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PROIECTUL UE LANSEAZĂ UN STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA ŞI POLITICILE ÎN DOMENIUL 
CONCURENŢEI ÎN MOLDOVA

La 20 Aprilie proiectul finanţat de Uniunea Europeană “Suport pentru implementarea 
acordurilor dintre RM si UE”  a lansat primul studio din cadrul unei serii de expertize 
tehnice întitulat: “Legislaţia şi politica în domeniul concurenţei – armonizarea 
legislaţiei RM cu standardele UE”.   

Salutând evenimentul publicării Studiului “Legislaţia şi politica în domeniul 
concurenţei – armonizarea legislaţiei RM cu standardele UE”, Ambasadorul Dirk 
Schuebel, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, a menţionat 
că studiul este conceput nu doar să susţină procesul de armonizare a legislaţiei 
din Republica Moldova, dar, de asemenea, să promoveze concurenţa şi eficienţa 
pe piaţa Moldovei, să asigure că toţi cetăţenii sunt beneficiarii unor preţuri 
joase, a unor sortimente bogate ale produselor şi a unei calităţi superioare a 
serviciilor” Publicaţia are o parte de analiză (a situaţiei din Moldova), precum şi 
informaţii / parte explicativă (referitoare la situaţia din UE) şi o parte de consiliere (pentru viitoarele acţiuni ale autorităţilor 
Republicii Moldova). Concluzia principală de analiză este că  armonizarea dreptului concurenţei şi a politicii din Republica 
Moldova la normele Uniunii Europene cu alte acorduri a progresat încet şi nu întotdeauna în direcţia cea bună. În acest sens, 
studiul se concentrează în principal pe Legea privind protecţia concurenţei din 2000 în care au fost găsite deficienţe sem-
nificative vis-à-vis de standardele UE. Studiul recomandă un efort specific şi strategic în acest sector în următorii cinci ani şi 
stabileşte elementele unei strategii pentru dezvoltarea deplină a dreptului concurenţei sub forma unor propuneri legislative 
specifice pentru perioadă de cinci ani de dezvoltare a strategiei concurenţei .
Mai multe informaţii la http://support-md-eu.md/
Persoana de Contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 

UN PROIECT UE-COE A DISCUTAT DESPRE LIBERALIZAREA SISTEMULUI  
DE EXECUTARE ÎN MOLDOVA 

În Aprilie Programul Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene “Sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei 
în Republica Moldova” a organizat un grup de lucru pentru a discuta situaţia actuală în domeniul de liberalizare a sistemului de 
executare şi pentru a elabora un plan de măsuri concrete pentru realizarea reformei. La eveniment au participat reprezentanţi ai 
Ministerului Justiţiei, ai Departamentului de Executare şi executorii judecătoreşti , judecători, reprezentanţi ai Comisiei juridice, 
pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova şi ai Camerei de Comerţ, precum şi experţii Consiliului Europei.

Acest eveniment de o zi a fost desfăşurat ca o continuare a activităţii grupului de lucru asupra primului concept al proiectului 
de lege privind executorii judecătoreşti, cu scopul de a discuta în comun starea actuală a lucrurilor în procesul de reformă a 
sistemului de executare şi a profesiei de executor judecătoresc, şi cu scopul de a propune partenerilor din Moldova soluţii de 
evitare a eventualelor obstacole în procesul de reformă, precum şi de a elabora un plan de măsuri concrete pentru finalizarea 
reformei.
Grupul de lucru a oferit participanţilor posibilitatea de a face schimb de opinii şi revizuire preliminară a proiectului de lege 
curent, precum şi de a formula concluzii şi opinii cu privire la calendarul următoarelor etape ale procesului de reformă, cum ar 
fi intrarea în vigoare a legii şi punerea sa în aplicare, adoptarea actelor secundare, înfiinţarea organelor de autoadministrare 
a executorilor judecătoreşti şi demararea activităţii în sine a executorilor judecătoreşti privaţi.
Persoana de Contact: Julia Cozacenco, e-mail: julia.cozacenco@coe.int

UN PROIECT EUROPEAN ORGANIZEAZĂ LECŢII PENTRU ADOLESCENŢI PE TEMA HIV SIDA 

La sfârşitul lunii aprilie, primul grup de tineri din Tiraspol a beneficiat de o lecţie 
interactivă “Turul de conexiune al inimilor” despre profilaxia infecţiei HIV şi SIDA În 
cadrul lecţiei tinerii au aflat informaţii corecte despre căile de transmitere a infecţiei 
HIV, situaţia privind HIV şi SIDA în oraşul natal, împreună cu instructorii au evaluat 
riscurile personale de a contracta această infecţie, au discutat despre consecinţele 
discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV, au aflat istorii ale persoanelor tinere 
afectate de această maladie.

