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GUVERNAREA BUNĂ, SUPREMAȚIA LEGII ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE
“INSTRUMENTELE EUROPENE DE CONSOLIDARE INSTITUȚIONALĂ”, SUBIECTUL INSTRUIRII 
DEDICATE SPECIALIȘTILOR MINISTERULUI EDUCAȚIEI
Instrumentele europene de consolidare instituțională – Twinning și TAIEX 
au reprezentat subiectul training-ului desfășurat la 7 august pentru 
specialiștii Ministerului Educației. 
Aurelia Ieșeanu, experta Twinning, TAIEX și SIGMA, a prezentat generalitățile 
instrumentului Twinning, corelația logică în ceea ce privește aplicarea acestuia, 
scopul și principiile proiectelor Twinning, diferența față de proiectele de 
asistență tehnică, condițiile ce trebuie să îndeplinească un proiect Twinning, 
precum și statutul actual al proiectelor Twinning implementate în Republica 
Moldova. “Twinning reprezintă o inovație model a Comisiei Europene ce 
contribuie la promovarea cu succes a reformelor”, a afirmat Aurelia Ieșeanu. 

Caracteristicile instrumentului TAIEX, beneficiile ce le aduce utilizarea acestui 
instrument, rata solicitărilor TAIEX din partea Republicii Moldova, cât și o serie 
de sfaturi utile ce trebuie luate în considerare în procesul de completare și depunere a solicitărilor asistenței acestui instrument 
european au fost relatate de Vasilii Ciorba. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Cancelariei de Stat în colaborare cu proiectul UE 
”Suport pentru Cancelaria de Stat - TTSIB”. Experții din partea proiectului TTSIB, precum și Vasilii Ciorba din partea Cancelariei de Stat 
au fost cei care au moderat training-ul.

Persoane de contact: Iana Pustovaia, iana.pustovaia@gov.md, sau Rodriguez Ruiz Jordi, Jordi.RODRIGUEZ-RUIZ@eeas.europa.eu.

“RAPORTUL CU PRIVIRE LA ASISTENŢA EXTERNĂ ACORDATĂ MOLDOVEI – 2012” A FOST PREZENTAT 
AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Îmbunătățirea eficienței, eficacității, impactului și durabilității asistenței 
externe acordate Republicii Moldova, precum și sporirea transparenței, 
relevanței și volumului de informații cu privire la implementarea acesteia 
sunt câteva din obiectivele Raportului cu privire la “asistenţa externă 
acordată Moldovei – 2012”, prezentat la 9 august autorităților publice 
centrale. 
Raportul conține informații privind Asistența Oficială pentru Dezvoltare (AOD) 
primită de Republica Moldova de la partenerii de dezvoltare în anul 2012.

“Asistența externă este un lucru de care Republica Moldova încă depinde. În 
aceeași măsură ţara noastră depinde şi de angajamentele asumate față de 
partenerii de dezvoltare pentru a primi această asistență. În acest context, 
Raportul prezentat astăzi vine să accentueze încă o dată importanța acestor 
resurse pentru dezvoltarea social–economică a țării”, a declarat Ion Gumene, șeful Direcției coordonarea politicilor și planificare 
strategică din cadrul Direcției generale coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale a 
Cancelariei de Stat, în discursul din debutul şedinţei.

Persoane de contact: Iana Pustovaia, iana.pustovaia@gov.md, sau Rodriguez Ruiz Jordi, Jordi.RODRIGUEZ-RUIZ@eeas.europa.eu.

EUBAM CONDUCE PRIMA ȘEDINȚĂ PE MARGINEA CONFISCĂRII ACTIVELOR CRIMINALE
30 august EUBAM a organizat în Odesa încă un eveniment important 
cu participarea partenerilor moldoveni, ucraineni și europeni, la care 
s-a discutat confiscarea capitalurilor ce derivă din activitatea criminal 
organizată. 
Cei adunați au adresat problemele simplificării regulilor existente și a eliminării 
lacunelor importante exploatate de grupările criminale organizate, precum și 
metodele de perfecționare a abilităților autorităților ucrainene și moldovene 
în privința confiscării activelor transmise părților terțe.

Participanții din cadrul Serviciul de Granicieri, Ministerul Veniturilor și a 
Taxelor, Procuraturii Generale și Curții Supreme ale Ucrainei, Serviciului Vamal 
al Moldovei, Serviciului de Informare și Securitate, Procuraturii Generale 
și Curții Supreme ale Moldovei au fost susținuți de șeful Departamentului 
Recuperării Activelor din cadrul Poliției Criminale din Austria. El a prezentat informațiile despre experiența europeană în domeniul 
recuperării activelor, inclusiv despre activitatea Rețelei Internaționale Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor (CARIN) în cadrul 
secretariatului permanent al Biroului Activelor Criminale în Europol. 

