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Buletin pentru jurnalişti, 22 aprilie 2011

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 de informative.

Retipărirea acestor materiale trebuie să indice o trimitere la Reprezentanţa Uniunii
Europene în Republica Moldova.

Reprezentanţa încurajează pe deplin diseminarea produselor de informare în rândul
Mass - Media din Moldova, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice,
universităţilor, etc.

Anunţuri

(Aprilie – începutul lunii mai 2011)

27 APRILIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Conferinţa de presă privind lansarea raportului cu privire la "Nevoile specifice ale
copiilor şi oamenilor în etate în urma migrării membrelor de familie" pregătit în baza
rezultatelor studiului calitativ, realizat cu suportul financiar acordat în cadrul
proiectului finanţat de Uniunea Europeană.

Persoana de contact: Tatiana Jardan,

e-mail: tjardan@iom.int

28-29 APRILIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Atelierul de lucru cu privire la sistemul standard de achiziţii (SPS) şi exigenţele
relative la securitatea alimentară potrivit legislaţiei şi standardelor Uniunii Europene.

Persoana de contact: Zane Rungule,

e-mail: Zane.RUNGULE@eeas.europa.eu

3- 4 MAI 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Atelierul de lucru cu privire la reforma poliţiei.

Persoana de contact: Christiane Kirschbaum,
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e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

3-6 MAI 2011, REPUBLICA CEHĂ

Misiunea de afaceri organizată de proiectul "Programul de Promovare a Încrederii
între Chişinău şi Tiraspol" finanţat de UE şi implementat de PNUD.

Persoana de contact: Vladislav Kulminski,

e-mail: vladislav.kulminski@undp.org

17-20 MAI 2011, SLOVACIA

Vizita de documentare în Slovacia pentru producătorii din fructe şi legume din
Moldova în cadrul proiectului "Programul de Promovare a Încrederii între Chişinău şi
Tiraspol".

Persoana de contact: Vladislav Kulminski,

e-mail: vladislav.kulminski@undp.org

18-20 MAI 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Atelierul de lucru cu privire la combaterea terorismului în spaţiul cibernetic: o nouă
tendinţă a crimei organizate.

Persoana de contact: Christiane Kirschbaum,

e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

26-27 MAI 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Atelierul de lucru cu privire la metodele şi procedurile de evaluare a riscurilor de
corupţie.

Persoana de contact: Christiane Kirschbaum,

e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu
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31 MAI 2011 - 02 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Misiunea expertului privind clauzele contractuale abuzive.

Persoana de contact: Lazar Georgiev Todorov,

E-mail: l.todorov@government.bg

27 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Atelierul de lucru pentru combaterea discriminării

Persoana de contact: Christiane Kirschbaum,

e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

Ştiri (25 martie – 18 aprilie 2011)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI MOLDOVA ÎMPĂRTĂŞESC VIZIUNEA REFORMEI ŞI
PROSPERITĂŢII

Pe 25 martie 2011, în urma întrevederii sale cu Premierul moldovean Vlad Filat,
Stefan Füle, Comisar pentru Extindere şi Politica de Vecinătate, a afirmat :«UE şi
Moldova împărtăşesc viziuni comune asupra reformelor necesare pentru a asigura
prosperitatea şi stabilitatea pe termen lung a Moldovei. În acest context am fost
încurajat de devotamentul Prim-ministrului Filat de a asigura o implementare
eficientă a Planului de Acţiuni UE-Moldova. Am subliniat de asemenea că depinde de
Moldova să găsească o rezolvare  a blocajului instituţional curent şi că o soluţie
rapidă ar contribui la stabilitatea reformelor”.

Întrunirea, care a avut loc pe 24 martie la Bruxelles, s-a axat pe relaţiile UE-Moldova
şi pe importanţa acestor reforme continue.

Comisarul Füle a reaccentuat de asemenea că UE va continua să sprijine Moldova în
eforturile sale de reformă. Ambele părţi au convenit să reexamineze situaţia în timpul
următorului Consiliu de Cooperare care va avea loc la Bruxelles pe 5 mai. (ENPI Info
Centre) Mai multe informaţii>>>

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/190&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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ATELIERUL MISIUNII UNIUNII EUROPENE DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ ÎN
MOLDOVA ŞI UCRAINA (EUBAM) VIZEAZĂ O PATRULARE MAI BUNĂ A
FRONTIEREI ÎN MOLDOVA

Pe 28 martie 2011, la Oficiul Teritorial Chişinău al EUBAM a avut loc un atelier asupra
activităţii patrulelor şi activităţii mobile ca parte a unei serii de seminare pentru
partenerii moldoveni ai Misiunii.

