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PROIECT UE ORGANIZEAZĂ O VIZITĂ DE DOCUMENTARE ÎN IRLANDA PENTRU OFICIALII 
MOLDOVENI ŞI REPREZENTANŢII ONG-URILOR 

La 23-25 martie, proiectul finanţat de UE şi implementat de OIM “Cooperare 
Tehnică şi Întărirea Capacitaţilor Guvernelor Republicii Moldova şi Ucrainei 
pentru punerea în aplicare a Acordurilor de Readmisie cu UE” (GUMIRA), 
a organizat o vizită de documentare în Irlanda pentru reprezentanţii ministerul 
Afacerilor Interne, ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, serviciului 
de Grăniceri al Republicii Moldova, precum şi un partener ONG din Moldova. Vizita 
a fost organizată în comun de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie în 
Republica Moldova şi Misiunea OIM din Dublin.

Scopul vizitei a fost preluarea experienţei, din prima sursă, în domeniul operării 
şi gestionării facilităţilor oferite migranţilor şi solicitanţilor de azil, precum şi 
familiarizarea cu cele mai bune practici internaţionale şi standardele umani-
tare stabilite de Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi al 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante.
De asemenea, vizita de studiu a avut drept scop familiarizarea experţilor din Moldova cu diverse practici ce ţin de readmisie, apli-
cate în Irlanda, ei având posibilitatea să obţină experienţă relevantă în acest domeniu, inclusiv ce ţine de abordarea problemelor 
esenţiale ale procedurii de readmisie, returnării voluntare asistate, facilitării discuţiilor şi crearea de reţele cu omologii străini.
Mai multe informaţii pe: http://www.iom.md/
Persoana de contact: Mihai Maciuca, e-mail: mmaciuca@iom.int  

PROIECT UE OFERĂ TRAINING PENTRU UTILIZATORII BAZEI DE DATE  
ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI ASOCIALE

În perioada 16 martie – 1 aprilie, proiectul UE “Asistenţă Tehnică pentru Sprijinul 
Bugetar în Sectorul Social” a organizat şase traininguri pentru personalul 
ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei ce ţin de utilizarea bazei de date 
statistice în domeniul cercetărilor sociale (SPSS).

Domeniul de aplicare al instruirii a vizat sporirea capacităţilor personalului min-
isterului, selectat în primul rând din cadrul direcţiei monitorizare şi evaluare a 
datelor social-economice.
Prin utilizarea produsului software, care cuprinde informaţii privind beneficiarii 
de ajutor social, acordat conform Legii 133-2008, accentul va fi pus pe moni-
torizare şi evaluare.
În plus, baza de date poate oferi informaţii cu privire la obiectivele ţintă şi pot sta 
la baza unor noi iniţiative de politică socială.
Persoana de contact: Frans Hesse, e-mail: fhssbs@gmail.com 

PROIECT UE-PNUD A SUSŢINUT ATELIERE DE LUCRU ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII 
STRATEGICE ŞI FINANCIARE PENTRU COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

În perioada 29 martie – 2 aprilie, în cadrul proiectului finanţat de UE şi implementat 
de PNUD “Suport Electoral pentru Moldova”, la Chişinău, au fost organizate mai 
multe ateliere de lucru axate pe Strategia de Planificare a Resurselor Financiare 
pentru Guvernare şi Alegeri (BRIDGE).