Persoana de contact: Cristina Țurcan, christina.turcan@eubam.org.
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ANGAJAȚII INSTITUTULUI NAȚIONAL DE  STANDARDIZARE   ȘI   METROLOGIE INSTRUIȚI ÎN 
DOMENIUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR AUTORITĂȚII BENEFICIARE DE TWINNING
Sarcinile, beneficiile, drepturile și obligațiile beneficiarilor Twinning a fost 
subiectul instruirii desfășurate la 22 august pentru Institutul Național de 
Standardizare și Metrologie, una din viitoarele autorități beneficiare ale 
instrumentului european Twinning.
Training-ul a fost organizat luând în considerare faptul că viitorul proiect 
Twinining din cadrul instituției se află în fază de pregătire, urmând a fi 
implementat pe parcursul anului viitor, standardizarea și metrologia 
reprezentând niște domenii cheie în procesul integrării europene.“Twinning-
ul e instrumentul cel mai potrivit pentru a prelua cele mai bune standarde și 
a învăța cum ar putea fi aplicate practicile europene în activitatea instituției 
Dvs.”, a precizat Oxana Drăguța. 

În opinia lui dl Jordi Rodríguez Ruiz, “Twinning înseamnă interacțiune și doar 
interacționând vor putea fi obținute rezultate frumoase”. În ceea ce privește 
responsabilitățile autorității beneficiare, acesta a evidențiat rolul semnificativ pe care îl joacă fiecare actor într-un proiect Twinning, 
punând accent pe dedicare, implicare și motivație. 

Persoane de contact: Iana Pustovaia, iana.pustovaia@gov.md, sau Rodriguez Ruiz Jordi, Jordi.RODRIGUEZ-RUIZ@eeas.europa.eu.

DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI UMANĂ
CIRCA 100 COPII CU DIZABILITĂȚI DIN 5 RAIOANE AU FOST ADMIȘI ÎN CADRUL SERVICIULUI SOCIAL 
”ECHIPA MOBILĂ”
Circa 100 copii cu dizabilități însemnate și grave din raioanele Anenii 
Noi, Dubăsari, Fălești, Sângerei și Ungheni au fost selectați în calitate 
de beneficiari ai serviciului social ”Echipa Mobilă”. Deciziile de 
admitere a beneficiarilor au fost făcute în cadrul ședințelor echipelor 
multidisciplinare desfășurate pe parcursul lunii august în cele cinci 
raioane.
Echipele multidisciplinare includ experți din diferite domenii (asistența socială, 
ocrotire a sănătății, educație, etc.) care decid asupra admiterii aplicanților 
în cadrul serviciului. Experții analizează cazurile lor, bazându-se pe un șir 
de criterii: gradul de dizabilitate (conform certificatului emis de autoritățile 
corespunzătoare); riscul înalt de abandonare și/sau instituționalizare; 
consimțământul scris la acceptarea serviciilor propuse de Echipa Mobilă din 
partea aplicantului sau reprezentantul legal al acestuia.   

La ședințele organizate în fiecare din cele cinci raioane au asistat vice-președinți raionali responsabili de problemele sociale, managerii 
unităților teritoriale de asistența socială, experții în domeniile drepturilor copilului, a problemelor copiilor în familie și a problemelor 
dizabilității, asistenții sociali din comunitate, personalul medical, experții Echipelor Mobile și alți participanți.

Persoane de contact: Marcela Strechie, mstrechie@keystonehumanservices.org, sau Elena Madan, Elena.MADAN@eeas.europa.eu.

40 TINERI AU PARTICIPAT LA ŞCOALA DE VARĂ ”CETĂŢEAN ACTIV, LIDER ÎN DEVENIRE”
Irina, Corina, Andrei, Ştefan, Igor şi alţi 35 de tineri cu vârstă cuprinsă 
între 16-18 ani din Republica Moldova au învăţat cum să devină lideri 
în cadrul şcolii de vară ”Cetăţean Activ, Lider în Devenire”, organizată în 
perioada 18-22 august 2013. 
Scopul şcolii de vară a fost de a dezvolta abilităţile de lider în rândul tinerilor 
din cele 4 raioane-pilot ale proiectului: Ungheni, Călăraşi, Făleşti şi Căuşeni, 
pentru ca, ulterior, aceştia să promoveze conceptul de Muncă Decentă şi 
drepturile lor socio-economice în comunităţile natale. Astfel, pe tot parcursul 
evenimentului, traineri cu experienţă naţională au desfăşurat activităţi şi 
exerciţii practice de dezvoltare personală, prezentare în public şi comunicare, 
de depăşire a situaţiilor de conflict, tinerii având posibilitatea de a lucra în 
echipă, de a consolida spiritul de echipă şi a exersa procesul de luare a deciziilor.

Evenimentul a fost realizat de către Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret 
„Făclia” în cadrul proiectului „Muncă decentă pentru TINEri - îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin 
abilitarea acestora și a societății civile”, implementat în parteneriat cu Fundaţia CNV Internationaal din Olanda şi Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor din Moldova, finanțat de Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Ministrul 
Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.