Activitatea de profilaxie a infecţiei HIV în raioanele de pe malul stâng al râului 
Nistru se realizează în colaborare cu autorităţile locale, „Centrul de profilaxie 
şi combatere SIDA şi al bolilor infecţioase”, în cadrul programului “Susţinerea 
Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europenă şi imple-
mentat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Pe parcursul anului vor fi desfăşurate peste 100 de lecţii pentru tinerii din Tiraspol, Bender, Slobozia, Râbniţa şi Dnestrovsc.
Persoana de Contact: Victor Munteanu, e-mail: victor.munteanu@undp.org 
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PROIECTUL UE-UNDP OFERĂ RECOMANDĂRI PENTRU COMBATEREA ŞI PREVENIREA TORTURII

La 28 aprilie, proiectul „Prevenirea torturii”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-
finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a prezentat 
studiul de bază „Situaţia din R. Moldova privind combaterea torturii şi altor pedepse 
ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”. Potrivit studiului, condiţiile de 
detenţie în custodia poliţiei nu corespund cerinţelor legislaţiei naţionale şi internaţionale 
în domeniu; este actuală situaţia privind maltratările şi tentativele de muşamalizare a 
unor cazuri de tortură, tratament inuman, crud şi degradant a persoanelor condamnate 
la privaţiune de libertate, condiţii de detenţie inumane în celulele de carantină etc. 

Autorii studiului au ajuns la concluzia că investigaţiile interne ale Ministerului 
Afacerilor Interne până în prezent nu au dat dovadă de corespundere cu prin-
cipiile şi bunele practici de investigare a actelor de tortură. Investigaţiile penale 
în cauzele de tortură (înainte şi după evenimentele din aprilie 2009) în mare parte nu întrunesc cerinţele minime. Experţii au 
elaborat un şir de recomandări şi acţiuni, care se reflectă într-un nou capitol în Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Dreptur-
ilor Omului cu privire la prevenirea şi combaterea torturii, fiind propus autorităţilor Republicii Moldova spre aprobare. 
Persoana de Contact: Mircea Eşanu, e-mail: mircea.esanu@undp.org 

PROIECTUL EUROPEAN  ÎNSUMEAZĂ PRINCIPALELE REALIZĂRI PRIVIND SPRIJINNUL 
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA  

La 29 Aprilie Organul executiv al proiectului twinning „Susţinerea Parlamentului Republicii Moldova”  finanţat de Comisia Europeană  
în Republica Moldova , Comitetul de Coordonare (CC), a petrecut o şedinţă  pentru a discuta realizarea activităţilor proiectului 
precum şi pentru a decide asupra ultimelor luni de implementare. Comitetul de Coordonare este format  din  liderii de proiect din 
partea Parlamentului Republicii Moldova, Dl. Mihai GHIMPU, Preşedintele Parlamentului, partenerii din Statele Membre, Adunările 
Naţionale ale Franţei şi Ungariei, un reprezentant al Delegaţiei Uniunii Europene, şi un oficial din cadrul  Guvernului.  

Susţinerea Proiectul care a demarat în Iulie 2008, urmează strategia alianţei de guvernare, Alinata pentru Integrare Europeană, 
luând în consideraţie faptul că Proiectul poate contribui la pregătirea capacităţilor Parlamentului de a înainta pe calea sa către  
procesul  de Integrare Europeană 
În perioada Octombrie 2009-Martie 2010 au fost organizate 14 activităţi cum ar fi seminare de instruire cu privire la structura 
UE, armonizarea şi programarea legislativă, precum şi cadrul juridic pentru relaţiile interparlamentare dintre parlamentele 
naţionale ale statelor membre ale UE, precum şi  procedurile parlamentare şi sistemul electoral. Totodată, au avut loc o serie 
de  întrevederi bilaterale în cadrul Parlamentului şi Guvernului pentru a oferi consultanţă cu privire la tematicele actuale, cum 
ar fi sistemele electorale prezidenţiale, capacitatea Resurselor Umane şi restructurarea administraţiei parlamentare, regula-
mentele parlamentelor naţionale, precum şi aspecte de ordin infrastructural  ce ţin de consolidarea funcţionării democratice.
Persoană de contact: Krisztian Kovacs, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

EU PROJECT FAMILIARISE MOLDOVAN OFFICIALS WITH EU  
PRACTICE IN THE DOCUMENT SECURITY

Între 3 şi 7 Mai Proiectul finanţat de UE “Consolidarea Capacităţilor şi Cooperării în 
Identificarea Actelor de Călătorie False şi Falsificate la Frontiera Moldo-Română” 
a organizat o vizită de studiu în Ungaria. În timpul vizitei reprezentanţi de la 
Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, precum şi 
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicare au avut ocazia unică să 
împărtăşească experienţă şi cunoştinţe privind securitatea documentelor şi să facă 
schimb de informaţii cu colegii din Ungaria. 