Seminarul a fost susţinut de către reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale 
(CEC) şi experţi PNUD pentru personalul CEC şi reprezentanţii autorităţilor lo-
cale, implicate în alegeri. Reprezentanţii Fundaţiei Internaţionale pentru Sis-
teme Electorale (IFES), de asemenea, au participat activ la training.
Având în vedere incertitudinile electorale din 2009, CEC a iniţiat un proces de 
planificare strategică cu scopul de a crea o instituţie în măsură să facă faţă 
viitoarelor provocări. Atelierul BRIDGE a fost conceput pentru a maximiza 
contribuţia UE la procesul de planificare.
Ordinea de zi a seminarului a inclus toate aspectele legate de modulul respectiv şi s-a axat pe revizuirea critică a organizaţiei, 
inclusiv a procesului de bugetare, a organigramei şi sistemului de management, precum şi o simulare de planificare strategică, 
în conformitate cu modulul vizat, incluzând o analiză şi evaluare a problemelor strategice.
Mai multe informaţii pe: http://www.cec.md/ 
Persoana de contact: Ludmila Ţiganu, e-mail: ludmila.tiganu@undp.org 
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MISIUNEA UE FACILITEAZĂ COOPERAREA DE MONITORIZARE  
LA FRONTIERA MOLDO-UCRAINEANĂ

Pe 1 aprilie, Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră (EUBAM) a organizat o întâlnire 
comună a reprezentanţilor organelor de frontieră şi vamale ale Moldovei şi Ucrainei. 
Participanţii au discutat ultimul caz de capturare a unei partide de haşiş, găsite în 
timpul unei patrule comune ale grănicerilor moldoveni şi vameşii de la EUBAM.

În cadrul reuniunii, experţii EUBAM, care activează la punctul de frontieră Otaci, 
a făcut o prezentare generală a serviciului finlandez de antrenare a câinilor de 
gardă, procedeele de instruire a câinilor şi de cooperare cu alte servicii şi cen-
tre similare. Experţi din Moldova au făcut o prezentare a centrului de instru-
ire a cânilor în cadrul serviciului vamal al Moldovei, a istoricului centrului şi 
provocările cu care se confruntă.
Iniţiativa EUBAM privind organizarea altor reuniuni de acest tip a fost susţinută de 
toţi participanţii. Ei au convenit organizarea unor asemenea reuniuni cel puţin de 
două ori pe an, în diferite localităţi, unde sunt dislocate serviciile partenere cu implicarea unui număr cât mai mare de parteneri.
Următoarea reuniune urmează să aibă loc, în această toamnă, la sediul direcţiei regionale Edineţ a Serviciului Grăniceri.
Mai multe informaţii pe: http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

PROIECT AL UE A ORGANIZAT O MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND PERFECŢIONAREA LEGISLAŢEI  
ÎN DOMENIUL FORESTIER

Pe 9 aprilie, programul finanţat de UE “Armonizarea Legislaţiei Forestiere 
Naţionale, în contextul implementării Politicii Europene de Vecinătate cu Ţările 
de Est şi Rusia”, a organizat, la Chişinău, o masă rotundă privind îmbunătăţirea 
legislaţiei forestiere.

Evenimentul a fost organizat de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Na-
turii (IUCN) în Moldova în cooperare cu Banca Mondială şi Institutului de Manage-
ment şi de Cercetare a Pădurilor (ICAS).Scopul acestei mese rotunde a fost de a 
discuta o gamă largă de chestiuni conexe şi, în particular, de a face publice pro-
gramul şi iniţiativele legislative legate de Moldova; de a identifica modalităţi de 
a asigura un acces mai larg şi participarea publicului la îmbunătăţirea legislaţiei 
forestiere naţionale; de a extinde dialogul între autorităţile guvernamentale, so-
cietatea civilă, sectorul privat şi alte părţi interesate (mediul academic, sistemul judiciar, mass-media). Reprezentanţii IUCN au 
prezentat informaţii detaliate privind punerea în aplicare a programului şi obiectivele de ţară, în timp ce punctul de vedere oficial 
cu privire la problemele din sectorul forestier naţional a fost expus de către reprezentantul Agenţiei de Stat Moldsilva.
Mai multe informaţii pe: http://enpi-fleg.org/ 
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 

PROIECT UE SPRIJINĂ MECANISMUL DE SCHIMB DE INFORMAŢII PRIVIND  
SECURITATEA DOCUMENTELOR

În perioada 13-15 aprilie, proiectul finanţat de UE, „Consolidarea Capacităţilor şi 
Cooperarea în Identificarea Documentele de Călătorie Falsificate la Frontiera moldo-
română” a organizat la Chişinău un atelier de lucru privind dezvoltarea unui mecanism 
de schimb de informaţii cuprinzătoare privind securitatea documentelor.

