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 NOUTĂŢI  PRIVIND PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU DEMOCRAŢIE OFERĂ TRAINING PENTRU SPECIALIŞTI 
ÎN MONITORIZAREA MASS-MEDIA
În perioada 1-5 septembrie, programul Consiliului Europei “Suport 
pentru democraţia din Moldova” a organizat un training privind 
aplicarea tehnologiilor de monitorizare a mass-media, analiza de date şi 
elaborarea rapoartelor. Evenimentul de cinci zile a unit staff-ul Unităţii 
de monitorizare al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) şi 
postului public “TeleRadio Moldova” în materie de elaborare a rapoartelor 
de media monitoring, în conformitate cu standardele Consiliului Europei 
şi a legislaţiei moldoveneşti.

Trainingul a inclus prezentări şi exerciţii practice, susţinute de către Richard 
Carver (Media Oxford Research, Marea Britanie),  Rastislav Kuzel (MEMO98, 
Slovacia) şi  Ion Bunduchi (Asociaţia Presei Electronice, Moldova).

Participanţii au fost instruiţi, în principal, privind monitorizarea reflectării po-
litice şi electorale, dar, de asemenea, privind monitorizarea pluralismului social şi de publicitate, în conformitate cu noile 
media metodologii de monitorizare, elaborate recent de către experţii Consiliului Europei pentru CCA / TRM.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

PROGRAMUL UE A ORGANIZAT UN TRAINING ÎN DOMENIUL  
PROTOCOLULUI PENTRU PARLAMENT
În perioada 6-7 septembrie, cu suportul programului CE Suport pentru 
Democraţia din Moldova, a fost organizat un training în domeniul 
protocolului diplomatic internaţional pentru 20 de oficiali din cadrul 
Parlamentului. 

Trainingul de două zile a acoperit subiecte cum ar fi eticheta internaţională, 
de afaceri, de divertisment, deservirea delegaţiilor oficiale, oferirea de ca-
douri, succesiunea ceremoniilor, protocolul steagurilor internaţionale şi im-
nurilor. De asemenea, participanţilor le-a fost prezentat manualul privind 
protocolul internaţional.

Trainingul a fost susţinut de către Dusa Vidanovich, un diplomat de carieră, 
director executiv al şcolii Europene de Protocol. Cunoştinţele vaste şi 
experienţă în domeniul de protocol internaţional i-au permis să lucreze cu 
cele mai bune corporaţii din lume, şi cele mai importante companii şi organizaţii europene.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

TRAINING PRIVIND SECURITATEA DOCUMENTELOR 
În perioada 7-9 septembrie, cu suportul proiectului UE “Consolidarea 
capacităţilor şi cooperării la frontiera moldo-română în identificarea 
documentelor de călătorie falsificate” a fost organizat un  atelier de 
lucru cu genericul “Evaluarea şi definitivarea curriculei de instruire 
şi a manualelor privind securitatea documentelor”. Atelierul de lucru 
s-a înscris în seria de activităţi dedicate modulului privind securitatea 
documentelor.

În cadrul acestui atelier, reprezentanţii instituţiilor din Moldova — Servi-
ciului Grăniceri, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene au efectuat o analiză a rezultatelor trainingurilor pilot, realizate la 
nivel naţional în această vară. De asemenea, participanţii s-au axat pe defin-
itivarea curriculei de studii şi manualele privind securitatea documentelor.

Manualele privind securitatea documentelor vor fi editate şi distribuite în cadrul instituţiilor moldoveneşti pentru asigurarea 
instruiri continue a cadrelor. În plus, instrumentul e-learning va fi dezvoltat în scopul de a facilita pregătirea personalului 
instituţiile respective din Moldova pentru lucrul în domeniul securităţii documentelor.