Persoane de contact: Ludmila Gurău, ludmila.muncadecenta@gmail.com, sau Elena Madan, Elena.MADAN@eeas.europa.eu.
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STRATEGII DE LOBBY ȘI ADVOCACY PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR SOCIO-ECONOMICE ALE 
TINERILOR
În perioada 22-30 august, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret 
„Făclia” a organizat un stagiu de formare în domeniul strategiilor de 
lobby şi advocacy pentru promovarea Muncii Decente şi a drepturilor 
socio-economice ale tinerilor, adresat reprezentanţilor actorilor socio-
economici şi ai organizaţiilor societăţii civile din raioanele: Ungheni, 
Fălești, Călărași şi Căușeni. 
Scopul stagiului de formare a fost de a familiariza participanţii cu noţiunile 
de advocacy şi lobby, de a le dezvolta abilităţi de comunicare, prezentare în 
public, convingere şi negociere. De asemenea, beneficiarii instruirii au învăţat 
structura unei strategii de lobby şi advocacy, precum şi situaţiile în care 
acestea trebuiesc aplicate pentru a asigura succesul cauzei promovate. Un 
exerciţiu important realizat în cadrul instruirii a fost planificarea şi dezvoltarea 
campaniilor de lobby şi advocacy, bazate pe studii de caz reale.
Angela Ciocîrlan, coordonator naţional al proiectului, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti pentru Copii şi Tineret „Făclia”: “Promovarea 
Muncii Decente şi a drepturilor socio-economice ale tinerilor nu este o muncă uşoară. Nu este uşor să-l convingi pe angajator să-şi 
angajeze personalul în baza contractelor de muncă şi să le achite salariul legal, de exemplu. Avem nevoie de instrumente corecte, 
tactici, strategii de lobby şi advocacy adecvate, adaptate la realitatea din comunităţile locale. De aceea ne-am propus ca în cadrul 
proiectului să avem şi un stagiu de formare în domeniul advocacy şi lobby.”
Persoane de contact: Ludmila Gurău, ludmila.muncadecenta@gmail.com, sau Elena Madan, Elena.MADAN@eeas.europa.eu.

PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ DIN OPT COMUNITĂȚI CONTINUĂ PARTICIPAREA ÎN ACTIVITĂȚILE DE 
PROPAGARE A PREVENIRII ABUZULUI BĂTRÂNILOR ȘI A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 
Grupul de voluntari în vârstă din opt comunități din toată Moldova 
organizează activități informaționale și educaționale de propagare 
pentru a preveni violența în familie și abuzul bătrânilor și a facilita 
reintegrarea persoanelor în vârstă în societate. Aceste activități sunt 
organizate în cadrul proiectului EU ”Spargerea tăcerii: Abuzul bătrânilor 
în Moldova” implementat de HelpAge International și de Gender Centre.
În august, voluntarii proiectului au invitat persoanele în vârstă din comunitățile 
lor la întâlniri cu experții diferiți, precum notari, psihologi, avocați, primari ș.a. 
Experții i-au informat pe participanți despre drepturile acestora și prevenirea 
abuzului persoanelor în vârstă.
Oamenii în vârstă au fost surprinși, când au aflat că, de fapt, nu au documentele 
necesare pentru casele lor sau loturile lor de pământ. Așa a fost cazul a doi 
bătrâni din satul Cazangic, raionul Leova, dl Grigore și dl Petru, care au făcut 
schimb de două loturi de pamânt cu plată suplimentară, făcând totodată schimb de certificate de proprietate.În cadrul întâlnirii cu 
expertul din Oficiul Teritorial Cadastral, dna Ina Busuioc, aceasta i-a explicat bărbaților că tranzacția lor nu este oficială și că vânzarea 
loturilor de pământ trebuie înregistrată la notar și, ulterior, la oficiul cadastral.
Persoana de contact: Dina Ciubotaru, dsava@helpageinternational.org.

