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PRELUAREA EXPERIENŢEI UE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ACTELOR  
DE CĂLĂTORIE ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII 

În perioada 26-28 ianuarie şi 23-25 februarie, proiectul finanţat de UE “Consolidarea 
capacităţilor şi cooperarea în identificarea documentelor de călătorie falsificate 
la frontiera moldo-română” a organizat două ateliere de lucru privind “Dezvoltarea 
unui concept cuprinzător de training privind securitatea documentelor” şi „Bunele 
practici ale UE în domeniul securităţii documentelor şi schimbului de informaţii”.

Grupurile de lucru au fost compuse din reprezentanţi ai Serviciului Grăniceri, 
Ministerul Afacerilor Interne  şi Ministerului Tehnologiilor Informaţionale a Repu-
blicii Moldova, precum şi experţi internaţionali din Olanda, Ungaria şi Slovacia.
Autorităţile Republicii Moldova au prezentat sistemul actual de schimb de infor-
maţii. Pe baza recomandărilor experţilor şi a bunelor practici ale UE, participanţii 
la întrunire au evaluat mai multe modalităţi de îmbunătăţire a securităţii docu-
mentelor şi schimbului de informaţii între autorităţi.
Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org 

PROIECTUL UE EVALUEAZĂ REZULTATELE ASISTENŢEI ÎN SISTEMUL DE JUSTIŢIE

La 28 ianuarie, proiectul Uniunii Europene „Creşterea independenţei, transparenţei 
şi eficienţei sistemului de Justiţie a Republicii Moldova” - finanţat de UE şi 
implementat de Consiliul Europei, a organizat a 5-a reuniune a comitetului director 
pentru a discuta şi evalua rezultatele obţinute.

În perioada supusă evaluării, proiectul a acordat asistenţă  Ministerului Justiţiei 
şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în dezvoltarea şi modernizarea bazei 
de date legislative, pentru întreţinerea reţelei de date, crearea unei pagini web; 
a acordat asistenţă în activităţi editoriale (comentariu la Codul de Executare) şi 
de publicaţii (Ghidul pentru libertatea de exprimare pentru judecători şi jurna-
lişti etc.); a acordat asistenţă Institutului Naţional de Justiţie, în special la elabo-
rarea curriculei, organizarea training-urilor, acordarea asistenţei tehnice.
În cadrul evenimentului, partenerii din Moldova au subliniat necesitatea con-
tinuării cooperării strânse în domenii precum consolidarea capacităţii instituţionale a CSM, acordarea asistenţei Procuraturii 
Generale în reformarea ulterioară a institutului de procurori, ridicarea statutului şi formarea profesională a personalului auxiliar 
al instanţelor judecătoreşti, liberalizarea profesiei executorului judecătoresc şi trainingul avocaţilor.
Persoana de contact: Carsten Mahnke, e-mail: carsten.mahnke@coe.int

INSTRUIRI PENTRU UTILIZATORII SISTEMULUI INFORMAŢIONAL  
ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

În perioada 01 februarie – 13 februarie 2010, proiectul „Suport pentru reforma 
sănătăţii. Fortificarea asistenţei medicale primare” şi Agenţia Medicală Teritorială 
(AMT) „Centru” desfăşoară în comun un şir de seminare/instruiri pentru utilizatorii 
sistemului informaţional pentru asistenţa medicală primară “Medex”. 300 de 
utilizatori a noului sistem informaţional „Medex” au luat parte în instruiri. 