Acesta a fost al doilea workshop, în modulul privind schimbul de informaţii, 
puse în aplicare în cadrul proiectului. În timpul atelierului, grupul de lucru priv-
ind schimbul de informaţii, compus din reprezentanţi ai serviciului Grăniceri al 
Republicii Moldova, ministerului Afacerilor Interne, ministerului Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene, Ministerului Justiţiei, precum şi experţi internaţionali din Olanda, Româ-
nia şi Republica Slovacă.
Ca urmare a reuniunii de trei zile, un proiect pilot de schimb de informaţii inter-ministerial a fost elaborat. Această activitate va fi 
urmată de faza de implementare a mecanismului pilot de schimb de informaţii cu privire la securitatea documentelor. Modulul se 
va încheia prin elaborarea unui acord inter-ministerial privind schimbul de informaţii.
Mai multe informaţii pe: http://icmpd.org/ 
Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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EUBAM A EVALUAT REALIZĂRILE ÎN DOMENIUL PUNERII ÎN APLICARE A GESTIONĂRII 
INTEGRALE A FRONTIEREI

În perioada 14 – 15 aprilie, Misiunea UE de Asistenţă la Frontiera moldo-
ucraineană (EUBAM) a organizat, la Kiev, o Conferinţă Internaţională cu genericul 
“Gestionarea Integrată a Frontierelor – realizări şi perspective”. În cadrul 
evenimentului, reprezentanţii serviciilor de frontieră din 15 state membre a UE, 
precum şi ai Moldovei şi Ucrainei, FRONTEX, reprezentanţii organelor europene 
de coordonare a frontierelor externe şi alte organizaţii, au angajamentul lor de a 
sprijini managementul integrat al frontierelor (IBM) în regiune.

Aproximativ 100 de delegaţi, reprezentând 21 de ţări şi 8 organizaţii 
internaţionale, care lucrează în domeniul securităţii frontierelor, au participat la 
conferinţa de două zile. Scopul conferinţei a fost de a oferi o oportunitate pentru 
agenţii de frontieră din Republica Moldova, Ucraina şi Statele Membre ale UE 
de a efectua schimbul de experienţă în punerea în aplicare a conceptului de management integrat al frontierei la nivel naţional. 
De asemenea, aceasta vizează promovarea cooperării internaţionale între serviciile de frontieră, care este o parte esenţială a 
Modelului integrat al UE de management la frontieră.
 “EUBAM a sprijinit îmbunătăţirea standardelor de gestionare a frontierelor în Republica Moldova şi Ucraina timp de aproape 
patru ani şi jumătate. Sprijinul nostru a contribuit la creşterea siguranţei, reducerea contrabandei şi traficului de fiinţe umane, 
precum şi la dezvoltarea conceptului de IBM în regiune”, a spus Udo Burkholder, şeful interimar al Misiunii EUBAM.
Activităţile comune ale grănicerilor şi vameşilor moldoveni şi ucraineni, precum şi ale EUBAM au inclus operaţiuni comune de 
control la frontieră; evaluări comune a securităţii la frontieră; activităţi comune de informare a publicului, proiecte pilot privind 
gestionarea în comun a punctelor de frontieră.
Mai multe informaţii pe: http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

PROGRAMUL UE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PLANULUI MEDIA ŞI DE COMUNICARE 
PENTRU AGENŢIA FORESTIERĂ DE STAT

Pe 16 aprilie, programul UE „Îmbunătăţirea Aplicării Legislaţiei Forestiere 
şi de Guvernare în Contextul Politicii Europene de Vecinătate pentru Ţările de 
Est şi Rusia” a anunţat despre lansarea unui nou modul, întitulat „Procesul 
de comunicare în activitatea Agenţiei Moldsilva », al cărui beneficiar este 
agenţia guvernamentală „Moldsilva”, având ca scop îmbunătăţirea gradului 
de conştientizare a populaţiei a situaţiei fondului naţional forestier şi privind 
activităţile de protecţie.