ECHIPA NEXUS DĂ CULOARE SĂRBĂTORILOR NAȚIONALE
Partea cea mai luminoasă a verii pentru echipa NEXUS Moldova a fost 
petrecerea sărbătorilor naționale împreună cu prieteni și parteneri la 
nivelul local. Suntem la un pas de la lansarea oficială a centrelor locale 
de deservire în cadrul proiectului NEXUS Moldova ”Consolidarea legăturii 
între migrație și dezvoltare: Testarea platformei de servicii integrate 
pentru migranții moldoveni și comunitățile acestora”. Între timp, 
beneficiarii au avut posibilitate de a interacționa cu echipa NEXUS și, în 
special, de a se întâlni cu directorii locali.
Oamenii care veneau la corturile NEXUS, amplasate în centrele orașelor Cahul 
și Ungheni pe parcursul Zilei Independenței și a Sărbătorii Naționale ”Limba 
Noastră”, erau întâlniți cu baloane, foi volante și zâmbetele întregii echipe 
NEXUS, dar puteau găsi acolo și alte lucruri. Persoanele interesate au obținut 
mai multe informații despre inițiativa NEXUS Moldova și rezultatele-cheie a 
studiului recent condus de implementatorul principal IASCI și partenerul CIVIS.
Cel mai important, beneficiarii viitori ai NEXUS Moldova și-au putut exprima viziunile, interesele și întrebările specifice legate de 
migrație. Mii de oameni au fost salutați, circa 70 persoane din Cahul și 200 din Ungheni au investit timpul lor împreună cu echipa NEXUS 
pentru a împărtăși istoriile lor și a completa chestionarul aprofundat NEXUS. Un alt indicator timpuriu al interesului și entuziasmului 
pentru acțiunile NEXUS este faptul că o treime din persoanele intervievate s-au subscris la buletinul de știri www.nexusnet.md.
Persoane de contact: Slavian Guțu, slavian.gutu@iasci.info, sau Andrei Vrabie, Andrei.VRABIE@eeas.europa.eu.
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PROIECT FINANȚAT DE UE A ORGANIZAT O VIZITĂ DE STUDII LA FERMA DE IEPURI
Vineri, 9 august 2013, în satul Mândrești, raionul Telenești, s-a 
organizat seminarul pentru propagarea experienței avansate în 
implementarea microproiectului ”Ferma de iepuri”.  La vizita au 
asistat în jur de 40 persoane: tinerii antreprenori din raionul Telenești, 
beneficiarii microgranturilor în cadrul proiectului UE ”Remitențele 
dezvoltă comunitățile în Moldova”, beneficiarii proiectului ”Asistența în 
folosirea remitențelor pentru crearea noilor afaceri și locuri de muncă”, 
reprezentanții mass-media etc.
Roman Popa, gazdă a evenimentului, este unul din 7 recipienți ai 
microgranturilor în cadrul proiectului ”Remitențele dezvoltă comunitățile în 
Moldova”. Roman a beneficiat de 48 cuști pentru iepuri, care au fost importate 
din Italia în cadrul acestui proiect.

Pe parcursul vizitei de studii domnul Popa a povestit în detaliu despre 
experiența sa în acest domeniu, iar participanții i-au dat întrebări numeroase. Aspectul cel mai important al acestei vizite este 
ca antreprenorii și-au exprimat necesitatea de a continua dialogul la un nivel mai profesionist. Acest eveniment a fost organizat 
împreună cu consiliul raional Telenești.

Persoane de contact: Victor Koroli, victor.koroli@hwa.md, sau Speranța Olaru, Speranta.OLARU@eeas.europa.eu.

LABORATOR DE  EXTRAGERE  A MIERII DONAT APICULTORILOR MOLDOVENI
Luni, 19 august 2013, în cadrul Târgului de Miere organizat cu ocazia Zilei 
profesionale a Apicultorului, o fundație austriacă a donat apicultorilor 
moldoveni laboratorul mobil de extragere a mierii, raportează Mesager.
Această donație face parte din Fondul Proiectului UE de Dezvoltare din Austria, 
care va forma asociațiile apicultorilor împreună cu Ministerul Agriculturii, 
bazându-se pe criteriile profesionalismului. Conform spuselor managerului de 
proiect Victor Koroli, acest echipament a fost procurat din fondurile europene 
în valoare de 15 mii euro.

În premieră, în ziua lor profesională, apicultorii au participat la un concurs, 
în cadrul căruia 33 din ei au dat dovadă de capacitățile lor. Concursul a fost 
câștigat de Ștefan Sandic din satul Șipca, raionul Șoldănești. El a acumulat 
experiența sa inclusiv și peste hotarele Moldovei.

De Ziua Apicultorului, aceștia au participat la Târgul Dulce în scuarul Teatrului de Operă și Balet, unde au vândut produsele lor timp 
de 5 zile. Ei spun că acum sunt informați mai bine pentru activitatea lor ulterioară.

Mai multe detalii pe: http://trm.md/en/economic/laborator-de-extragerea-mierii-donat-apicultorilor-moldoveni. 

Persoane de contact: Victor Koroli, victor.koroli@hwa.md, sau Speranța Olaru, Speranta.OLARU@eeas.europa.eu.

