
 

Buletin informativ pentru jurnalişti  
 

Toate materialele ale acestui Buletin informativ pot fi folosite în mod liber şi reproduse în 

format electronic şi în mass-media scrisă, precum şi în orice alte proiecte informative.  

 

Retipărirea acestor materiale trebuie să indice o trimitere la Delegaţia Uniunii Europene în 

Republica Moldova.  

 

Delegaţia încurajează pe deplin diseminarea produselor de informare în rândul Mass - Mediei 

din Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor, etc. 

 

 

 

ANUNŢURI  

 

Aprilie 8-9 - Comisia Europeană şi Preşedinţia Spaniolă a Consiliului va organiza în comun cel 

de-al doilea Summit European privind incluziunea romilor din Cordoba, Spania. Mai multe 

informaţii>>>  

 

Aprilie 12 – Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană va organiza în Frankfurt, 

Germania, o conferinţă la nivel înalt privind integrarea financiară şi stabilitatea în urma crizei 

financiare. Mai multe informaţii>>>  

 

 

NOUTĂŢI  

 

UE CONDAMNĂ ACTUL TERORIST DIN MOSCOVA 

Pe 29 martie Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a făcut o declaraţie privind 

cele două explozii, care au avut loc dimineaţa în metroul din Moscova şi care au omorât cel puţin 

39 de oameni. 

„Aş dori să exprim sincere condoleanţe şi solidaritatea cu Preşedintele Medvedev, Prim-

Ministrul Putin şi familiile victimelor exploziilor din metroul din Moscova. Oamenii au dreptul 

să se simtă în siguranţă în viaţa de zi cu zi. Nu putem permite să prevaleze violenţa asupra 

libertăţii şi a democraţiei. Uniunea Europeană susţine ferm autorităţile ruse, în eforturile sale de 

a contracara terorismul în toate formele sale”, a declarat Barroso. Mai multe informaţii>>>  

 

  

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

UE DISCUTĂ PROBLEME DE COOPERARE CU REPUBLICA MOLDOVA  

Pe 22 martie, la Bruxelles, a avut loc reuniunea Consiliului pentru Afaceri Externe al UE. Pe 

ordinea de zi a reuniunii au fost incluse asemenea chestiuni precum relaţiile cu Iranul,  
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Afganistanul şi Haiti. De asemenea, au fost puse în discuţie aspecte de colaborare ale UE cu 

Republica Moldova şi Ucraina. 

În acest context, au fost discutate aspecte ce ţin de asistenţa macrofinanciară pentru Moldova, 

lansarea dialogului privind sistemul de vize şi pe marginea unui acord de comerţ liber profund.  

De asemenea, în cadrul Consiliului, a avut loc un schimb de opinii cu privire la Ucraina, în 

contextul angajamentelor bilaterale, inclusiv pachetul de măsuri pe care UE ar putea oferi 

Ucrainei, cum ar fi, de exemplu, foaia de parcurs spre un regim fără vize, în schimbul 

implementării reformelor interne. . Mai multe informaţii>>> 

 

 

UE SPRIJINĂ VIZIUNEA MOLDOVEI PENTRU UN VIITOR MAI BUN 

Pe 24 martie, Comisia Europeană şi Banca Mondială au găzduit şi au coprezidat grupul 

consultativ al donatorilor pentru Moldova - forumul "Parteneriat pentru Moldova". 

Obiectivele reuniunii au fost de a obţine o înţelegere comună cu privire la provocările 

întâmpinate de Moldova, în contextul crizei economice, obiectivul de integrare europeană al 

Moldovei şi strategia Guvernului în aceste direcţii şi asigurarea unei coordonări şi mobilizări în 

acordarea asistenţei externe pentru susţinerea Moldovei în depăşirea acestor provocări.  

Guvernul Republicii Moldova a prezentat documentul său strategic – Relansăm Moldova, care 

include priorităţi de dezvoltare pe termen mediu – ce reflectă agenda de integrare europeană şi 

un rezumat al viziunii exhaustive a Guvernului pentru priorităţile pe termen scurt-mediu şi care 

accentuează necesităţile de finanţare în vederea susţinerii reformelor propuse. Mai multe 

informaţii>>> 

 

UE ABORDEAZĂ PROBLEMA FOAMEI DIN ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE 

La 31 martie, Comisia Europeană a adoptat două noi planuri de acţiuni ale UE pentru susţinerea 

ţărilor în curs de dezvoltare în abordarea problemei securităţii alimentare, atât în situaţii de 

urgenţă, cât şi pe termen lung. 

Noul cadru de asistenţă umanitară alimentară, care completează cel de securitate alimentară, 

stabileşte obiectivele, principiile şi abordările, care stau la baza eforturilor UE în combaterea 

nesiguranţei alimentare şi malnutriţiei în situaţii de criză. Mai multe informaţii>>> 

 

UE CONSOLIDEAZĂ POLITICILE COMUNE DE VIZE  

De la 5 aprilie Codul vizelor UE va deveni aplicabil şi va spori transparenţa în acest domeniu, va 

contribui la dezvoltarea securităţii juridice şi va asigura un tratament egal al solicitanţilor, în 

acelaşi timp armonizând regulile şi practicile pentru statele Schengen (22 de state membre şi 3 

state asociate) în aplicarea politicii comune de vize. 