Planul mass-media şi de comunicare pentru anul 2010, care este o parte a 
noului modul, a fost elaborat cu susţinerea experţilor programului.
Acesta prevede activităţi cum ar fi: publicarea de articole şi rapoarte oficiale 
privind rezultatele studiilor analitice; publicarea de alte materiale informative 
(pliante, buletine); organizarea de seminare şi ateliere; concursuri pentru jurnalişti pe tema „Pădurile – şansa Republicii Moldova 
pentru viitor”; reportaje de televiziune pe tema „Exploatările forestiere ilegale – constatări şi consecinţe”, „Pădurile – şansa 
noastră de a co-exista” etc
Implementarea acestui plan de comunicare pentru agenţia de stat de mediu continuă practica eficientă şi constructivă de interacţiune 
dintre agenţia guvernamentală respectivă şi proiectele UE, în vederea soluţionării problemelor forestiere din Moldova.
Mai multe informaţii pe: http://enpi-fleg.org/ 
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 
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PROIECT AL UE FACE DESTINAŢIILE TURISTICE TRANSNISTRENE MAI ACCESIBILE

Din 19 aprilie curent, obiectivele turistice din regiunea transnistreană, în special 
din Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, sunt mai accesibile pentru turişti. De curând, 
după o pauză de 18 ani, a fost iniţiată colaborarea între agenţiile de turism de pe 
ambele maluri ale Nistrului, în vederea dezvoltării afacerilor în domeniu în această 
regiune, iar turiştii au posibilitatea să descopere locuri noi, cum ar fi obiectivele 
istorice din oraşul Bender, monumentele de arhitectură peisajeră din Cioburciu şi 
Parcani, complexul turistic „Muzeul vinului Butilca” din Ternovca etc.

Lansarea oficială a rutei turistice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” a avut loc 
recent, fiind testată de reprezentanţii agenţiilor de turism din Chişinău (40 la 
număr). Turiştii din capitală au vizitat Cetatea Bender, ramificarea râului Nistru 
la braţul Turunciuc (în Zona Ramsar), monumentul de arhitectură peisajeră din 
satul Cioburciu, complexul turistic „Muzeul vinului Butilca” din satul Ternovca şi „Conacul bulgăresc” din satul Parcani. Acest 
itinerar pot să-l urmeze şi turiştii de rând, cărora li se mai propun excursii la Mănăstirea Chiţcani, la Fabrica de Vin şi Coniac din 
Tiraspol „Kvint” etc
„Zona Benderului are un potenţial turistic imens. Acum 20 de ani oraşul primea zilnic 30-40 de grupuri de turişti din străinătate. 
Din păcate, după evenimentele tragice din 1992 Benderul a fost închis pentru turişti şi practic de 18 ani nu am primit oaspeţi. 
Împreună cu Societatea Ecologică „Biotica” ne propunem să reînviem turismul în regiunea transnistreană, punând bazele unei 
colaborări de durată între firmele turistice din dreapta şi stânga Nistrului. Sperăm să atragem în regiunea transnistreană măcar 
10% din turiştii care vin în Republica Moldova”, a declarat Victor Culişov, directorul agenţiei de turism „Atlantis” din or. Bender, 
unul din partenerii Societăţii Ecologice „Biotica”.
Persoana de contact: Victor Munteanu, e-mail: victor.munteanu@undp.org 

PROGRAMUL UE VA EFECTUA UN STUDIU ANALITIC PRIVIND EXPLOATĂRILE FORESTIERE 
ILEGALE ÎN MOLDOVA

Pe 19 aprilie, programul finanţat de UE „Îmbunătăţirea Aplicării Legislaţiei 
Forestiere şi a Guvernării în contextul Politicii Europene de Vecinătate pentru 
Ţările de Est şi Rusia”, a anunţat că Uniunea Internaţională pentru Conservarea 
Naturii (IUCN) a selectat Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS Chişinău) 
pentru realizarea unui studiu analitic privind exploatarea forestieră ilegală.