Potrivit unui comunicat de presă, 17 participanţi, reprezentanţi ai Ministerului
Afacerilor Interne, Serviciului Vamal şi Serviciului de Grăniceri ale Moldovei, au luat
parte la atelier, care a fost elaborat pentru a oferi o perspectivă europeană asupra
cooperării dintre organele de forţă, Managementului Integrat al Frontierelor şi
tacticilor operaţionale, ca evaluarea situaţiilor şi planificarea operaţiunilor.

Pentru a facilita o reformă durabilă şi pe termen lung a gestionării frontierelor,
EUBAM le oferă în fiecare an un program comprehensiv de instruire partenerilor săi -
serviciilor vamale şi de grăniceri, precum şi altor organe de forţă relevante din
Moldova şi Ucraina. Mai multe informaţii>>>

VECINĂTATEA ESTICĂ SE ALĂTURĂ PROGRAMULUI DE EVALUARE AL
FUNDAŢIEI EUROPENE DE INSTRUIRE

La data de 29 martie 2011, ţările din vecinătatea estică au semnat Small Business
Act pentru Europa şi au convenit să-şi revizuiască sistematic sistemele de educaţie şi
formare profesională. Reprezentanţi ai ministerelor economiei şi educaţiei din
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina au participat la o
reuniune de lansare pentru a lua cunoştinţă de setul de indicatori care va fi utilizat în
procesul de evaluare.

"Suntem încântaţi să primim vecinii noştri estici în procesul de evaluare a politicilor",
a declarat directorul Fundaţiei Europene pentru Instruire Madlen Serban, "avantajul
revizuirii periodice a educaţiei şi formării profesionale, combinate cu un set de
obiective de politică convenite în comun este că ştii la ce etapă te afli şi că ştii ce
trebuie să îmbunătăţeşti".

Indicatorii şi evaluarea fac parte dintr-un mecanism de revizuire politică condus de
către regiunea în pre-aderare a UE, care a fost deja adoptat de către vecinii UE din
sudul Mediteranei. Mai multe informaţii>>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=24684&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=24694&lang_id=450
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POLITICA

GUVERNUL MOLDOVEAN VA ELABORA O NOUĂ STRATEGIE DE REINTEGRARE
A ŢĂRII

Guvernul va trebui să elaboreze o nouă strategie de reintegrare a Republicii Moldova,
a declarat pentru presă Reprezentantul Politic al ţării la negocierile asupra
Transnistriei, Viceprim-ministrul pentru Afaceri de Reintegrare Eugen Carpov pe 29
martie 2011, în urma unei întâlniri a Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea
Republicii Moldova.

Comisia a decis că fiecare minister din Moldova (şi structura centrală relevantă) va
avea un viceministru (vice-director) şi un grup de lucru special, care vor lucra pentru
îndeplinirea sarcinilor de reglementare a conflictului transnistrean legate de domeniile
lor concrete, vor asigura continuitatea activităţilor legate de Transnistria şi
funcţionarea arhivelor corespunzătoare.

Grupurile de lucru menţionate vor examina documentele semnate în întreaga epocă a
soluţionării conflictului din Transnistria, pentru a aprecia validitatea şi actualitatea lor.
Grupurile de lucru îşi vor înainta în cele din urmă propunerile pentru proiectul de
reintegrare a ţării. Mai multe informaţii>>>

ECONOMIA

CONSILIUL DĂ LUMINĂ VERDE STRATEGIEI DUNĂRII

Moldova şi Ucraina vor fi printre ţările beneficiare ale Strategiei UE pentru regiunea
Dunării, în urma aprobării acesteia pe 14 Aprilie 2011, în Luxemburg, de către
miniştrii Statelor Membre UE. Strategia UE  a Dunării, se referă, în principal, la 8
state membre UE (Germania, Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Bulgaria şi
România) şi 6 state non-UE (Moldova, Ucraina, Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina
şi Muntenegru).

Johannes Hahn, Comisarul pentru Politica Regională, care a participat la reuniunea de
la Luxemburg, a declarat: "aprobarea de astăzi constituie un reper important. Este de
acum responsabilitatea ţărilor, regiunilor Dunării şi partenerilor locali de a lucra la
punerea în aplicare care ar trebui să înceapă cât de curând posibil".

