
Buletin informativ pentru jurnalişti (15 iunie - 29 iunie) 

Toate materialele incluse în prezentul buletin informativ pot fi liber utilizate şi reproduse în mijloacele 

electronice de informare în masă şi în presă, precum şi în oricare alte proiecte informative.  

Republicarea materialelor trebuie să includă o trimitere la Delegaţia Uniunii Europene în Moldova.  

Delegaţia încurajează din plin diseminarea produselor sale informative în rândul mijloacelor de informare în 

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

 

Anunţuri 

28-29 IUNIE, MOSCOVA 

Comitetul Economic şi Social European (CESE) şi Camera Civică a Federaţiei Ruse (CCFR)  vor desfăşura 

seminarul „Contribuţia Societăţii civile în dezvoltarea relaţiilor UE-Rusia”. Detalii la >>> 

30 iunie -1 iulie, BRUSSELS 

BUSINESSEUROPE şi Federaţia Întreprinderilor din Belgia vor găzdui cel de-al 8-lea a Sumit European de 

Afaceri (SEA). Detalii la >>> 

1-2 iulie, BRUSSELS 

Va fi desfăşurat cel de-al 4-lea Sumit European de Comunicare, conferinţa internaţională  cu privire la 

relaţiile cu publicul şi comunicare în Europa. Detalii la >>> 

7 iulie, BRUSSELS 

Comisia europeană va prezenta Cartea Verde care va lansa dezbateri ample privind viitorul pensiilor în 

Europa. Detalii la >>> 

12-13 iulie, BRUSSELS 

Comisia Europeană va organiza cel de-al 12-lea Forum Anual  al ONG-urilor din Uniunea Europeană pe tema 

drepturilor omului. Detalii la >>> 

 

Ştiri (15 iunie-29 iunie) 

COMISIA EUROPEANĂ ALOCĂ AJUTOR UMANITAR DE URGENŢĂ ÎN KÎRGÎZSTAN  

La 16 iunie Comisia Europeană a luat decizia să ofere finanţare de urgenţă în valoare de 5 mln Euro drept 

ajutor pentru victimele ale violenţei grave, care implică comunităţile kîrgîze şi uzbece din Kîrgîzstan, 

izbucnite pe data de 10 iunie. Fondurile alocate vor fi utilizare pentru a oferi asistenţă medicală de 

urgenţă, produse alimentare, apă, adăpost, articole nealimentare, protecţie şi asistenţă psiho-socială 

victimelor.  

Kristalina Georgieva, comisarul UE pentru cooperare internaţională, ajutor umanitar şi răspuns la situaţii de 

criză, a afirmat: „Situaţia în regiunile respective este gravă. Mulţi oameni au murit şi civilii nevinovaţi 

evadează din ţară pentru a –şi salva vieţile. Potrivit ultimelor rapoarte, în plus la persoanele strămutate cel 
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puţin 100,000 de oameni deja au trecut în Uzbekistan şi zeci de mii încă mai aşteaptă la frontieră. Am 

acţionat rapid pentru a acorda un sprijin de salvare victimelor acestei violenţe devastatoare.”Detalii la >>> 

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE  

UNIUNEA EUROPEANĂ LANSEAZĂ DIALOGUL CU MOLDOVA PE VIZE  

La 15 iunie Comisia Europeană a demarat dialogul cu Republica Moldova pe regimul liberalizat de vize. 

Obiectivul dialogului este de a examina condiţii relevante pentru călătorii fără vize a cetăţenilor 

Republicii Moldova în UE ca scop pe termen lung.  

Štefan Füle, Comisarul European pentru Extindere şi Politica de Vecinătate, a afirmat: „Aceasta este o 

promisiune pe care am făcut Republicii Moldova în decembrie anul trecut, precum şi un semn al 

angajamentului nostru faţă de cetăţenii moldoveni. Sunt bucuros să văd că putem să realizăm promisiunea 

dată. Acest pas spre regimul liberalizat de vize pentru Moldova este cea mai bună dovadă a faptului că 

reformele implementate în ţară pot aduce beneficii concrete cetăţenilor Republicii Moldova.” Detalii la >>> 

CONSILIUL DE COOPERARE ÎNTRE UE-REPUBLICA MOLDOVA SALUTĂ EVOLUŢIILE REALIZATE 

La 15 iunie în Luxemburg, în cadrul celei de-a 12-ea reuniuni, Consiliului de Cooperare între UE-Republica 

Moldova a salutat dinamica pozitivă a relaţiilor între UE şi Republica Moldova şi  evoluţiile atinse în 

ultimele şase luni. UE a salutat aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi a confirmat angajamentul 

faţă de obiectivele de asociere politică şi integrare economică cu UE.  