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice este o subdiviziune a Agenţiei Guver-
namentale Moldsilva şi este o instituţie specializată în planificarea de manage-
ment forestier, inventarierea terenurilor forestiere, economia pădurilor, precum 
şi cercetarea ştiinţifică în Republica Moldova.
Studiul este finanţat de către programul UE şi va fi realizat în perioada mar-
tie 2010 – martie 2011. Obiectivele generale şi sarcinile acestui studiu includ: 
evaluarea impactului real al defrişărilor ilegale (inclusiv cauzele sale, impactul economic şi social al practicilor forestiere in-
eficiente şi nesustenabile, în special în zonele vulnerabile); elaborarea unei strategii şi a recomandărilor de natură să ajute la 
evaluarea corectă a schimbărilor şi domeniile în care se pot produce tendinţe pozitive în gestionarea pădurilor; implica sectorul 
guvernamental, ONG-urilor, sectorului privat şi ale instanţelor judecătoreşti în evaluarea impactului economic şi social al practi-
cilor forestiere nedurabile.
Mai multe informaţii pe: http://enpi-fleg.org/ 
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org
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PROIECTUL UE LANSEAZĂ UN NOU LABORATOR DE DIAGNOSTIC PENTRU REFUGIAŢI  
ŞI SOLICITANŢI DE AZIL

Pe data de 20 aprilie în incinta Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor 
Interne din mun. Chişinău, a fost inaugurat un laborator de diagnostic clinic. 
Acţiunea a fost organizată de ONG „Salvaţi Copiii” Moldova (SCM), în cadrul 
Programului AENEAS al Comisiei Europene, Proiectul „Consolidarea Condiţiilor 
de Azil şi Protecţie Internaţională în Republica Moldova”. 

La eveniment au fost prezenţi oficiali de rang înalt din cadrul Ministrului Afac-
erilor Interne, al SCM, Biroului Migraţie şi Azil, precum şi reprezentanţi ai sec-
torului ne-guvernamental – Centrul de Drept al Avocaţilor, Societatea pentru 
Refugiaţi, Centrul de Caritate pentru Refugiaţi, ai organizaţiilor internaţionale – 
Delegaţia Uniunii Europene în RM, Reprezentanţa ICNUR în Moldova, Biroul 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 
Laboratorul medical va presta servicii medicale esenţiale solicitanţilor de azil care nu au posibilitatea să beneficieze de îngrijire 
medicală în orice altă parte a Moldovei; va oferi un standard înalt de asistenţă medicală solicitanţilor de azil şi refugiaţilor fără 
prejudecăţi şi reieşind din necesităţile individuale ale pacienţilor.
Acest aranjament va consolida responsabilitatea guvernului de a oferi servicii de asistenţă medicală solicitanţilor de azil şi 
refugiaţilor, dar, de serviciile laboratorului, vor beneficia şi cetăţenii Republicii Moldova. Eforturile unite ale ONG-urilor şi Guver-
nului privind crearea laboratorului medical vor rezulta în asumarea parţială, pe viitor, a responsabilităţilor de asistenţă medicală 
de Guvernul Republicii Moldova.
Persoana de contact: Roman Leahu, e-mail: refugee.scm@gmail.com 

GRUPUL DE CONSILIERI AI MISIUNII UNIUNII EUROPENE DE CONSILIERE ÎN POLITICI 
PUBLICE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA, A FOST PREZENTAT OFICIAL

La 22 aprilie, grupul de consilieri a fost prezentat la Guvern, în timpul unui 
eveniment oficial, cu participarea Şefului Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, 
Dirk Schuebel, Prim-ministrului Vlad Filat, Coordonatorului Rezident al ONU în 
Republica Moldova, Kaarina Immonen, Consilierului tehnic principal al Primului 
Ministru, coordonatorul echipei de consilieri UE, Rupinder Singh, ambasadorilor 
UE, membrilor Guvernului şi reprezentanţilor societăţii civile.