Această instruire a devenit necesară, datorită faptului că în perioada octombrie 
2009 – ianuarie 2010 Proiectul a elaborat/dezvoltat o a doua versiune a siste-
mului informaţional „Medex”, care este actual pilotată în AMT „Centru”. Conform 
Memorandumului de colaborare semnat între Proiect, MS şi AMT „Centru”, per-
sonalul AMT „Centru” participă activ la dezvoltare prin identificarea cerinţelor 
faţă de funcţionalitatea sistemului, testare şi pilotare.
După această instruire, noua versiune a sistemului informaţional „Medex” (“Me-
dex 2”) va opera în AMT „Centru” înlocuind sistemul existent. Noul sistem poate fi replicat ulterior în alte AMT-uri, în centrele din 
regiuni şi în viitor poate fi utilizat la nivel de ţară atunci când infrastructura va fi adecvată. 
Mai multe informaţii: http://amp.md/  
Persoana de contact: Dr. Lars Kyburg, lars.kyburg@amp.md  
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UE LANSEAZĂ UN NOU PROIECT PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA GUVERNĂRII DEŞEURILOR 

La 2 februarie 2010, la Chişinău a fost lansat un nou proiect regional,  finanţat 
de UE în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), care 
vizează îmbunătăţirea guvernării deşeurilor în ţările din regiune. Proiectul cu un 
buget de € 5,845,500 va fi implementat în decurs de 48 de luni.

Proiectul „Guvernarea deşeurilor - IEVP Est” are ca obiectiv să asiste ţările par-
tenere din regiune, în eforturile lor de a reduce riscurile generate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor, care astfel  creează  riscuri de poluare a mediului 
şi resurselor naturale în comunitatea europeană. Principalul partener de proiect 
din Moldova este Ministerul Mediului. Rezultatele scontate ale proiectului sunt: 
inventarierea completă a depozitelor ilegale de deşeuri existente sau a celor ne-
conforme în regiunea-pilot; adoptarea unei abordări  de clasificare a deşeurilor, în 
conformitate cu standardele internaţionale şi ale UE; elaborarea unei Strategii de 
gestionare a deşeurilor, pentru fiecare din oraşele pilot identificate pentru o perioadă de 15 ani; elaborarea unui studiu de fezabilita-
te pentru stabilirea unei platforme tip “DABLAS” pentru încurajarea investiţiilor strategice de gestionare a deşeurilor.
Persoana de contact: Tatiana Tugui, e-mail: tugui@moldovapops.md

PROIECTUL UE PROMOVEAZĂ COMPANIILE MOLDOVENEŞTI PE PIEŢELE GERMANIEI ŞI RUSIEI

Peste 20 de companii moldoveneşti au participat, cu susţinerea proiectului UE 
“Promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova”, la trei expoziţii 
internaţionale, care au avut loc pe parcursul lunii februarie în Germania şi Rusia.

În perioada 2-5 februarie, cu suportul financiar şi logistic al proiectului, opt com-
panii moldoveneşti şi-au expus producţia la expoziţia FruitLogistica din Berlin 
(Germania). Membrii delegaţiei Moldovei au participat la reuniunea plenară, 
organizată de Asociaţia germană de Fructe, au vizitat piaţa angro de fructe şi 
legume, precum şi au avut peste 50 de întrevederi cu importatori şi distribuitori 
germani şi din alte state ale UE. În perioada 16-19 februarie proiectul UE a 
sprijinit participarea a 10 companii moldoveneşti la expoziţia internaţională în 
domeniul vestimentaţiei şi textilului „Textillegprom” din Moscova, care a întru-
nit vânzători angro, exportatori, cumpărători din Rusia şi alte state CSI. Potrivit 
evaluării preventive, participarea la această expoziţie a fost una de succes pentru producătorii moldoveni, care au reuşit să 
contracteze volumul de producţie comercializat pe piaţa Rusiei pe tot parcursul anului 2009. În perioada 24-27 februarie alte trei 
companii moldoveneşti au participat la expoziţia “Collection Premiere” din Moscova (CPM). Din perspectivă de marketing, CPM-ul 
este una din cele mai prestigioase expoziţii din industria vestimentaţiei în spaţiul CSI, iar prezenţa la acest eveniment este extrem 
de importantă pentru companiile care doresc să se lanseze sau să se consolideze pe piaţa vestimentaţiei din Rusia şi CSI.
Mai multe informaţii: http://miepo.md/
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SISTEMUL PENITENCIAR 

Managementul resurselor umane, selectarea şi promovarea personalului 
penitenciar, precum şi evaluarea competenţelor personalului din instituţiile 
penitenciare reprezintă subiectele cheie a seminarului de instruire organizat între 
8-12 februarie curent în cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare.