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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VIZITĂ DE DOCUMENTARE ÎN BELGIA A STAFFULUI UNITĂŢII DE MONITORIZARE A CCA
În perioada 7-11 septembrie, în cadrul programului Suport pentru 
Democraţia din Moldova, a fost organizată o vizită de documentare la 
Consiliul Superior al Audiovizualului din Belgia (CSA) pentru 5 membri  
din Unitatea de Monitorizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului 
din Republica Moldova (CCA). Scopul vizitei a fost de a studia experienţa 
autorităţii de reglementare din Belgia în domeniul de monitorizare a 
mass-media şi consolidarea cooperării dintre CCA şi CSA.

Delegaţia Republicii Moldova a învăţat modul în care CSA realizează moni-
torizarea generală, monitorizarea publicităţii şi modul în care sunt tratate 
reclamaţiile. Sesiuni speciale au fost dedicate protecţiei minorilor în cadrul 
programelor televizate şi radio şi modul în care este monitorizată mass-me-
dia în cadrul alegerilor.

Participanţii s-au arătat mulţumiţi de conţinutul vizitei. Dinu Ciocan, şeful Unităţii de Monitorizare al CCA, a declarat că CCA 
va folosi în practică experienţa colegilor din Belgia, în special legate de monitorizarea generală şi gestionarea plângerilor.

 Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

PREZENTAREA EXPERTIZEI LEGISLATIVE PRIVIND LEGISLAŢIA  
DIN DOMENIUL PROTECŢIEI SOCIALE
Pe 8 septembrie, cu suportul proiectului UE Sprijin pentru Democraţia 
din Moldova, a fost organizată o masă rotundă, în cadrul căreia a fost 
prezentat raportul de evaluare a legislaţiei privind protecţia socială din 
Moldova şi compatibilitatea acesteia cu Carta Socială Europeană.

Evenimentul a reunit oficiali de rang înalt ai agenţiilor guvernamentale care se 
ocupă cu problemele sociale şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, 
agenţiilor de cooperare, societatea civilă şi mediul academic.

Raportul a fost elaborat de către domnul Matti Mikkola, profesor în dreptul 
muncii al Universităţii din Helsinki, având ca scop îmbunătăţirea legislaţiei Re-
publicii Moldova în domeniul protecţiei sociale. Expertiza legislativă evaluează 
unsprezece legi cheie cu privire la protecţia socială în Republica Moldova şi 
conturează un set de recomandări concrete şi direcţiile de reformă pe viitor.

Necesitatea de continuare a reformelor legislative a fost evidenţiată de vorbitori, care au subliniat că recenta criză economică 
a dus la reducerea masivă a locurilor de muncă, scăderea  veniturilor populaţiei, precum şi la creşterea nivelului sărăciei. 
Acest fapt, potrivit lor, a condiţionat readucerea  politicilor sociale pe ordinea de zi în Europa.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

TRAINING PRIVIND COMUNICAREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU OFICIALI DIN MOLDOVA
În perioada 8-9 septembrie, programul “Consolidarea capacităţii Moldovei 
de gestionare a migraţiei forţei de muncă” a organizat la Vilnius, Lituania 
un training în domeniul comunicării internaţionale pentru 10 “ambasadori” 
ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Pe parcursul a două zile, 10 angajaţi ai agenţiei au avut posibilitatea să 
înveţe de la colegii lot lituanieni cultura organizării interne. De asemenea, 
ei au avut posibilitatea să preia experienţa colegilor din cadrul Agenţiei sue-
deze Publice de Ocupare a Forţei de Muncă. Greta Svensson, şeful Departa-
mentului de Informare şi Comunicare a prezentat, în acest sens, un raport 
amplu privind comunicarea internă.

Principalul obiectiv, după reîntoarcerea în ţară, va fi punerea în aplicare a 
cunoştinţelor acumulate în cadrul vizitei şi diseminarea lor între alţi angajaţi 
ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Ulterior, aceleaşi persoane urmează să fie instruite în comunicarea externă în situaţii critice în relaţiile cu parteneri şi 
reprezentanţi ai mass-media. Acest training va avea loc  în Stockholm, Suedia şi va fi organizat împreună cu Agenţia Publică 
de Ocupare a Forţei de Muncă din Suedia.