Strategia Dunării nu va veni cu finanțare în plus de la UE, existând însă deja o
cantitate considerabilă de fonduri pentru regiune, provenind dintr-o serie de
programe UE, inclusiv 100 miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune a UE pentru
perioada 2007-2013 (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune
şi Fondul Social European). Strategia se bazează pe o abordare inovatoare "macro-

http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/politics/1249049949.html
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regională", proiectată după Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice. Mai multe
informaţii>>>

ÎN CADRUL UNUI PROIECT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR FINANŢAT DE UE
SE VOR ORGANIZA SEMINARE DE INSTRUIRE ÎN MOLDOVA

Pe 1 aprilie, în Moldova a avut loc pentru autorităţile locale un seminar de instruire în
domeniul gestionării deşeurilor. Seminarul de instruire, organizat în cadrul proiectului
regional Administrarea Deşeurilor-IEVP Est, a fost destinată directorilor serviciilor
sanitare de stat, reprezentanţilor inspectoratelor ecologice, ONG-urilor şi mass-
mediei.

Seminarul de instruire a oferit o imagine de ansamblu a actualului cadru legal şi
instituţional al gestionării deşeurilor în Republica Moldova, concentrându-se pe
problemele care trebuie să fie îmbunătăţite. Au fost de asemenea discutate
aspectele-cheie care trebuie rezolvate pentru a crea un sistem regional operaţional
de gestionare a deşeurilor. Mai multe informaţii>>>

CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE

MOLDOVA: APEL LA CREAREA EUROCLUBURILOR DE CĂTRE TINERI

Pe 15 aprilie 2011, Delegaţia Uniunii Europene în Moldova a lansat un Apel pentru
interes de creare a Eurocluburilor în Moldova.

Principalele obiective ale Eurocluburilor în Moldova vor fi informarea şi educarea
tinerilor cu privire la Uniunea Europeană şi problemele UE-Moldova, oferind asistenţă
în stabilirea unor bune relaţii cu ONG-urile europene de tineret, şi susţinerea
aspiraţiilor Moldovei de integrare în UE.

Tinerii activişti interesaţi sunt sfătuiţi să prezinte un eseu pe tema "Ce înseamnă
Euroclubul pentru comunitatea mea" însoţit de formularul de aplicare până pe data
de 5 mai 2011.

Apelul are ca ţintă, (dar nu se limitează la) tineri activi cu vârste cuprinse între 16 şi
20 de ani.

Douăzeci şi cinci de candidaţi selectaţi vor beneficia de seminare de instruire în
domeniul creării unui Euroclub, vor dezvolta abilităţile necesare bazate pe valorile
europene şi vor învăţa despre practicile similare din alte ţări. Seminarele de instruire
vor avea loc la Chişinău la mijlocul lunii mai şi vor fi organizate de experţi
internaţionali selectaţi de către Delegaţie. Mai multe informaţii>>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=24878&id_type=1&lang_id=450&subject=1-2
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=24878&id_type=1&lang_id=450&subject=1-2
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=24695&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=24901&lang_id=450
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VOLUNTARII FAC ORDINE DE ZIUA NAŢIONALĂ A CURĂŢENIEI

Pe data de 17 Aprilie 2011, aproximativ 700 de oameni au s-au adunat în parcul
Râşcani din Chişinău pentru a se alătura campaniei de curăţenie organizate în cadrul
proiectului "Hai, Moldova" de Ziua Naţională a Curăţeniei. Au fost prezenţi atât
oameni de rând cât şi oficiali guvernamentali.

Voluntarii au primit salopete, cizme, măşti, mănuşi, apă şi pungi de gunoi. Echipele
care au finisat mai repede sarcinile desemnate, le-au dat o mână de ajutor altor
echipe. Gunoiul adunat a fost încărcat în tractoare şi dus la gropile de gunoi.
Patruzeci de tractoare au fost implicate în campania de curăţare a Chişinăului.

 Voluntarul Valentina Manole a spus că este bine că oamenii s-au adunat pentru a
curăţa şi a da un exemplu, dar că ei nu trebuie să uite că asemenea activităţi ar
trebui să se aibă loc zilnic, nu numai la ocazii.

Campania de curăţare acoperă întreaga ţară. Echipa proiectului "Hai, Moldova" speră
că vor  fi  colectate  aproximativ  10.000  de  tone  de  gunoi  timp  de  o  zi. Mai multe
informaţii>>>

http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/society/1249050139.html
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/society/1249050139.html

