dreptul de a intra şi a locui în acel stat membru al 

UE,  care  ăi  va  acorda  permisul  unic,  şi  de  a  îşi  desfăşura  activitatea  autorizat  în  baza  acestui 

permis. Mai multe informații la>>> 

 

CULTURĂ 

COPIII EUROPENI VOR DA NUME FIECĂRUI SATELIT DIN CONSTELAȚIA „GALILEO” 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/990&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://consilium.europa.eu/homepage/showfocus.aspx?lang=en&focusID=76263
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După prenumele copilului, care va realiza cel mai bun desen pe tematica spațiului sau aeronauticii 

în fiecare stat membru al UE, va fi numit un satelit în cadrul programului „Galileo”. În perioada 1 

septembrie  ‐ 15 noiembrie copiii care  trăiesc  în UE  şi născuți  în 2000, 2001  şi 2002 – când  s‐a 

început programul „Galileo” – sunt invitați să realizeze câte un desen pe tematica spațiului cosmic 

şi aeronauticii,  şi  să‐l  încarce pe pagina web a competiției  în  format  scanat  sau ca o  fotografie 

digitală.  În  fiecare  țară,  un  juriu  național  va  selecta  cel mai  bun  desen,  iar  după  prenumele 

copilului câştigător va fi numit un satelit din constelație „Galileo”.  

Vicepreşedintele  Comisiei  Europene,  Antonio  Tajani,  responsabil  pentru  Antreprenoriat  şi 

Industrie,  a  spus:  „Odată  cu  sistemele  de  navigație  prin  satelit,  cu  explorarea  şi  observarea 

spațiului,  tematica spațiului cosmic devine  tot mai  importantă pentru cetățeni  şi pentru viitorul 

nostru economic. Dorim să  încurajăm creativitatea copiilor şi să cultivăm de  la o vârstă fragedă 

entuziasmul  lor  în  legătură  cu  spațiul  cosmic  şi oportunitățile oferite de acesta. Recompensăm 

această creativitate cu o ocazie unică –  şansa oferită unui copil din  fiecare din cele 27 de state 

membre de a‐şi da numele unui satelit.” Mai multe informații la>>> 

 

PROIECTUL COFINANȚAT DE UE PRIVIND POVEŞTILE ROMILOR A CÎŞTIGAT UN PREMIU MEDIA 

DIGITAL  

Proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană care vizează combaterea stereotipurilor cu privire  la 

etnie romă prin intermediul unor creații cinematografice a câştigat un premiu prestigios oferit de 

Societatea  jurnaliştilor profesionişti cu sediul  în SUA. Proiectul „Colorful but Colorblind” [Plin de 

culori, dar fără discriminare pe motiv de culoare] a reunit jurnaliştii de etnie romă şi nu numai în 

vederea realizării unei serii de 25 de scurt‐metraje care spun poveștile comunităților de romi care 

trăiesc  în Europa  centrală  și de est. Obiectivul proiectului a  fost de a  încuraja o  reflectare mai 

nuanțată a problemelor cu care se confruntă romii și o mai bună participare a ziariștilor romi  la 

proiectele mediatice destinate publicului larg.   

„Sunt mândră să văd că un proiect finanțat de UE, care combate prejudecăți adânc înrădăcinate 

împotriva  romilor,  se  bucură  de  recunoaștere  peste  Atlantic.  Acest  lucru  este  o  dovadă  că 

angajamentul și eforturile fără precedent ale Uniunii Europene de a promova integrarea socială și 

economică  a  romilor  dau  rezultate”,  a  declarat  vicepreședintele  Viviane  Reding,  comisarul UE 

pentru  justiție.  „Romii  contribuie  la  viața  socială  și  culturală  din  întreaga  Europă  și  sunt 

bucuroasă să constat că această contribuție a  lor este pusă  în  lumină de proiectul «Colorful but 

colorblind.” Mai multe informații la>>> 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/999&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/978&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