Mai multe informaţii pe: http://www.legal-in.eu/  
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu
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SUPORT PENTRU PARTICIPARE LA BUSINESS-FORUMUL DIN POLONIA
Proiectul UE “Suport pentru Promovarea Exporturilor şi Atragerea 
Investiţiilor în Moldova“ a susţinut financiar participarea delegaţiei 
oficiale moldoveneşti, în perioada 8-11 septembrie, la  Forumul de Afaceri 
din Krynica, Polonia. Forumul reprezintă unul dintre cele mai importante 
evenimente internaţionale din Europa Centrală şi reuneşte peste 1500 de 
participanţi la nivel înalt din peste 60 de ţări. Ordinea de zi a Forumului 
a inclus aproximativ 120 de platforme de discuţii, structurate în 10 
trasee tematice, inclusiv de afaceri şi de investiţii, politica economică 
europeană, energie, geo-politică, UE şi vecinătatea sa.

Potrivit lui Denis Jelimalai, şeful Departamentului de promovare a investiţiilor 
din cadrul Organizaţiei de Promovare a Exporturilor şi Atragerii Investiţii în 
Moldova,  participarea Republicii Moldova la Business Forumul din Krynica 
a “reprezentat o ocazie ideală de a prezenta oportunităţile investiţionale din 
Republicii Moldova şi promovarea potenţialului de export unui număr mare 
de polonezi şi oameni de afaceri din regiune, instituţiile şi organismele de 
stat implicate în promovarea exportului şi a investiţiilor”.

Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/  
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

CONSILIILE DE PRESĂ DIN MOLDOVA ŞI ESTONIA EFECTUEAZĂ SCHIMB DE EXPERIENŢĂ
Membrii Consiliului de Presă din Moldova au efectuat o vizită de studiu la 
Consiliul Estonian de Presă, în perioada 13-15 septembrie. Vizita a fost 
organizată cu suportul programului UE “Suport pentru Democraţia din 
Moldova”. Timp de 3 zile delegaţia moldovenească a avut posibilitatea 
să preia  experienţa colegilor din Estonia, a participat la un atelier de 
simulare a examenului de plângeri din partea cetăţenilor, a vizitat birourile 
editoriale ale cotidianelor estoniene şi agenţii de ştiri.

Ludmila Andronic, preşedintele Consiliului de Presă din Moldova, a declarat 
în timpul sesiunii de deschidere, că este sigură că vizita de studiu în Esto-
nia va fi foarte utilă pentru dezvoltarea Consiliului de Presă din Republicii 
Moldova în calitatea sa de mecanism de auto-reglementare.

De asemenea, delegaţia moldovenească a avut întrevederi cu reprezentanţii 
Companiei Publice de Radiodifuziune din Estonia. 

Ca urmare a vizitei, a fost semnat  unui memorandum de cooperare între cele două consilii de presă. Organizaţiile au con-
venit să efectueze schimb de informaţii şi să se consulte reciproc, în mai multe cazuri problematice.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

PROGRAMUL UE SUSŢINE CELEBRAREA ZILEI LUCRĂTORULUI DIN SILVICULTURĂ
Pe 17 septembrie, cu suportul programului UE “Perfecţionarea în aplicarea 
legislaţiei forestiere şi gestionarea politicii europene de vecinătate în 
Europa de Est şi Rusia” (ENPI-FLEG) în cooperare cu Agenţia “Moldsilva” 
şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, a fost organizată, în incinta 
Teatrului Naţional de Operă şi Balet, o conferinţă  naţională anuală сu 
genericul “Ziua lucrătorului din silvicultură” şi un concert festiv. 

La această întâlnire au participat Preşedintele interimar al Republicii Moldo-
va, persoane oficiale, inclusiv Ministrul Mediului, reprezentanţi ai sectoru-
lui forestier ( ai întreprinderilor silvice, ai întreprinderilor silvo-cinegetice, ai 
rezervaţiilor naturale, ICAS Chişinău), precum şi alţi invitaţi.