Misiunea Uniunii Europene oferă 9 experţi internaţionali, care vor consilia 
conducerile mai multor instituţii ale statului în implementarea reformelor 
democratice şi accelerarea asocierii şi integrării economice dintre Uniunea 
Europeană şi Moldova. Această misiune vine ca răspuns la solicitarea Guver-
nului Republicii Moldova adresată către Uniunea Europeană.
Instituţiile în care vor activa consilierii UE sunt Cabinetul Prim-ministrului, Cancelaria de Stat, Ministerele Economiei, Finanţelor, 
Justiţiei, Afacerilor Interne, Agriculturii şi Industriei Alimentare, Inspectoratul Fiscal de Stat şi Agenţia de Achiziţii Publice. Ambasa-
dorul Schuebel, în cadrul acestui eveniment a subliniat rolul important pe care echipa de experţi internaţionali îl va avea în susţinerea 
Republicii Moldova pentru îndeplinirea angajamentelor sale în vederea semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. 
Contact Person: Daniel Diviricean, email: daniel.diviricean@gov.md

PROIECT AL UE LANSEAZĂ O BAZĂ DE DATE ONLINE PRIVIND AMPLASAREA INVESTIŢIILOR

În aprilie, proiectul UE « Promovarea exportului şi aragerea investiţiilor în Republica 
Moldova » a lansat pe site-ul de Organizaţiei de promovare a exporturilor în Moldova 
aşa-numita bază de date online « Amplasarea investiţiilor Green- and Brownfield» 

Baza de date facilitează accesul potenţialilor investitori străini la active, in-
clusiv terenuri, potrivit principiului „greenfield” şi excluderea oricăror impedi-
mente care pot apărea în procesul lansării activităţilor investiţionale şi per-
mite potenţialilor investitori străini interesaţi de a consulta, de a identifica şi 
analiza online, potenţialul locaţiilor de investiţii (clădiri şi terenuri), propuse de 
către diferite organizaţii de stat locale şi raionale din diferitele raioane ale Re-
publicii Moldova. De la lansarea bazei de date, la mijlocul anului 2009, peste 
1.000 de companii din Moldova au vizitat şi consultat online diverse proiecte 
comerciale şi de investiţii, servicii de dezvoltare a afacerilor şi au beneficiat de acces la baze de date financiară a acestora.
Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/ 
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 
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PROIECT UE-PNUD PREZINTA UN STUDIU PRIVIND COMBATEREA TORTURII

La 28 aprilie, proiectul „Prevenirea torturii”, finantat de UE si co-finantat si 
implementat de PNUD, a prezentat studiul de baza „Situatia din R. Moldova privind 
combaterea torturii si altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante”. In baza studiului un grup de experti au elaborat si propus autoritatilor 
Republicii Moldova spre aprobare un nou capitol in Planul National de Actiuni in 
domeniul Drepturilor Omului ce se refera la prevenirea si combaterea torturii. 