Problemele ridicate în timpul vizitei au variat de la structura şi activitatea Poliţiei 
Naţionale Maghiare din Budapesta, de prezentare a Serviciul de Informaţii de 
Securitate Naţional, metodele de predare la Colegiul Tehnic de Poliţie Adyliget, 
funcţiile şi structura sediului Judeţean de Poliţie de Frontieră, Csongrad şi a 
Serviciului de Poliţie de la Szeged la aspectele practice ale producţiei de documente maghiare de către Casa de imprimare 
de stat, poliţie Aeroportului Internaţional Ferihegy din Budapesta şi de poliţie de frontieră la frontierele externe ale UE (graniţa 
ungaro-sârbă, punctul de trecere de la Röszke). Vizita de studiu a completat cunoştinţele dobândite în timpul atelierelor ante-
rioare organizate lunare începând din ianuarie 2010. De asemenea, a servit drept bază pentru formarea de traineri, care are 
loc de pe 25 mai până pe 3 iunie 2010 la Chişinău.
Persoana de Contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org 

ŞTIRILE COOPERĂRII CU UE
Buletin informativ al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova
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PROIECTUL UE-ICNUR A TRANSMIS TEHNICĂ DE CALCUL JUDECĂTORILOR MOLDOVENI 

La 5 Mai Proiectului Regional de Susţinere a Protecţiei în Belarus, Moldova şi Ucraina, 
finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de ICNUR” a transmis Judecătoriei 
Călăraşi, echipament IT (computere, imprimante). Domnul Dumitru Visterniceanu, 
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Grigore Daşchevici, 
Preşedintele Judecătoriei Călăraşi, judecătorii din cadrul instanţei susmenţionate şi 
reprezentanţii ICNUR au participat la ceremonie. 

Transmiterea echipamentului este un pas important în procesul de implemen-
tare a Proiectului Regional de Susţinere a Protecţiei Refugiaţilor, având ca 
scop îmbunătăţirea capacităţilor autorităţilor guvernamentale şi a instanţelor 
judecătoreşti pentru a contribui la edificarea unui sistem de azil corect şi eficient 
în conformitate cu standardele internaţionale. Pentru a îmbunătăţi capacitatea 
operaţională a sistemului judecătoresc din Republica Moldova, 4 judecătorii au beneficiat de echipament IT în valoarea totală 
de 22,000 USD.                        
Persoana de Contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org 

UN PROIECT EUROPEAN CONTRIBUIE LA REABILITAREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI  

La 6 Mai Proiectul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de 
Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
a lansat unui ciclu de seminarii practice pentru lucrătorii centrelor de zi pentru copii 
şi tinerii cu dizabilităţi din R. Moldova şi regiunea transnistreană la tema „Paralizia 
cerebrală infantilă şi metode de reabilitare”. 

Schimbul de experienţă are ca scop familiarizarea participanţilor cu noţiunile şi 
metodele practice de reabilitare a copiilor cu paralizie cerebrală infantilă (PCI). În 
timpul primului seminar participanţii au vizitat sala de kinetoterapie de la şcoala 
Nr. 120 din Chişinău, instituţie în care sunt integraţi copii cu nevoi speciale, au 
asistat la demonstrarea metodelor de reabilitare fizică a copiilor cu PCI, din exem-
plul unor copii cu forme şi grade de severitate diferită şi s-au documentat cu mai 
multe cazuri concrete de îmbolnăvire cu aceste maladii
Persoana de Contact: Victor Munteanu, e-mail: victor.munteanu@undp.org 

UN PROIECT EUROPEAN A ORGANNIZAT UN FOR MOLDO – SLOVAK

La 7 Mai Proiectul finanţat de UE “Suport pentru promovarea exportului şi atragerea 
investiţiilor în Republica Moldova” a organizat un eveniment business-to-business 
12 companii slovace. Evenimentul a avut loc la solicitarea Ministerului Economiei al 
Republicii Moldova. 

În timpul acestui eveniment peste 40 de întâlniri directe business-to-business  au 
fost organizate între companii slovace şi moldoveneşti direct interesate. Întâlnir-
ile s-au axat pe discuţii legate de comerţ, investiţii şi posibilităţi de cooperare, în 
special, în sectorul energetic, rutier şi de dotare cu apă şi infrastructură.
Mai multe informaţii la: http://miepo.md/
Persoana de Contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 
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INIŢIATIVA PROIECTULUI UE_UNDP REDUCE IMPACTUL NEGATIV AL MIGRAŢIEI

La 10 Mai  Copii părinţii cărora sunt plecaţi peste hotare şi bunicii care îngrijesc de ei 
din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca au participat la concursul sportiv „Starturi 
vesele”. Această  activitatea urmăreşte diminuarea impactului migraţiei asupra 
familiilor cu multe generaţii şi consolidarea legăturilor dintre tineri şi vârstnici.