COMERȚUL ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ
UN NOU ATELIER PRIVIND CALITATEA BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI
Producători de brichete şi pelete, dar și de cazane ce ard biocombustibil, 
experţi de la ministere, instituţii de stat, mediul academic vor participa 
pe 5 septembrie la cel de-al doilea atelier naţional dedicat calităţii 
biocombustibililor solizi din Republica Moldova. Evenimentul este 
organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu 
Proiectul UE-PNUD ”Energie şi Biomasă în Moldova”.
”Instalăm centrale termice moderne pe biomasă, venim cu tehnologii noi 
în şcolile, grădiniţele, centrele comunitare din satele Republicii Moldova. În 
acest sezon de încălzire, cel puţin 100 de instituţii publice rurale se vor putea 
încălzi cu energie din biomasă. Pentru buna funcţionare şi asigurarea eficienţei 
maxime a centralelor termice pe biomasă este important ca biocombustibilul 
folosit să fie calitativ şi să corespundă standardelor”, afirmă Nicolae Zaharia, 
expert în dezvoltarea afacerilor în cadrul Proiectului UE-PNUD „Energie şi 
Biomasă”.
În prezent, Republica Moldova are aprobate 37 de standarde europene voluntare de calitate a biocombustibililor solizi. Acestea au 
fost elaborate de comitetul Tehnic 32, creat în cadrul Institutului Naţional de Standardizare. Ministerul Economiei a creat un grup de 
lucru responsabil de elaborarea Reglementărilor tehnice ce vor stabili parametrii tehnici minimi ai biocombustibililor solizi. 
În ultimii doi ani, numărul producătorilor de brichete şi pelete a crescut de 10 ori, ajungând la 65.

Persoane de contact: Ina Zglavuța, ina.zglavuta@undp.org, sau Alexandre Darras, alexandre.DARRAS@eeas.europa.eu.
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14 ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE DIN RAIOANELE TARACLIA, CĂLĂRAȘI, CĂUȘENI, IALOVENI, NISPORENI ȘI 
STRĂȘENI TREC LA ENERGIA DIN BIOMASĂ
Primarii din 14 sate  au semnat pe 1 august memorandumuri de colaborare 
cu Proiectul UE-PNUD ”Energie şi Biomasă”, document ce dă startul 
lucrărilor de racordare a instituţiilor publice la energia din biomasă.
14 şcoli şi grădiniţe din raioanele Taraclia, Călăraşi, Căuşeni, Ialoveni, Nisporeni 
şi Străşeni vor avea sistem alternativ de energie celui existent. Lucrările de 
proiectare şi de instalare a noilor centrale termice vor fi demarate în toamnă.

”Grădiniţa noastră a fost renovată acum 3 ani. Nu ne-au ajuns însă fonduri 
pentru instalarea sistemului de încălzire. Iernile eram nevoiţi să încălzim 
încăperile cu convectoare electrice. Mă bucur că am reuşit să câştigăm 
concursul şi în sezonul următor de încălzire cei 70 de copii şi angajaţii grădiniţei 
vor simţi beneficiile energiei curate. Vom crea şi 3 noi locuri de muncă datorită 
centralei pe biomasă”, spune Parascovia Antoniuc, primar în satul Cârnăţenii 
Noi, raionull Căuşeni.

Persoane de contact: Ina Zglavuță, ina.zglavuta@undp.org, sau Alexandre Darras, alexandre.darras@eeas.europa.eu.

PREVENIREA CONFLICTELOR
LANSAREA ŞCOLII DE AFACERI DIN RÎBNIŢA DESCHIDE NOI OPORTUNITĂŢI ANTREPRENORILOR DIN 
STÂNGA NISTRULUI
13 august – Şcoala de afaceri din Rîbniţa, creată cu asistenţa Programului 
UE-PNUD ”Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”,  va oferi 
antreprenorilor începători, managerilor întreprinderilor mici si mijlocii, 
dar şi autorităţilor publice locale din stânga Nistrului cursuri de instruire 
în domeniul înfiinţării şi dezvoltării afacerilor şi sprijin pentru realizarea 
celor mai inovative şi fezabile idei de afaceri. Beneficiarii vor fi selectaţi în 
baza unui concurs, iar ciclul de instruire va dura trei luni.
Şcoala de afaceri din Rîbniţa, lansată astăzi, face parte dintr-o reţea de trei şcoli 
creată în regiunea transnistreană cu ajutorul Uniunii Europene şi Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Alte două şcoli de acest gen, din Tiraspol şi 
Bender, oferă de trei ani cursuri moderne de instruire atât pentru oamenii de 
afaceri din oraşe, cât şi pentru cei din sate.  Până în prezent, de serviciile acestor 
şcoli au beneficiat peste 1000 de persoane.  

Pentru deschiderea şcolii de afaceri din Rîbniţa, Camera de Comerţ din regiunea transnistreană a procurat un imobil, care a fost 
reparat şi înzestrat cu echipamentul necesar cu asistenţa financiară a UE și PNUD și care va găzdui şi activităţile de instruire a Școlii. 