Cu acest prilej şi cu asistenţa din partea Antis-Media SRL, au fost publicate 
şi distribuite printre participanţi Buletinul Forestier şi Revista ENPI-FLEG.

Materialele informative pot fi găsite aici: http://enpi-fleg.org/  
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 
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PROIECTUL UE A ORGANIZAT UN EVENIMENT OFICIAL PENTRU  
ANGAJAŢII DIN DOMENIUL SOCIAL
Pe data de 17 septembrie 2010, în incinta Academiei de Administrare 
Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, doamna Valentina 
Buliga, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost prezentă 
la evenimentul de înmânare a diplomelor pentru asistenţii sociali, 
care au participat la formarea continuă a competenţelor profesionale 
fundamentale în asistenţa socială, organizată cu suportul Proiectului 
TACIS 3 UE implementat de Conseil Sante ”Abordarea necesităţilor 
grupurilor vulnerabile ale populaţiei din Moldova”. 

De asemenea Doamna Buliga a felicitat cei 75 de asistenţi sociali, prezenţi 
la eveniment, cu prilejul Zilei lucrătorului din domeniul protecţiei sociale 
a populaţiei, care este marcată anual în cea de-a treia duminică a lunii 
septembrie.

Tot în această zi, cu prilejul Zilei lucrătorului din domeniul protecţiei sociale a populaţiei, Doamna Valentina Buliga, a în-
mânat o diplomă colectivului Proiectului TACIS 3 UE implementat de Conseil Sante ”Abordarea necesităţilor grupurilor vul-
nerabile ale populaţiei din Moldova”, în semn de recunoştinţă şi consideraţiune pentru parteneriat armonios şi îndelungat 
în implementarea politicilor în domeniul protecţiei sociale ale populaţiei din Republica Moldova

Persoana de contact: Elena Belous, email: belous_elena@yahoo.com 

TRAINING PENTRU ORGANELE DE POLIŢIE ÎN APLICAREA TACTICILOR  
DE GESTIONARE A DEMONSTRAŢIILOR PUBLICE
În perioada 20-21 septembrie, cu suportul Programului UE “Sprijin pentru 
Democraţia din Moldova”, în incinta Academiei de Poliţie “Ştefan cel 
Mare”, a fost organizat un eveniment axat pe aplicarea tacticilor  corecte 
de către poliţie  în timpul demonstraţiilor publice. Evenimentul a reunit 
peste 20 de reprezentanţi ai agenţiilor de aplicare a legii din Moldova.

Seminarul s-a axat pe fortificarea capacităţilor poliţiei pentru  controlul 
mulţimii. De asemenea, ofiţerii de poliţie au învăţat cum să reacţioneze în 
cazul demonstraţiilor legale şi celor neautorizate, evenimentelor sportive,  
mitinguri politice şi concerte, în conformitate cu standardele internaţionale 
de poliţie şi drepturile omului.

Experţi formatori de poliţie din Olanda, Spania şi Regatul Unit al Marii Britanii 
au făcut o prezentare de ansamblu a principiilor internaţionale în susţinerea 
libertăţii de întrunire, precum şi rolul diverselor tactici în eliminarea tensiu-
nilor în timpul demonstraţiilor.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

OPORTUNITĂŢILE DE AFACERI DIN MOLDOVA AU FOST PREZENTATE  
ÎN CADRUL A DOUĂ FORUMURI INVESTIŢIONALE DIN ROMÂNIA
În perioada 22-25 septembrie, programul UE “Suport pentru Promovarea 
Exporturilor şi Atragerea Investiţiilor în Moldova” a organizat două 
evenimente de prezentare a oportunităţilor investiţionale şi de export a 
Moldovei, care au avut loc la Braşov şi Bucureşti.