Concursul este organizat în cadrul proiectului “Întărirea suportului la nivel de 
comunitate pentru familiile cu multe generaţii rămase în urma migraţiei în Moldo-
va”, implementat cu suportul financiar al Iniţiativei Comune pentru Migraţie şi Dez-
voltare a Comisiei Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. Concursul a inclus 
şapte probe sportive şi dansuri pentru tot auditoriul. În timpul competiţiilor buneii 
dădeau copiilor sfaturi utile şi idei pentru diverse situaţii, iar copii îi ajutau să sară 
cu coarda, să se joace cu mingea, să asambleze piramide etc. 
Persoana de Contact: Doina Munteanu, e-mail: doina.munteanu@undp.org

PROIECTUL EU-COE A ORGANIZAT SEMINARII DE INSTRUIRE PENTRU AVOCATII DIN MOLDOVA

La 10-11 Mai Programul Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene “Șporirea 
Independenţei, Transparenţei şi Eficienţei Justiţiei în Republica Moldova” a organizat două 
sesiuni de instruire pentru avocaţii din Republica Moldova pe marginea art. 10 „Libertatea 
de exprimare” al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Instruirea a fost realizată de 
către experţii Consiliului Europei şi a înregistrat participarea a 45 de avocaţi.

În cadrul seminarului avocaţilor le-au fost prezentate, pe lângă altele, sistemul 
CEDO, principiile şi elementele de bază ale dreptului la libertatea de exprimare, 
tipurile de exprimare, limitele şi condiţiile pentru restricţionarea admisibilă a drep-
tului la libera exprimare. De asemenea, în contextul discutării jurisprudenţei Curţii 
Europene pentru Drepturile Omului în cauzele contra Republicii Moldova, experţii 
Consiliului Europei eu evidenţiat erorile cele mai frecvente comise de judecătorii 
naţionali la examinarea dosarelor privind libertatea de exprimare.
Persoana de contact: Julia Cozacenco, e-mail: julia.cozacenco@coe.int

UN PROIECT EUROPEAN A ORGANIZAT O MISIUNE EXTERNĂ DE BUSINESS ÎN UE 

La 11-12 mai, proiectul finanţat de UE “Suport pentru promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova” a 
organizat o misiune externă de afaceri pentru 10 companii de informare şi tehnologiile de comunicare din Moldova (TIC) la  societăţi 
din Amsterdam. Vizita a fost organizată în strânsă cooperare cu Asociaţia TIC din Moldova, sub auspiciul Ministerului moldovean al 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei .

Misiunea a fost organizată ca o combinaţie dintre seminarii formale introductive  ale companiilor moldoveneşti din sectorul IT, 
pentru reprezentanţii interesaţi ai sectorului public şi privat olandez, precum şi un forum de întâlnire directă business-to-business 
si vizite la companii de IT olandeze şi organizaţii guvernamentale de suport IT. În general, misiunea a fost un mare succes, în 
special, campanile olandeze apreciind posibilitatea de outsourcing IT pentru dezvoltare pe care o pot dezvolta cu Moldova.
Mai multe informaţii la: http://miepo.md/
Persoana de Contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

UN PROIECT EUROPEAN A SUSŢINUT UN SEMINAR LA CONFERINŢA DIN ZAGREB 

Proiectul finanţat de UE “Suport pentru promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în 
Republica Moldova” a susţinut un seminar de introductiv pe tema “Cum să faci business în 
Moldova”  în cadrul Conferinţei Anuale EBRD în Zagreb, Croaţia între 14-16 Mai. Seminarul 
a fost organizat la solicitarea Prim-vice-ministrului şi Ministrul Economiei Valeriu Lazăr. 

Conferinţa de ţară, prezidată de către Ministrul Economiei Valeriu Lazăr, a fost 
foarte bine primită de către public, stârnind multe întrebări mai ales referitoare la 
noua reformă politică adoptată de Guvernul Moldovei  şi sfaturi concrete legate de 
cum să investeşti şi /sau să intri pe piaţa din Moldova. 
Mai multe informaţii la: http://miepo.md/
Persoana de Contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

ŞTIRILE COOPERĂRII CU UE
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UN PROIECT EUROPEAN A PRGANIZAT FESTIVITĂŢI DE AMPLOARE DE ZIUA EUROPEI

La 15 Mai Proiectul finanţat de UE “Comunicare şi Vizibilitate Moldova 2010” a 
organizat în Chişinău festivităţi de amploare cu ocazia Zilei Europei. Evenimentul 
a fost coordonat de către Delegaţia Uniunii Europene în Moldova în colaborare cu 
Primăria municipiului Chişinău şi Ambasadele Statelor membre ale UE, precum şi 
cu proiectele lider finanţate de UE. Evenimentul a avut loc pe Piaţa Marii Adunări 
Naţionale din Chişinău şi a avut drept scop să aducă Uniunea Europeană mai 
aproape de cetăţenii moldoveni. 