Studiul contine o analiza a situatiei in domeniul prevenirii si combaterii torturii 
din Republica Moldova si un sir de recomandari concrete pentru prevenirea 
fenomenului, precum si protectia victimelor torturii. Autorii constata ca Repub-
lica Moldova, la fel ca orice stat ce a aderat la instrumentele internationale ce 
interzic tortura, urmeaza sa intreprinda toate masurile pentru a preveni, com-
bate, pedepsi faptuitorii si compensa victimele pentru actele de tortura. 
In vederea imbunatatirii activitatii Mecanismului National de Prevenire a Torturii si institutiei ombudsmanului expertii considera 
ca este necesar de a determina clar competentele acestor institutii, de a le dota cu resurse necesare si de a elimina impedimen-
tele de functionare, inclusiv prin responsabilizarea factorilor de decizie ce obstructioneaza activitatea lor. 
Autorii studiului au elaborat un sir de recomandari si actiuni, care se reflecta intr-un nou capitol in Planul National de Actiuni 
in domeniul Drepturilor Omului cu privire la prevenirea si combaterea torturii, fiind propus autoritatilor Republicii Moldova spre 
aprobare. „Suntem convinsi ca si alte preveri incluse in proiectul de Plan pentru anii 2010-2013 vor contribui la prevenirea si 
combaterea torturii, fara a fi inaintate propuneri speciale in acest sens”, a declarat Victor Zaharia, liderul echipei de experti.
Persoana de contact: Irina Lazur, e-mail: irina.lazur@undp.org

 ANUNŢURI

3-7 MAI, BUDAPESTA, UNGARIA
Va avea loc vizita de documentare în Ungaria a reprezentanţilor Serviciului de Grăniceri, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi comunicare, organizată de către proiectul UE „Consolidarea capacităţilor şi cooperarea în 
identificarea documentele de călătorie falsificate la frontiera moldo-română”.
Mai multe informaţii pe: http://icmpd.org/ 
Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org

8 MAI, PADOVA, ITALIA 
Târg informativ al locurilor de muncă pentru angajatorii din Moldova şi moldoveni care locuiesc în Italia şi se gândesc la revenirea
în ţară, organizat de proiectul UE „Consolidarea capacităţii Moldovai de gestionare a pieţii muncii şi de reîntoarcere a migranţilor”
Mai multe informaţii pe: www.legal-in.eu 
Persoana de contact: Mariana Coda, e-mail: mariana.coda@legal-in.eu 

10-13 MAI, AMSTERDAM
Vizita unei misiuni moldoveneşti în domeniul TIC la Amsterdam, Olanda, organizată de proiectul finanţat UE „Promovarea 
exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova”.
Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/ 
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

11 MAI, CHIŞINĂU
Lansarea campaniei de informare publică şi conştientizare în cadrul proiectului UE „Suport pentru Reforma Sănătăţii: Fortificarea 
Asistentei Medicale Primare în Moldova”.
Mai multe informaţii pe: http://amp.md/
Persoana de contact: Lars Kyburg, e-mail: lars.kyburg@amp.md 
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13-16 MAI, ZAGREB, CROAŢIA 
Business Seminar pentru Moldova, în cadrul Conferinţei anuale BERD, organizat de către proiectul UE „Promovarea Exportului şi 
Atragerea Investiţiilor în Republica Moldova”.
Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/ 
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

21 MAI, HOTEL CODRU, CHIŞINĂU 
Masă rotundă, organizată de către proiectul UE „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului 
pentru Mobilitate Moldova – UE”
Mai multe informaţii pe: http://www.iom.md/ 
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int 

21 MAI, CHIŞINĂU 
Seminar privind studiul pieţei textile germane şi ucrainene, organizat de către proiectul UE „Promovarea Exportului Atragerea 
Investiţiilor în Republica Moldova”.
Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/ 
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

21-23 MAI, ODESA, UKRAINA 
Turneul de fotbal organizat Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM).
Mai multe informaţii pe: http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Daria Pokliebaieva, e-mail: dariia.pokhliebaieva@eubam.org 

28 MAI, MOLDEXPO, CHIŞINĂU
Înmânarea, în cadrul Forumului IMM-urilor, a grant-urilor pe 20 de beneficiari ai proiectului UE „Susţinerea implementării 
componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate Moldova – UE” .
Mai multe informaţii pe: http://www.iom.md/
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int
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