Evenimentul a fost destinat specialiştilor care activează în cadrul serviciilor de 
resurse umane din cadrul instituţiilor penitenciare din Moldova şi a fost condus 
de un expert german.Scopul de bază al instruirii tematice este perfecţionarea abi-
lităţilor şi cunoştinţelor angajaţilor sistemului penitenciar şi valorificarea bunelor 
practici existente în Germania în domeniul politicilor de personal ce activează în 
penitenciare. Pe lângă aspecte teoretice şi prevederile legale, activitatea a inclus 
un studiu comparativ al experienţelor şi practicilor existente în sistemele peniten-
ciare ale ambelor state, precum şi exerciţii practice menite să perfecţioneze abili-
tăţile specialiştilor autohtoni în gestionarea resurselor umane. Astfel participanţii la instruire au avut posibilitatea exersării diferitor 
modele de elaborare a cerinţelor postului, de conducere a interviurilor de angajare, de implementare a testelor de personalitate, de 
analiza a unor situaţii de conflict care pot apărea în cadrul unei instituţii penitenciare şi identificare a soluţiilor pentru acestea prin 
exerciţii de comportament şi tehnici specifice aplicabile pentru această categorie distinctă de angajaţi. 
Persoana de contact: Igor Stoica, e-mail: igor.stoica-irz@penitenciar.gov.md
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FAMILIARIZAREA OFICIALILOR CU STANDARDELE PIEŢEI DE FRUCTE ŞI LEGUME

Un atelier de lucru cu tematica “Sistemul de control şi reglementare a pieţei 
fructelor şi legumelor” a fost organizat la 9 februarie în cadrul proiectului Uniunii 
Europene “Sprijinirea punerii în aplicare a acordurilor de Moldova-UE”. La atelier 
au participat reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerului Economiei şi ai altor autorităţi administrative. 

Experţi ai proiectului au familiarizat participanţii la eveniment cu practicile UE 
şi a Marii Britanii în domeniul reglementării pieţei legumelor şi fructelor şi cu 
standardele aplicate în domeniu, precum şi o evaluare a sistemului actual de 
control şi inspecţie a pieţei din Moldova. În finalul atelierului, au fost prezentate 
unele recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului de control a comerţului cu 
fructe şi legume în Moldova. Toţi cei prezenţi la eveniment au participat activ la 
atelierul de lucru.
Mai multe informaţii: http://support-md-eu.md/
Persoana de contact: Olga Captilova, e-mail: office@support-md-eu.md 

PROIECT TRANS-FRONTALIER AL UE PROMOVEAZĂ MUZICA MOLDOVENEASCĂ AUTENTICĂ

În perioada 13-14 februarie 2010, în s. Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă s-a desfăşurat ediţia a II-a a Festivalului-concurs 
regional de muzică populară „Vasile Moga”, realizat în cadrul proiectului „Activităţi culturale transfrontaliere – premisă  
a cooperării multilaterale durabile”, finanţat de Comisia Europeană.

Festivalul–concurs regional de muzică populară „Vasile Moga”, ediţia a II-a are drept scop evocarea personalităţii regretatului mu-
zician, dirijor, pedagog şi instrumentist, Vasile Moga, precum şi promovarea folclorului autentic din zonă, depistarea şi stimularea 
celor mai autentici interpreţi şi creatori ai melosului popular moldovenesc.
Acest eveniment a fost ultima activitate a proiectului, care a acordat suport logistic şi a contribuit la dezvoltarea infrastructurii 
pentru fondarea unor relaţii durabile transfrontaliere benefice cooperării culturale între comunităţile locale din Republica Moldo-
va şi România.
În cadrul proiectului a fost reconstruită capital Casa de cultură din Feşteliţa, concomitent  colectivele artistice fiind dotate cu 
echipament necesar – instrumente muzicale, costume naţionale etc., iar managerii acestor colective au beneficiat de un training 
privind organizarea activităţilor culturale.
Persoana de contact: Olga Tudorean, e-mail: festelita.project@gmail.com 