Comisarul European pentru Extindere şi Politica de vecinătate Štefan Füle a în-
treprins o vizită la Chişinău pentru a fi prezent la eveniment. “Sunt încântat să 
fiu martor la pregătirile oraşului pentru Ziua Europei care se fac cu atâta entuzi-
asm.”, a spus Comisarul Füle. 
De Ziua Europei, un Orăşel European a fost instalat unde mai mult de 20 de proiecte finanţate de UE şi Ambasade ale statelor 
membre UE au întâmpinat cetăţenii moldoveni în peste 5- de corturi, distribuindu-le material promoţionale, organizând con-
cursuri, comunicând cu publicul şi petrecând activităţi educative şi informative.  Proiectele finanţate de Uniunea Europeană 
au atras atenţia asupra asistenţei pe care o oferă UE Moldovei şi cum pot cetăţenii beneficia de ea Ambasadele au prezentat 
“Unitatea şi Diversitatea” europeană prin mâncarea şi băutura tradiţională în bucătăria mobilă, unde oaspeţii au fost invitaţi 
să guste din bucatele tradiţionale europene. Două Şcoli de Limbi au oferit posibilitatea vizitatorilor să reţină cuvinte cheie şi 
fraze în mai multe limbi europene. Ambasadorii statelor membre UE împreună cu înalţi reprezentanţi ai Moldovei au răspuns 
la întrebările cetăţenilor simpli în cadrul Dezbaterilor Publice pe teme economice şi politice legate de relaţiile UE-Moldova. 
Evenimentul a culminat cu un concert al trupei din Moldova “Alternosfera”  şi a celei din Letonia “Brainstorm”.

Persoana de Contact:  Serhiy Zamar, e-mail: zamari@keycommunications.ua 

PRIECTUL EU-COE DISCUTPĂ REFORMAREA PROFESIEI DE AVOCAT

La 17-18 Mai Programul Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene 
“Sporirea Independenţei, Transparenţei şi Eficienţei Justiţiei în Republica Moldova”  
a organizat o masă rotundă o masă rotundă pentru îmbunătăţirea cadrului juridic 
privind statutul, poziţia procesuală şi drepturile avocaţilor în procesul de apărare a 
clienţilor, fiind luate în consideraţie priorităţile curente ale Ministerului Justiţiei al 
Republicii Moldova referitoare la reforma sistemului avocaturii şi la îmbunătăţirea 
legislaţiei naţionale relevante, inclusiv a garanţiilor de proces judiciar echitabil.

Această masă  rotundă reprezintă o activitate subsecventă „Opiniei experţilor 
cu privire la legislaţia Republicii Moldova în vederea aducerii statutului şi drep-
turilor avocaţilor în procesul de exercitare a apărării clienţilor în concordanţă cu 
standardele şi practicile europene”, realizate de experţii Consiliului Europei.
La lucrările mesei rotunde au participat aproximativ 40 avocaţi, reprezentanţii organelor judiciare şi ai altor autorităţi de stat, 
reprezentanţii societăţii civile şi ai donatorilor. În cadrul mesei rotunde participanţii au convenit că este necesară o revizuire 
cuprinzătoare a Codului de procedură Penală şi a Codului Contravenţional în conformitate cu opinia experţilor Consiliului Euro-
pei. S-a propus ca recomandările făcute să fie luate în consideraţie de grupurile de lucru şi comisiile împuternicite cu modifica-
rea legislaţiei relevante (în particular a Legii cu privire la Avocatură, Codului de Procedură Civilă şi altor coduri relevante).  
Persoana de contact: Julia Cozacenco, e-mail: julia.cozacenco@coe.int

UN PROIECT EUROPEAN PREZINTĂ SONDAJUL GERMAN ȘI UKRAINEAN  
PE PIEȚEI TEXTILELOR 

La 21 Mai  proiectul finanţat de UE “Suport pentru promovarea exportului şi atragerea 
investiţiilor în Republica Moldova” a organizat  prezentarea  Sondajul German şi Ukrainean 
pe piaţa textilelor  realizat de către Specialiştii Jens Hauser şi Olexander Tsepko. 