UE a reafirmat disponibilitatea sa de a sprijini Republica Moldova, inclusiv prin asistenţă macrofinanciară şi 

consiliere la nivel înalt a Guvernului. UE a subliniat că Republica Moldova trebuie să îşi intensifice eforturile 

pentru implementarea eficientă a reformelor structurale, în special, în ceea ce priveşte statul de drept, 

lupta împotriva corupţiei şi mediul de afaceri şi de investiţii. Detalii la >>> 

UNIUNEA EUROPEANĂ SEMNEAZĂ ACORDUL DE FACILITARE A EMITERII VIZELOR CU GEORGIA  

La 17 iunie Uniunea Europeană şi Georgia au semnat acordul de facilitare a regimului de eliberare a 

vizelor, deschizând, astfel, calea pentru călătorii mai uşoare şi contacte interpersonale pe teritoriul 

Europei.  În curând va fi organizată semnarea acordului de readmitere paralel negociat între Uniunea 

Europeană şi Georgia. 

„Semnarea acordului de facilitare a regimului de emitere a vizelor marchează un pas înainte în relaţiile 

dintre UE şi Georgia. Acesta este mesajul UE de deschidere către cetăţenii georgieni.” – a spus Cecilia 

Malmström,  Comisarul european pentru afaceri interne. „”Acordul de facilitare a regimului de emitere şi 

acordul de readmitere reprezinte rezultate concrete a parteneriatului estic şi vor promova interacţiunea 

între cetăţenii UE şi ai Georgiei, precum şi vor consolida cooperarea în lupta împotriva imigraţiei iregulare." 

Detalii la >>> 

COMISIA EUROPEANĂ LANSEAZĂ PROGRAMUL CIUDAD  

În perioada 21-23 iunie, la Brussels, a avut loc conferinţa de lansare oficială a programului de Cooperare 

în privinţa dezvoltării urbane şi a dialogului (CIUDAD), finanţat de UE. Programul CIUDAD, cu bugetul 

total de 14 mln Euro oferit în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), va fi 

implementat în 16 ţări vecine, inclusiv în Republica Moldova.   

Acţionând în baza principiului „gândire globală, şi acţiune locală”, programul dat va sprijini sporirea 

capacităţii guvernelor  locale de a aborda chestiunile de dezvoltare urbană stabilă în condiţiile de cooperare 
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cu societatea civilă. Programul CIUDAD, de asemenea, va încuraja parteneriate mai bune dintre ţările 

vecine şi  omologii lor europeni la nivel local. Detalii la >>> 

COMISARUL FÜLE SE ADRESEAZĂ FORUMULUI SUD-EST EUROPEAN  

În perioada 22-23 iunie, la Istambul, a avut loc Reuniunea anuală a Miniştrilor Afacerilor Externe din 

statele participante la Procesului de Cooperare în Europa de Sud- Est (PCESE), forum pentru dialogul 

diplomatic şi politic dintre 12 state din Europa de Sud-Est, inclusiv Republica Moldova.  

Štefan Füle, Comisarul european pentru Extindere şi Politica de vecinătate, a declarat în discursul de 

deschidere de la Istambul:  

„Proiectul european a fost un proiect de vindecare a Europei după Al Doilea Război Mondial şi a fost unul 

de succes. După sfârşitul Războiului Rece acest succes a fost repetat – continentul dezintegrat a început să 

se reintegreze din nou. A cincia extindere a adus un număr de naţiuni înapoi la origini – la o familie 

europeană. Eu sunt ferm convins, că acest succes merită să fie repetat în ţările din Europa de Sud-Est.” 

Detalii la >>> 

BERD SEMNEAZĂ ACORDAREA PRIMELOR CREDITE PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN MOLDOVA  

La 25 iunie Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a anunţat acordarea creditelor de 7 mln 

Euro pentru Moldova-Agroindbank şi de 6 mln Euro pentru Moldindconbank, în vederea creditării 

ulterioare a companiilor de investiri în eficienţa energetică. Creditele fac parte din Linia de Finanţare 

pentru Eficienţa Energetică în Moldova (MoSEFF), în valoare de 20 mln Euro, lansată de către BERD în 

februarie 2010.  

Se preconizează că proiectele implementate în cadrul MoSEFF vor avea drept rezultat economisiri de 

energie în mărime totală de 22,000 MWh anual şi o reducere anuală de emiteri de CO2 în mărime de 6,600 

tone anual, echivalent cu un volum aproximativ de 2.3 mln de m3 de gaz importat. Detalii la >>> 

COMISIA EUROPEANĂ ADOPTĂ RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA DEZVOLTARE ŞI ASISTENŢĂ EXTERNĂ  

La 28 iunie Comisia Europeană a adoptat Raportul anual din 2010 cu privire la implementarea politicilor 

UE de dezvoltare şi asistenţă externă în 2009. Comisia este al doilea mare furnizor de asistenţă pentru 

dezvoltare în lume, angajamentele sale ajungând până la 12 miliarde Euro, şi joacă rolul principal în 

coordonarea eforturilor UE pentru sporirea eficienţei asistenţei respective.  