Fiecare eveniment a fost organizat în contextul a două etape distincte şi 
anume un seminar de afaceri pentru investitorii români şi potenţiali impor-
tatori, precum şi un Business-to-Business (B2B) Forum, unde companiile din 
Moldova şi România au avut posibilitatea să identifice şi exploreze relaţii de 
afaceri reciproc benefice.

La  cele două evenimente au participat peste 75 de oameni de afaceri din 
România, interesaţi în stabilirea relaţiilor de colaborare cu antreprenori din 
Moldova, fiind organizate  mai mult de 100 de întâlniri bilaterale. Un interes 
special pentru companiile române au prezentat oportunităţile de afaceri of-
erite în agricultură (vin şi fructe şi legume proaspete) şi sectorul serviciilor.

Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/  
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 
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PRIMUL PROIECT DE TWINNING FINANŢAT DE UE OBŢINE PERFORMANŢE 
Pe 23 septembrie, după implementarea cu succes a tuturor activităţilor 
din cadrul Proiectului Twinning, înalţi oficiali din Moldova, împreună cu 
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova au anunţat finalizarea 
primului proiect de asistenţă de tip Twinning în RM. În cadrul proiectului cu 
un buget de 1 milion de euro, care a durat 27 de luni, au fost implementate 
cca 50 de activităţi.

Obiectivul proiectului a fost de a consolida capacităţile resurselor umane 
din Parlamentul Republicii Moldova, managementul afacerilor europene, 
aspectele ce ţin de evaluarea impactului de reglementare şi  funcţia de con-
trol a Parlamentului asupra Guvernului. Un consorţiu format din Adunarea 
Naţională a Franţei împreună cu Senatul Francez şi Adunarea Naţională a 
Ungariei au implementat acest proiect, iar  administratorului financiar a fost 
France Coopération Internationale. 

Persoana de contact: Krisztian Kovacs, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

JUDECĂTORI, PROCURORI ŞI POLIŢIŞTI ÎNVAŢĂ CUM SĂ PREVINĂ  
TORTURA ŞI TRATAMENTUL INUMAN
În perioada 27-30 septembrie, programul UE “Suport pentru Democraţia 
în Moldova” a organizat un training pentru cca 30 de judecători, procurori 
şi poliţişti privind prevenirea torturii şi tratamentului inuman.

Cursul de instruire a avut ca scop crearea unui nucleu de formatori 
naţionali, care vor furniza ulterior informaţii colegilor lor. Această sesiune 
este o componentă esenţială a eforturilor programului în combaterea tor-
turii şi tratamentului inuman şi promovarea drepturilor omului în Republica 
Moldova.

Trainingul a fost susţinut de doi experţi internaţionali, cu participarea unui 
expert naţional.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

PROGRAMUL FINANTAT DE UE A ORGANIZAT O VIZITA  
DE STUDIU LA PARLAMENTUL EUROPEAN
In perioada 28-29 septembrie, Programul finantat de UE “ Sprijin pentru 
Democratie in Moldova” a organizat un studiu de vizita la Parlamentul 
European pentru aproximativ 12 membri ai personalului Parlamentului 
Republicii Moldova. Acesta este al doilea studiu de vizita convenit intre 
“Programul de Sprijinire a Democratiei”, Comisia Europeana, Parlamentul 
European si Parlamentului Republicii Moldova.

Obiectivul vizitei a fost de a furniza informatii oficialilor moldoveni cu priv-
ire la organizarea si functionarea comitetelor in Parlamentul European, rel-
evanta acestora pentru legislativ si procesul de supraveghere si rolul lor in 
conturarea politicii UE. De asemenea, au fost dezbatute relatia dintre per-
manent, personalul parlamentar, personalul grupurilor politice si asistentilor 
parlamentari, precum si aspecte de planificare si comunicare.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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UE ACORDĂ SUPORT PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR DIN MOLDOVA
Pe parcursul lunii septembrie, proiectul “Sprijin pentru promovarea exportului 
şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova (SEPIA) ” a iniţiat etapa 
finală a procesului de acreditare a laboratoarelor de testare din Moldova 
(diagnostic veterinar, laboratoarele de testare a seminţelor), în special de 
către Asociaţia de Acreditare din România RENAR.