Codul vizelor reuneşte toate prevederile legale existente privind vizele şi stabileşte norme 

comune privind condiţiile şi procedurile de eliberare a acestora. Acesta cuprinde dispoziţii 

generale, precum şi normele de determinare a statului membru responsabil pentru o cerere de 

viză şi armonizează dispoziţiile privind prelucrarea cererilor şi a deciziilor. Mai multe 

informaţii>>> 

 

ECONOMIC 

UE ALOCĂ 13 MLN € PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI NOU PROIECT DE MEDIU 

PENTRU ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC 

Pe 25 martie UE a decis alocarea a cca 13 milioane € pentru investiţii în noul proiect pilot de 

mediu, implementat în cadrul politicii Parteneriatului Estic şi care vizează consolidarea 

guvernării de mediu şi dezvoltarea unui sistem informaţional comun de mediu. 

Prima fază a iniţiativei-pilot se axează pe creşterea disponibilităţii unor informaţii fiabile în ţările 

Parteneriatului Estic şi, cu participarea părţilor interesate relevante în luarea deciziilor de mediu, 

raportarea şi evaluarea impactului asupra mediului şi evaluările strategice de mediu pentru 

proiecte, în conformitate cu legislaţia UE. Mai multe informaţii>>> 
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UE PROMITE PESTE 1,2 MLRD DE EURO PENTRU RECUPERAREA HAITI 

Pe 31 martie UE a coprezidat Conferinţa Internaţională a Donatorilor la nivel ministerial “Spre 

un nou viitor pentru Haiti”, care a avut loc la sediul ONU din New York. La conferinţă au 

participat, de asemenea, reprezentanţi ai Braziliei, Canadei, Franţei şi Spaniei, care sunt 

principalii donatori pentru Haiti. 

Scopul evenimentului a fost de a asigura fundamentul pentru recuperarea şi reconstrucţia Haiti 

prin atragerea fondurilor din toate sursele – sectorul public, privat, non-guvernamental şi 

instituţiile multilaterale de natură să asigure acumularea a 3.8 miliarde dolari necesari în 

următorii doi ani. De asemenea, delegaţia UE a subliniat necesitatea elaborării unei strategii pe 

termen lung, în următorii zece ani, care va completa asistenţa post dezastru, chemată să asigure 

reconstrucţia durabilă a ţării şi estimată la 10 miliarde €. Mai multe informaţii>>> 

 

SOCIAL 

 

UE LANSEAZĂ CONCURSUL PENTRU JURNALIŞTI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 

Pe 25 martie, Comisia Europeană a lansat cel de-al doilea premiu european de sănătate pentru 

jurnalişti în presa scrisă şi on-line. Premiul face parte din campania “Europa pentru pacienţi”, 

lansată în septembrie 2008 şi vine să stimuleze şi să recompenseze jurnalismul de înaltă calitate, 

care ridică gradul de conştientizare a problemelor de sănătate şi drepturile pacienţilor. 

Jurnaliştii sunt invitaţi să expedieze articole între 16 iunie 2009 şi 1 iulie 2010. Un finalist 

naţional va fi ales în fiecare ţară a UE de către un juriu naţional format din jurnalişti şi experţi în 

sănătate publică, prezidat de către Comisia Europeană. Un juriu al UE va alege apoi trei 

câştigători la nivel UE, din cei 27 de finalişti. Mai multe informaţii>>> 

 

UE CONSOLIDEAZĂ LUPTA ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

La 29 martie, Comisia Europeană a propus noi reguli pentru a intensifica lupta împotriva 

traficului de fiinţe umane. Noua propunere va contribui la lupta împotriva sclaviei moderne, prin 

asigurarea coerenţei normelor naţionale privind crimele şi sancţiunile, pentru o mai bună 

asistenţă acordată victimelor şi acţiuni mai dure pentru condamnarea criminalilor, responsabili 

pentru traficul de fiinţe umane. 

Comisia va întreprinde, de asemenea, măsuri pentru a numi un coordonator al UE în problema 

combaterii traficului, cu scopul eficientizării politicii UE de combatere a traficului de fiinţe 

umane, care să fie vizibilă şi coerentă, inclusiv în ceea ce priveşte abordarea cauzelor care 

provoacă acest fenomen. Mai multe informaţii>>> 

 

 

UE PROPUNE SANCŢIUNI DURE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ASUPRA COPIILOR 

La 29 martie, Comisia Europeană a propus noi norme, care să oblige ţările UE să impună 

pedepse mai severe pentru abuz sexual asupra copiilor. Propunerile vizează iniţierea urmăririi 

penale pentru „grooming” (hărţuirea sau curtarea copiilor de către adulţi pentru a intra în 

încrederea lor cu intenţia de a abuza sexual) şi sex-turism, chiar dacă abuzul asupra copilului are 

loc în afara UE. Iniţiativa va fi discutată în Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri al UE 

şi, odată aprobată, va trebui să fie transpusă în legislaţiile naţionale. Mai multe informaţii>>> 
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