Persoane de contact: Natalia Costaș, natalia.costas@undp.org, Victor Drăguțan, victor.dragutan@undp.org, sau Hubert Duhot, Hubert.
DUHOT@eeas.europa.eu.u

ŞAHUL UNEŞTE OAMENII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI
16 august – În premieră pentru Republica Moldova, 20 de şcoli de pe 
ambele maluri ale Nistrului vor avea, din această toamnă, profesori 
calificaţi, material didactic şi inventarul necesar pentru studierea şahului. 
Acest lucru a devenit posibil graţie unui proiect implementat cu asistenţa 
Programului UE-PNUD ”Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. 
Profesorii care au urmat primele cursuri de instruire calificată în domeniul 
şahului au ţinut o lecţie publică în centrul Chişinăului pentru toţi doritorii.
Proiectul ”Şahul  ne uneşte”, implementat de Academia Naţională de Şah, 
prevede crearea unor condiții necesare pentru dezvoltarea acestui sport 
în Moldova şi pentru îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între elevii care 
practică şahul şi antrenorii de pe ambele maluri ale Nistrului. În acest sens, 
a fost elaborat primul curriculum educaţional de şah din Moldova, primul 
program de pregătire calificată a cadrelor didactice şi un ghid metodic care 
îi va ghida  în activitatea lor.  20 de antrenori de şah de pe ambele maluri ale Nistrului au beneficiat deja de cursurile de instruire 
calificată şi din toamnă vor putea preda această disciplină pentru 600 de elevi din şcolile participante la proiect.

Persoane de contact: Natalia Costaș, natalia.costas@undp.org, Victor Drăguțan, victor.dragutan@undp.org, sau Hubert Duhot, Hubert.
DUHOT@eeas.europa.eu.
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EVENIMENTELE PLANIFICATE PENTRU SEPTEMBRIE: 

3 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Cancelaria de Stat, împreună cu echipa proiectului UE “Suport pentru Cancelaria de Stat - TTSIB” anunță organizarea celei de-a Treia 
Reuniuni a Membrilor Rețelei Asistenței Externe, ce va marca, de asemenea, încheierea proiectului TTSIB.
Persoana de contact: Iana Pustovaia, iana.pustovaia@gov.md 

4 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
În cadrul proiectului UE de Combatere a Migrației Neregulate în Moldova va fi organizată sesiunea de instruire pentru instructorii 
oficialilor din Biroul Migrație și Azil; va fi condusă de experții elvețieni din Departamentul Federal al Justiției și Poliției, precum și din 
Oficiul Federal al Migrației. 
Persoane de contact: Diana Hîncu, diana.hincu@icmpd-md.org, sau Ionela Barbă, ionela.barba@icmpd-md.org. 

4 SEPTEMBRIE, 14.45 - 16.15, BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “BOGDAN PETRICEICU HASDEU”, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Lansarea Ghidului metodico-didactic ”Gestionarea și investirea remitențelor. Managementul resurselor umane. Inițierea afacerii și 
planificarea afacerii”. Autorii: Dumitru Croitoru și Radu Voicu. Acest eveniment este planificat în cadrul proiectului “Remitențele dezvoltă 
comunitățile din Moldova”.
Persoana de contact: Victor Koroli, victor.koroli@hwa.md

4 – 5 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Atelier privind procedurile de administrare și control asupra plăților pentru fermieri.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex 

5 SEPTEMBRIE, MOLDOVA
Proiectul UE ”Gestionarea deșeurilor – ENPI Est” inițiază discuțiile pe marginea aspectelor de reglementare și tehnice necesare pentru 
armonizarea sistemului moldovenesc de clasificare a deșeurilor cu cel din UE.
Persoana de contact: Tatiana Țugui, ttugui@eptisa.com

6 SEPTEMBRIE, SATELE BUMBATA, BUȘILA, SCULENI, ZAGARANCEA, VALEA MARE, FLORITOAIA VECHE, MOLDOVA  
Vizita de supraveghere a proiectelor din raionul Ungheni organizată în cadrul proiectului UE-PNUD ”Energia și Biomasă”.
Persoana de contact: Ina Zglavuța, ina.zglavuta@undp.org 

6 SEPTEMBRIE, ACADEMIA DE POLIȚIE, STR. GH. ASACHI, 21, CHIȘINĂU, MOLDOVA 
Prezentarea curiculumului și a cursului de Management al Migrației elaborat pentru studenții la specialitatea Serviciul de Grănicieri 
a facultății Științelor Poliției, Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare”. Prezentarea va fi moderată de autor, consultant al OIM, dl Bogadn 
Tonea, profesor universitar al Academiei de Poliție din București, în cadrul proiectului ”Consolidarea managementului migrației și 
cooperării pentru readmiterea în Europa de Est” (MIGRECO).
Persoana de contact: Simion Terzioglo, coordonatorul proiectului, sterzioglo@iom.int 

6 - 27 SEPTEMBRIE, MOLDOVA
Activitățile de propagare comunitară pentru prevenirea și reacție la violența în familie și la abuzul bătrânilor, lansate în mai 2013, 
continuă cu organizarea ”adunărilor bătrânilor” în fiecare din cele opt orașe în cadrul proiectului. Adunările vor fi conduse de GPB 
(grupurile persoanelor bătrâne) și ghidate de cei opt asociați ai proiectului.
Persoana de contact: Dina Ciubotaru, dsava@helpageinternational.org