Încă de la început, Proiectul SEPIA a adoptat o abordare de livrare consecutivă, 
în vederea sprijinirii celor trei laboratoarele de testare beneficiare din Moldova  
în obţinerea certificatului recunoscut de UE — ISO 17025.

Principalele realizări, obţinute până în prezent, au fost finalizarea testării 
staff-ului laboratoarelor respective privind participarea la trainingurile de in-
struire ISO, elaborarea şi adoptarea de manuale ISO 17025, dotarea cu utilaje 
corespunzătoare etc.

Pentru mai multe informaţii:  http://miepo.md/  
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

  AGENDA PROIECTELOR FINANŢATE DE UE  

4-5 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU 
Masă rotundă pentru stafful de profesori şi elevi din cadrul programului  eTwinning – prima etapă de implicare  
în activităţile de implementare a Programului UE.

Persoana de contact: Cornel Riscanu, e-mail: cornel.riscanu@ec.europa.eu 

5 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU 
Conferinţa Naţională cu ocazia a 20 de ani a Programului EU TEMPUS. 

Persoana de contact: Valentin Arion, e-mail: info@tempus.md

5-7 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU 
Atelier de lucru pentru evaluarea şi adoptarea acordului între agenţii, în cadrul proiectului „Consolidarea 
capacităţilor şi cooperării în identificarea documentelor falsificate de călătorie la frontiera moldo-română”.

Persoana de contact: Monika Weber, email: monika.weber@icmpd.org 

11-14 OCTOMBRIE, ROTTERDAM ŞI UTRECHT, OLANDA
Are lor misiunea externă a oamenilor de afaceri din Moldova în cadrul proiectului finanţat de UE “Promovarea 
exporturilor şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova”.

Pentru mai multe informaţii:  http://miepo.md/  
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

12-13 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU 
Congresul asociaţiilor diasporei moldoveneşti din străinătate, organizat în cadrul proiectului finanţat de UE  
“Sprijinirea implementării componentei de migraţie şi dezvoltarea mobilităţii în cadrul parteneriatului Moldova-UE”.

Pentru mai multe informaţii: http://www.iom.int/  
Persoana de contact: Dorina Andreev, e-mail: dandreev@iom.int 
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12-14 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU, BĂLŢI ŞI COMRAT
Vor avea loc trei mese rotunde în cadrul Programului finanţat de UE „Suport pentru Democraţie”, cu participarea 
mass-media şi ONG-urilor din domeniul mass-media pentru a discuta despre primul proiect al Codului de Etică, 
actualizat, pentru jurnalişti.

Persoana de contact : Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

18-19 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU 
A doua sesiune de instruire privind tacticile poliţieneşti, adoptate în timpul demonstraţiilor publice, realizată  
în cadrul Programului finanţat de UE „Suport pentru Democraţie”.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

18-22 OCTOMBRIE, POLONIA
Curs de instruire privind politica în domeniul migraţiei şi procedurile de eliberare a permiselor de lucru pentru 
Republica Moldova, organizat pentru specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  în cadrul 
proiectului UE “Consolidarea capacităţilor Moldovei de gestionare a forţei de muncă şi migraţiei”.

Pentru mai multe informaţii: http://www.legal-in.eu/  
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

18-22 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU 
Seminare de instruire pentru 20 de judecători şi procurori cu privire la aplicarea pedepsei alternative detenţiei  
în închisori, realizate în cadrul programului finanţat de UE ”Suport pentru Democraţie”.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

Acest buletin este produs în cadrul proiectului “Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2010”. Proiectul este finanţat de Uniunea 
Europeană şi implementat de KEY Communications în consorţiu cu PARC Communications.
Persoana de contact: Serhiy Zamar, e-mail: zamari@keycommunications.ua