PROIECT AL UE ACORDĂ ASISTENŢĂ ÎN INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL DIN CADRUL 
CENTRULUI DE PLASAMENT PENTRU MIGRANŢI

Un training de consolidare a capacităţilor de acordare a  asistenţei medicale în 
Centrul de plasament pentru migranţi a fost organizat în perioada 14-18 februarie 
în cadrul proiectului Uniunii Europene GUMIRA, implementat de către Organizaţia 
Internaţională  a Migraţiei. Trainingul a fost realizat cu susţinerea Ministerului 
Afacerilor Interne. Instruirea a fost efectuată de către doi experţi  ai Universităţii 
din Geneva (Elveţia).

Prin acest training, angajaţi ai Ministrului Afacerilor Interne, mi-
nisterului Afacerilor Externe, serviciilor de frontieră, precum şi  
a personalului din cadrul Institutul de Reforme Penale au dezvoltat cunoştinţele 
de bază cu privire la aspectele medicale şi cum să administreze asistenţă medi-
cală adecvată migranţilor găzduiţi în CPM.
În cadrul trainig-ului au fost abordate aspecte ce ţin de problemele legate de 
riscurile pentru personal în procesul de tratare  a bolilor infecţioase, precum şi aspecte ale sănătăţii mentale şi de stres a mi-
granţilor.
Mai multe informaţii: www.iom.md 
Persoana de contact: Gaspard Ostrowski, e-mail: gostrowski@iom.int 
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PROIECTUL UE ACORDĂ ASISTENŢĂ ÎN REALIZAREA REFORMEI JUSTIŢIEI

O masă rotundă cu tematica „Conturarea priorităţilor viitoarei reforme a justiţiei 
în Moldova” a avut loc la 17 februarie, în cadrul proiectului finanţat de UE şi 
implementat de Consiliul Europei „Creşterea independenţei, transparenţei 
şi eficienţei sistemului de Justiţie a Republicii Moldova”. Evenimentul a fost 
organizat în cooperare cu Iniţiativa pentru Supremaţia Legii al Asociaţiei Juriştilor 
Americani şi misiunea OSCE în Moldova.

Aproximativ 70 de participanţi - judecători, procurori, avocaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Justiţiei şi altor autorităţi de stat, reprezentanţi ai celor mai impor-
tanţi donatori în sectorul justiţiei, au participat activ la eveniment.
Scopul acestei întruniri a fost de a oferi părţilor interesate o platformă de discuţii 
şi dezbateri cu privire la priorităţile reformei în domeniul judiciar, al institutului 
de procurori şi avocaţi.
Masa rotundă a fost organizată cu scopul de a oferi un forum de discuţii şi dezbateri cu privire la priorităţile de reformă în dome-
niul judiciar, al serviciului procurorilor şi a profesiei de avocat. În acest context, toţi participanţii, reprezentând cele trei profesii 
relevante ale sistemului judiciar a Republicii Moldova, şi experţi internaţionali s-au unit în grupuri de lucru pentru a evalua princi-
palele priorităţi ale reformei în sistemului judiciar, al institutului de procurori şi avocaţi.
Persoana de contact: Carsten Mahnke, e-mail: carsten.mahnke@coe.int

PROIECT UE RIDICĂ GRADUL DE CONŞTIENTIZARE A CETĂŢENILOR MOLDOVENI  
STABILIŢI ÎN ITALIA

Experţi ai proiectului UE „Consolidarea capacităţii Moldovei de a gestiona migraţia 
şi returul forţei de muncă” au avut la 19 februarie o întrevedere cu viceministrul 
Afacerilor Interne, Natalia Gherman, în cadrul căreia au fost prezentate activităţile 
curente ce au loc în cadrul Parteneriatului UE - Republica Moldova.