Evenimentul, la care au participat peste 40 de întreprinderi din Moldova care 
doresc să exporte produse textile şi legate de textile în Germania şi / sau 
Ucraina s-a concentrat pe tendinţele actuale ale pieţei de import, specifica-
rea anumitor nişe pe care produsele textile din Moldova ar putea stabili o 
prezenţă semnificativă pe piaţă în aceste ţări, precum şi sugestii concrete şi 
recomandări pentru a realiza exporturi de materiale textile din Moldova către 
Germania şi / sau România.
Mai multe informaţii la: http://miepo.md/
Persoana de Contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 
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UN PROIECT EUROPEAN PROMOVEAZĂ SĂNĂTATEA, PREVENIREA BOLILOR ŞI UN MOD 
SĂNĂTOS DE VIAŢĂ

La 21 Mai Proiectul finanţat de Uniunea Europeană:  Suport pentru Reforma Sănătăţii: 
Fortificarea Asistenţei Medicale Primare în Moldova împreună cu Ministerul Sănătăţii 
au lansat o campanie de informare şi sensibilizare a publicului cu genericul: “Dacă vrei 
să fii sănătos, contribuie la acest fapt fiecare zi! “ Scopul campaniei este de a spori 
conştientizarea de către societate a importanţei responsabilităţii individuale faţă de 
sănătatea proprie, de a promova o atitudine pozitivă faţă de modul de viaţă sănătos, 
precum şi de a susţine încercările de adoptare a unui mod de viaţă sănătos în cadrul 
grupului ţintă primar – FAMILIA în Moldova. De asemenea, în cadrul campaniei li se 
va acorda asistenţă instituţiilor de asistenţă medicală primară privind elaborarea şi 
desfăşurarea programelor de educaţie şi de sensibilizare a pacienţilor.

Campania va promova: alimentaţia sănătoasă, practicarea sportului, controlul 
situaţiilor de stres, măsurile de prevenire a maladiilor pentru corpul tău, examinări generale regulate, înlocuirea deprinderilor no-
cive cu activităţi sănătoase. Pe parcursul campaniei, specialişti în promovarea sănătăţii, medici de familie şi jurnalişti, conlucrând 
cu comunităţile locale, vor fi implicaţi activ în implementarea campaniei prin intermediul activităţilor publice şi de comunicare 
interpersonală. Campania va fi implementată  în perioada mai – iulie 2010. Vor fi distribuite, în rândul populaţiei, materiale video, 
audio şi materiale tipărite, şi activităţile de comunicare interpersonală axate pe promovarea sănătăţii vor fi desfăşurate prin in-
termediul specialiştilor din cadrul centrelor de medicină preventivă şi medicilor de familie din centrele de sănătate în localităţile: 
Chişinău; Sîngerei;, Comrat; Floreşti; Drochia; Cimişlia; Orhei; Ştefan Vodă; Ialoveni; Anenii Noi; Criuleni; şi Cahul.
Mai multe informaţii la: http://www.amp.md/
Persoana de Contact: Lars Kyburg, e-mail: lars.kyburg@amp.md 

UN PROIECT NOU FINANŢAT DE UE PRIVIND MIGRAŢIA LANSAT LA CHISINAU

La 21 mai 2010 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) împreună cu Uniunea 
Europeană lansează proiectul „Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi 
dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE – Republica Moldova”. Proiectul a fost 
prezentat în cadrul şedinţei de platformă de cooperare UE-Moldova pentru Parteneriatul 
de Mobilitate. Reuniunea a fost co-prezidată de Ministru adjunct al Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene Natalia Gherman şi Dirk Schuebel Ambasador, Şeful Delegaţiei UE.

Cu un buget aproximativ de 2 milioane de euro şi o perioadă de implementare de 3 
ani între 2010-2012, acest proiect este finanţat în totalitate de Uniunea Europeană 
şi se va axa în principal pe susţinerea implementării Parteneriatului pentru Mo-
bilitate UE – Republica Moldova, scopul principal fiind de stimulare a reîntoarcerii 
imigraţilor în Moldova. Beneficiarii proiectului vor fi migranţii reîntorşi  şi familiile 
acestora; asociaţiile diasporei; cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare, copiii şi bătrânii; antreprenorii; cei care vor să contracteze 
împrumuturi pentru a începe sau a creşte propria afacere în Republica Moldova; femeile şi tinerii antreprenori; oamenii de ştiinţă 
din diasporă; comunitatea de cercetare din Republica Moldova; profesioniştii moldoveni; absolvenţii moldoveni ai instituţiilor de 
învăţământ din străinătate; precum şi instituţiile publice responsabile de gestionarea migraţiei. 
Persoana de Contact: Dorina Andreev, e-mail: dandreev@iom.int 