9 – 13 SEPTEMBRIE, LEOPOLDOV, SLOVAKIA
Vizita de studii privind sistemul penitenciar pre-proces.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex 

10 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Lansarea primei reviste cu istorii de succes în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Activitatea în cadrul proiectului UE-
PNUD „Energie şi Biomasă”.
Persoana de contact: Ina Zglavuța, ina.zglavuta@undp.org

10 – 11 SEPTEMBRIE, HAGA, ȚĂRILE DE JOS
Vizita de studii privind protejarea datelor în Europol și Eurojust.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

11 SEPTEMBRIE, TIRASPOL, MOLDOVA
Lansarea celui de-al doilea curs pentru antreprenorii începători în Tiraspol în cadrul proiectului ”Școala de afaceri”, programul ”Susținerea 
măsurilor de creștere a încrederii”.
Persoane de contact: Victor Dragutan, victor.dragutan@undp.org, sau Natalia Djandjgava, natalia.djandjgava@undp.org 

11 - 12 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Proiectul UE ”Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova” susține organizarea conferinței internaționale 
„Servicii de calitate - cheia succesului în activitatea cu angajatorii”.
Persoana de contact: Cristina Cozma, cristina.cozma@legal-in.eu 
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11-13 SEPTEMBRIE, MOSCOVA, RUSSIA
Traininguri privind instrumentele de soluționare a conflictelor pentru mass media organizate în cadrul proiectului “Stabilirea relaţiilor de 
colaborare dintre ONG-uri, asociaţii de afaceri şi mass-media din Republica Moldova, Ucraina şi Rusia pentru prevenirea conflictului din 
Transnistria” implementat de Fundaţia Est-Europeană – Moldova (FEE-M). 
Persoana de contact: Nadejda Alenina, nalenina@neweurasia.ru 

16 SEPTEMBRIE, AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Deschiderea ofertelor pentru echipamentul de brichetare achiziționat prin mecanismul de vânzare in rate.
Persoana de contact: Ina Zglavuța, ina.zglavuta@undp.org 

16 – 20 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Misiunea de experți privind consolidarea capacităților autorităților în domeniul migrației în acordarea accesului spre procedurile azilului.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

16 – 20 SEPTEMBRIE, TRENČIN, SLOVAKIA
Vizita de studii privind eficiența gestionării spitalurilor penitenciare.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

17 – 19 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Misiunea de experți privind reglementarea stagierii în sistemul educațional superior.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

17–20 SEPTEMBRIE, HOTELUL FLOWERS, STR. ANESTIADE, 7, CHIȘINĂU, MOLDOVA 
Sesiunea de evaluare și training privind negocierea acordurilor de readmisie și a protocolurilor cu statele-membre UE și statele terțe. 
Persoana de contact: Simion Terzioglo, coordinatorul proiectului, sterzioglo@iom.int

18 SEPTEMBRIE, RÂBNIȚA, MOLDOVA
Lansarea celui de-al doilea curs pentru antreprenorii începători în Râbnița în cadrul proiectului ”Școala de afaceri”, programul ”Susținerea 
măsurilor de creștere a încrederii”.
Persoane de contact: Victor Dragutan, victor.dragutan@undp.org, sau Natalia Djandjgava, natalia.djandjgava@undp.org 

18 – 19 SEPTEMBRIE, SARAJEVO, BOSNIA ȘI HERZEGOVINA
Atelierul multinațional privind cooperarea intraregională CEFTA între inspecțiile de grănicieri SPS.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex
 
18 – 19 SEPTEMBRIE, SARAJEVO, BOSNIA ȘI HERZEGOVINA
Atelierul multinațional privind notificarea și raportarea asistenței UE.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

18 - 20 SEPTEMBRIE, SALA DE CONFERINȚE FEE, STR. 31 AUGUST 1989, 98, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Trainingul privind dezvoltarea organizațională și management de proiecte pentru CSO organizat în cadrul proiectului “Stabilirea relaţiilor 
de colaborare dintre ONG-uri, asociaţii de afaceri şi mass-media din Republica Moldova, Ucraina şi Rusia pentru prevenirea conflictului 
din Transnistria” implementat de Fundaţia Est-Europeană – Moldova (FEE-M). 
Persoana de contact: Stela Cudalb, stela.cudalb@eef.md 

19 SEPTEMBRIE, BUDAPEST, UNGARIA 
Prima ședință a grupului Steering și conferința de inițiere a proiectului EU ”Parteneriatul Estic în combaterea migrației neregulate – 
susținerea implementării planului de acțiuni al procesului de la Praga”.
Persoana de contact: Monika Weber, monika.weber@icmpd.org

20 SEPTEMBRIE, LEOGRAND CONVENTION CENTRE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Conferința finală a proiectului ”Adresarea efectelor negative a migrației asupra minorilor și familiilor lăsate”.
Persoana de contact: Alisa Harlamova, aharlamova@iom.int 