„Comisia a acţionat rapid pentru a aborda problemele cauzate de crizele din 2008-2009 şi  a satisface 

necesităţile celor mai vulnerabile state.  Comisia a dat dovadă de capacitatea de a inova şi de adapta 

instrumentele sale de asistenţă  în vederea maximizării impactului de pe urma sprijinului său. Graţie 

acestuia oamenii pot simţi o diferenţă reală în vieţile lor,” – a declarat Andris Piebalgs, Comisarul european 

pentru Dezvoltare. Detalii la >>> 

 

POLITICA 

LIDERII EUROPENI ADOPTĂ STRATEGIA EUROPA 2020  

La 17 Iunie liderii europeni au adoptat în cadrul reuniunii Consiliului European Europa  2020 de la 

Brussels, o strategie nouă pentru următorii 10 ani pentru locuri de muncă şi creştere care  va  promova 

realizarea reformelor structurale. De asemenea, ei au reafirmat hotărârea de a asigura durabilitatea 

fiscală, au confirmat angajamentul de a asigura stabilitatea fiscală şi au convenit asupra necesităţii de a 

consolida coordonarea politicilor economice.   
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Cât priveşte Europe 2020, cu cele cinci ţinte cuantificate, statele membre vor discuta în următoarele luni 

cum se poate de mobilizat anumite politici specifice pentru a debloca creşterea potenţială a Uniunii 

Europene, începând cu inovaţiile şi politicele în domeniul energiei. Investiţiile în cercetări şi dezvoltare ar 

putea fi sporite până la  3% din PIB. 

Liderii consideră că reformele necesare pentru reglementarea serviciilor financiare trebuie realizate în mod 

urgent  . "Prioritatea noastră este de a avea un sistem bancar solid şi sănătos," a declarat Herman Van 

Rompuy, Preşedintele Consiliului European. Detalii la >>> 

 

ECONOMIE 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII DESCHIDE REPREZENTANŢĂ ÎN UCRAINA  

La 15 iunie, Vice-Preşedintele Băncii Europene de Investiţii (EIB) Eva Srejber, responsabilă, printre altele, 

pentru operaţiunile de creditare în ţările estice vecine ale UE, a semnat cu Ministrul Economiei din 

Ucraina  Vasyl Tsushko la Luxemburg un Acord cu Ţara Gazdă pentru deschiderea reprezentanţei  EIB în 

Ucraina. Acest acord va îmbunătăţi acţiunile de răspuns ale EIB la necesităţile financiare ale populaţiei şi 

clienţilor privaţi şi va consolida cooperarea cu instituţiile locale şi partenerii din Ucraina.  

Banca Uniunii Europene, EIB, finanţează proiecte în Ucraina în baza unui mandat al Consiliului şi 

Parlamentului European al UE pentru Statele Estice Partenere în  suma de  3.7 miliarde pentru perioada 

2007-2013. De asemenea, EIB are şi o înlesnire pentru  Partenerii Estici, inclusiv Republica Moldova, în 

cuantum de până la  1.5 miliarde Euro, cu un plafon de  500 mln Euro pentru credite în Rusia. Detalii la >>> 

ENEGIE: COMISIA SOLICITĂ CELOR  20 STATE MEMBRE SĂ IMPLEMENTEZE REGULILE PIETEI UNICE  

La 24 iunie Comisia Europeană a decis să trimită 35 solicitări separate adresate celor 20 state membre de 

a implementa şi aplica diferite aspecte ale legislaţiei UE privind crearea unei Pieţi Unice pentru gaz şi 

electricitate. Aceste reguli urmăresc sporirea capacităţii şi transparenţei pieţelor de gaz şi electricitate.   

Statele membre vizate dispun de două luni pentru a răspunde solicitărilor emise sub forma unor „opinii 

motivate” în conformitate cu procedura de încălcare a UE.  În lipsa unor răspunsuri satisfăcătoare din 

partea statelor membre vizate, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a UE.   

O Piaţă Unică a UE pentru energie eficientă şi funcţională va oferi consumatorilor posibilitatea de a alege 

între diferite companii furnizoare de gaz şi electricitate la preţuri rezonabile şi va asigura accesul tuturor 

furnizorilor la piaţă, în special  furnizorilor mici şi celor care investesc în energii regenerabile. Detalii la >>> 
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