Părţile au discutat despre posibilitatea organizării un târg de locuri de muncă 
pentru cetăţenii Republicii Moldova temporar stabiliţi în Padova, Italia.
Principalul scop urmărit prin organizarea târgului este de a îmbunătăţi rela-
ţiile cu cetăţenii moldoveni de peste hotare, de a comunica direct cu ei şi de 
a-i informa despre starea actuală de pe piaţa forţei de muncă din Republica 
Moldova. De asemenea, ei vor putea fi informaţi despre tendinţele de pe piaţa 
naţională a forţei de muncă, politicile şi programele pentru stimularea întoar-
cerii migranţilor.
În scopul organizării la cel mai înalt nivel a târgului locurilor de muncă, experţii proiectului vor avea întrevederi cu reprezentanţii 
misiunii diplomatice a Moldovei din Italia, precum şi cu reprezentanţii diasporei moldoveneşti din regiunile Veneto, Padova şi 
Roma. 
Preconizatul târg al locurilor de muncă se bucură de sprijinul deplin al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă “Veneto Lavoro”, 
precum şi Ambasada Italiei în Republica Moldova.
În noiembrie 2009 proiectul UE a organizat un eveniment similar pentru cetăţenii moldoveni stabiliţi temporar în Germania.
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@legal-in.eu 
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ANUNŢURI

1-2 ŞI 29-31 MARTIE, PARLAMENT, CHIŞINĂU
Proiectul twinning finanţat de UE „Suport pentru Parlamentul Republicii Moldova” organizează două ateliere de lucru pentru 
membrii şi personalul Comisiei pentru politica externă şi integrare europeană a Parlamentului.
Krisztián Kovács, kovacsparlament@gmail.com 

1-5 MARTIE, PARLAMENT, CHIŞINĂU
Proiectul twinning finanţat de UE „Suport pentru Parlamentul Republicii Moldova” organizează o sesiune de lucru cu privire  
la nevoile de infrastructură pentru un parlament democratic funcţional.
Persoana de contact: Kovacs Krisztian, e-mail: kovacsparlament@gmail.com 

4-5 MARTIE, INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI, CHIŞINĂU
Proiectul finanţat de UE şi implementat de CoE “Creşterea independenţei, transparenţei şi eficienţei sistemului de Justiţie  
a Republicii Moldova” va organiza o sesiune de formare profesională continuă, cu privire la libertatea de exprimare şi accesul  
la informaţii, pentru aproximativ 60 judecători.
Julia Cozacenco, julia.cozacenco@coe.int 

16-18 MARTIE, CHISINAU
Proiectul finanţat de UE “Consolidarea capacităţilor şi cooperarea în identificarea la frontiera moldo-română a actelor de călătorie 
falsificate” organizează un atelier de lucru privind elaborarea unei curricule de instruire şi elaborare/ actualizare a manualelor 
privind securitatea documentelor.
Monika Weber, weber@icmpd.org 

24, MARTIE, CHIŞINĂU 
Proiectul UE “Promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova” organizează semnarea Protocolului  
de promovare a importurilor olandeze între MoE/MIEPO şi Centrul de Olandez de Promovare a Importurilor, care vizează sectoarele 
de producere a vinului, fructelor şi legumelor.
Persoana de contact: Philip Santens,  philip.santens@gfa-sepia.md

30-31 MARTIE, CHIŞINĂU
Proiectul UE “Promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova” organizează o reuniune regională în domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi de calcul.
Persoana de contact: Philip Santens, philip.santens@gfa-sepia.md

30-31 MARTIE, CHIŞINĂU
Proiectul UE “Promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova” organizează deschiderea reprezentanţei  
belgiene de comerţ în Moldova
Persoana de contact: Philip Santens, philip.santens@gfa-sepia.md 

ŞTIRILE COOPERĂRII CU UE
Buletin informativ al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova

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