20 SEPTEMBRIE, TIRASPOL, MOLDOVA
Masa rotundă de încheiere a proiectului social privind susținerea familiilor vulnerabile în educarea copiilor minori implementat de ONG 
Apriori împreună cu Asociația de Planificare a Familiei din Chișinău, programul ”Susținerea măsurilor de creștere a încrederii”.
Persoana de contact: Olga Vasiliev, olga.vasiliev@undp.org 

23 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Atelierul privind Smart Specialisation și ÎMM.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

23 - 27 SEPTEMBRIE, BUCUREȘTI, ROMÂNIA 
Va fi organizată vizita de studii pentru Ministerul Afacerilor Interne a Moldovei pentru a crea imaginea în privința mecanismului 
interagențial românesc de depistare a migranților ilegali. Vizita de studii va servi drept start pentru discuțiile despre elaborarea 
metodologiei detectării interioare a migranților neregulați.
Persoane de contact: Diana Hîncu, diana.hincu@icmpd-md.org, sau Ionela Barbă, ionela.barba@icmpd-md.org 
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23 – 27 SEPTEMBRIE, BUDAPESTA, UNGARIA
Vizita de studii privind parteneriatul public-privat în sistemul educațional superior.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

23 – 27 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Misiunea de experți în metodele intervențiilor în sistemul penitenciar în scopul alinierii acesteia cu normele europene.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

24 – 27 SEPTEMBRIE, LISABONA, PORTUGALIA
Vizita de studii privind implementarea calitativă a autonomiei universităților.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

24 – 27 SEPTEMBRIE, LJUBLJANA, SLOVENIA
Vizita de studii privind riscurile corupției și planurile de integritate.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

25 SEPTEMBRIE, HÂNCEȘTI, MOLDOVA
Patru Asociații ai utilizatorilor apei pentru irigare din raionul Hâncești și Agenția de Stat ”Apele Moldovei” vor lua parte în cea de-a patra 
misiune a Proiectului Twinning privind agricultura asigurată și eficientă prin irigare.
Persoana de contact: Anne Azam-Pradeilles, anne.azampradeilles@gmail.com

25 – 26 SEPTEMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Atelierul privind azilul și apatridia.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

26 SEPTEMBRIE, COSTEȘTI, MOLDOVA
Producătorii fructelor și ale poamei vor lua parte în cea de-a patra și ultima misiune la casa de ambalare pilot a Proiectului Twinning. 
Persoana de contact: Anne Azam-Pradeilles, anne.azampradeilles@gmail.com 

27 SEPTEMBRIE, 10:00, INSTITUTUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Lansarea Eficienței Educaționale în Eficiența Energetică.
Persoana de contact: Ina Zglavuța, ina.zglavuta@undp.org 

30 SEPTEMBRIE - 3 OCTOMBRIE, CHIȘINĂU, MOLDOVA
Misiunea de experți în cerințele UE privind instruirea clinică și dezvoltarea capacităților practice a doctorilor și farmaceuților.
Mai multe informații despre asistența TAIEX: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

SEPTEMBRIE, RAIOANELE DUBĂSARI, UNGHENI ȘI FĂLEȘTI, MOLDOVA
Ședințele echipelor multidisciplinare privind admiterea noilor aplicanți în serviciul social ”Echipele Mobile”, eveniment organizat în 
cadrul proiectului UE ”Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea sustenabilă a serviciilor locale pentru persoane cu dizabilități: 
Susținerea reformei de decentralizare” implementat de Keystone Moldova.
Persoana de contact: Marcela Strechie, mstrechie@keystonehumanservices.org 

SEPTEMBRIE, MOLDOVA
Coordonarea dezvoltării planurilor de asistență individuală de către experții Echipelor Mobile din 5 raioane pentru beneficiarii serviciului, 
eveniment organizat în cadrul proiectului UE ”Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea sustenabilă a serviciilor locale pentru 
persoane cu dizabilități: Susținerea reformei de decentralizare” implementat de Keystone Moldova.
Persoana de contact: Marcela Strechie, mstrechie@keystonehumanservices.org 

SEPTEMBRIE, MOLDOVA
Pregătirea trainingului în domeniul includerii sociale a persoanelor cu dizabilități pentru autoritățile publice locale și prestatorii de 
servicii, eveniment organizat în cadrul proiectului UE ”Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea sustenabilă a serviciilor locale 
pentru persoane cu dizabilități: Susținerea reformei de decentralizare” implementat de Keystone Moldova.
Persoana de contact: Marcela Strechie, mstrechie@keystonehumanservices.org 

SEPTEMBRIE
ICMPD planifică lansarea proiectului nou direcționat spre “Consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale a Biroului Migrație și 
Azil” care va complementa cofinanțarea proiectului FIRMM și a componentelor acestuia. 
Persoane de contact: Diana Hîncu, diana.hincu@icmpd-md.org, sau Ionela Barbă, ionela.barba@icmpd-md.org
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