MISIUNEA DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ A GĂZDUIT UN MINI TURNAMENT  
INTERNAŢIONAL DE FOTBAL 

LA 22-23 Mai Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi 
Ucraina (EUBAM) a găzduit un turnament de mini-fotbal în or. Odessa..  Evenimentul 
s-a desfăşurat timp de două zile şi a inclus echipe din cadrul Serviciilor Vamale şi 
Grăniceri ale Moldovei şi Ucrainei, poliţiei de frontieră a României, FRONTEX (agenţia 
UE care coordonează cooperarea operaţională între statele-membre UE în domeniul 
securităţii frontierei), administraţiei regionale din Odessa şi EUBAM

 “‘Turnamentul de fotbal contribuie la sporirea încrederii şi bunelor relaţii’ a spus 
Dl Udo Burkholder, Şeful Misiunii EUBAM. ‘Turneul nostru de anul trecut ne-a ajutat 
să dezvoltăm relaţiile de lucru între Moldova, Ucraina şi EUBAM şi mă bucur pentru 
faptul că anul acesta ni s-au alăturat şi echipele de experţi din UE’, a adăugat Dl 
Burkholder. Turnamentul a avut loc la Centrul Sportiv de Recreere Lyusdorf – baza de antrenament Cernomoret, districtul So-
vinion, Odessa, şi este al doilea de acest gen. O ceremonie de deschidere a avut loc înainte de începerea turneului în prezenţa 
tuturor echipelor participante. Turnamentul a  început cu meciuri în două grupe urmate de jocurile pentru locul 3 şi 4 şi desigur 
de finala. Evenimentul a prevăzut şi un mini-turnir organizat pentru şefii Serviciilor Grăniceri şi Vamal, conducerea EUBAM şi 
liderii administraţiei regionale. EUBAM, împreună cu serviciile grăniceri şi vamale ale Moldovei şi Ucrainei, a organizat o serie 
de evenimente de sporire a încrederii, inclusiv turnamentul de volei pentru femei care a avut loc în luna septembrie 2009 şi 
primul turnament internaţional de mini-fotbal din Odessa în anul 2009. 
Mai multe informaţii la: http://www.eubam.org/ 
Persoana de Contact: Daria Pokliebaieva, e-mail: dariia.pokhliebaieva@eubam.org 
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UN PROIECT EUROPEAN A ORGANIZAT O VIZITA DE STUDIU PENTRU DELEGAȚIA 
PARLAMENTULUI MOLDOVEAN ÎN EU 

La 23-26 Mai Proiectul Twinning finanţat de UE “Suport pentru Parlamentul 
Republicii Moldova” a organizat o vizită la Parlamentul estonian pentru delegaţia 
parlamentară din Moldova. Vizita de studiu s-a axat pe schimbul de experienţă 
cu privire la funcţia de control a Parlamentului asupra Guvernului în democraţiile 
statelor membre ale UE. Delegaţia Republicii Moldova a fost primită în Parlamentul 
Estonian de către Secretarul General Heiki Sibul. 

Pe parcursul vizitei delegaţia au avut discuţii şi schimb de opinii cu Vice-
preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Preşedintele Comitetului Naţional 
de Apărare, şeful adjunct al Departamentului de Cercetare al Parlamentului es-
tonian, precum şi cu consilierii Comisiei pentru Afaceri UE.
Pentru a asigura schimbul complex de informaţii pe tema  funcţiei de control a 
Parlamentului asupra Guvernului, delegaţia a avut o întâlnire cu  Consilierul de Informare al Guvernului, care a prezentat în 
ansamblu sistemul Estonian de e-government foarte bine dezvoltat. De asemenea, Delegaţia s-a întâlnit cu Directorul Adjunct 
al cancelarul de Justiţie, precum şi directorul Oficiului de Audit de Stat al Estoniei. Delegaţia a avut ocazia să discute despre 
relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova şi Estonia şi evoluţiile actuale din Republica Moldova.. 
Persoana de contact: Krisztian Kovacs, e-mail: kovacsparlament@gmail.com 

INIŢIATIVA PROIECTULUI UE_UNDP REDUCE IMPACTUL NEGATIV AL MIGRAŢIEI

La 24 Mai copiii părinţii cărora sunt plecaţi la muncă  peste hotare şi bunicii care 
îngrijesc de ei din Lăpuşna, raionul Hânceşti au fost actorii unui spectacol al teatrului 
social cu genericul „Iedul cu trei capre”. Piesa, jucată în incinta şcolii primare din 
Lăpuşna de 4 bunele şi 9 copii a avut ca scop diminuarea impactului negativ al migraţiei 
asupra membrilor familiilor rămase în ţară şi consolidarea relaţiilor dintre generaţii.  

Teatrul social este una din activităţile proiectului “Întărirea suportului la nivel de 
comunitate pentru familiile cu multe generaţii rămase în urma migraţiei în Moldo-
va”, implementat cu suportul financiar al Iniţiativei Comune pentru Migraţie şi 
Dezvoltare a Comisiei Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Implicarea buneilor şi nepoţilor în teatrul social urmăreşte consolidarea relaţiilor 
dintre generaţii şi diminuarea impactului negativ pe care migraţia părinţilor îl 
aduce membrilor familiilor rămase în ţară. Piesa are o tematică socială care odată adusă publicului încearcă să abordeze 
problema existentă în societate şi împreună să găsească soluţii în rezolvarea acesteia. Este o îmbinare de succes a jocului de 
roluri, implicarea generaţiei a treia şi generaţiei tinere în viaţa socială pentru o comunicare mai apropiată între aceştia.    
Persoana de Contact: Doina Munteanu, e-mail: doina.munteanu@undp.org

PRIECTUL EU-COE DONEAZĂ ECHIPAMENT CONSILIULUI SUPEROPIOR AL PROCURORILOR 

La 25 mai 2010 Programul Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind 
sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova 
a donat echipament în valoare de aproximativ 10 mii Euro Consiliului Superior al 
Procurorilor (CSP) în scopul asigurării bunei funcţionări a acestei instituţii.  

Donaţia include: trei computere, un laptop, două imprimante şi un copiator 
multifuncţional de mare capacitate, o cameră video etc. Transmiterea echipa-
mentului a avut loc la sediul Procuraturii Generale în prezenţa membrilor Consil-
iului Superior al Procurorilor.  
Ansamblul activităţilor şi asistenţei acordate de Programul Comun în vederea 
reformării procuraturii din Republica Moldova include: expertiză şi asistenţă în 
vederea elaborării noii Legi cu privire la procuratură, perfecţionarea sistemului 
de instruire iniţială şi continuă a procurorilor prin intermediul Institutului Naţional 
al Justiţiei, organizarea vizitelor de studiu şi promovarea cooperării internaţionale, asistenţă la elaborarea şi implementarea 
Strategiei de comunicare a procuraturii, dotarea cu echipament tehnic a procuraturii raionale Anenii-Noi, asistenţă în vederea 
constituirii Consiliului Superior al Procurorilor, etc.  
Persoana de contact: Julia Cozacenco, e-mail: julia.cozacenco@coe.int
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ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI FISCALE LA STANDARDELE UE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

La 27 Mai Proiectul „Suport pentru Implementarea Acordurilor dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană”, finanţat de UE a lansat studiul : “Politica şi 
Legislaţia Fiscală — Aproximarea Legislaţiei la Standardele UE în Republica 
Moldova”. La eveniment au participat Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei 
UE în Moldova şi reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe, Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene şi ai Inspectoratului Fiscal de Stat. 

În contextul eforturilor depuse de Republica Moldova în vederea integrării în UE, 
aproximarea legislaţiei şi sistemelor fiscale sunt de o importanţă majoră, acest 
proces decurgând în două etape - eliminarea tuturor tipurilor de bariere pentru 
comerţ, întreprinderi şi investiţii şi, eventual, alinierea legislaţiei şi procedurilor 
fiscale naţionale la cele adoptate, pe larg, în Uniunea Europeană. La baza aces-
tor două etape se află dezvoltarea graduală a unei administraţii fiscale moderne şi obiective echitabile.
Studiul scoate în evidenţă progresul obţinut în Republica Moldova, precum şi complexitatea specifică a legislaţiei şi politicii 
UE în domeniul fiscal. Deşi, la capitolul impozitării directe în Republica Moldova sunt recomandate modificări minore, pentru 
impozitarea indirectă (TVA şi accize) este identificată o agendă importantă a problemelor suplimentare care urmează a fi 
reformate, precum şi o continuă provocare în ceea ce priveşte obţinerea unei administraţii fiscale eficiente şi moderne în 
Republica Moldova.
Mai multe informaţii la http://support-md-eu.md/
Persoana de Contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 

  AnunȚURI ALE PROIECTELOR FINANȚATE DE UE  

2-5 IUNIE, POTSDAM ȘI BREMEN
Misiunea Externă de Business a Moldovei în Germania a proiectului finanţat de UE “Suport pentru promovarea exportului şi atragerea 
investiţiilor în Republica Moldova”

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

6-12 IUNIE, MINSK  
Misiunea Externă de Business a Moldovei în Belarus a proiectului finanţat de UE “Suport pentru promovarea exportului şi atragerea 
investiţiilor în Republica Moldova”

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

9-11 JUNE, CHIȘINĂU 
Asistarea punerii în aplicare a tehnicilor de evaluare în noua Reglementare de Evaluare a Impactului de către proiectul finanţat de 
UE “Suport pentru Parlamentul Republicii Moldova”

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

16 IUNIE, CHIȘINĂU 
Şedinţa Comitetului director  în cadrul proiectului finanţat de UE “Suport pentru promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în 
Republica Moldova”.

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