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Buletin pentru jurnalişti, 10 mai 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

17-20 MAI 2011, SLOVACIA

Vizită de documentare în Slovacia pentru producătorii din sectorul agrar legume-fructe al
Republicii Moldova în cadrul proiectului "Susţinerea măsurilor de încredere între Chişinău şi
Tiraspol"

Persoana de contact: Vladislav Kulminski,

e-mail: vladislav.kulminski@undp.org

18-20 MAI 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Atelier 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

31 MAI 2011 - 02 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
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Misiunea experţilor 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 (22 aprilie – 10 mai 2011)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

SONDAJUL DE OPINIE REFLECTĂ NUMĂRUL SPORIT AL MOLDOVENILOR CU ATITUDINE
POZITIVĂ FAŢĂ DE UE

Tot mai mulţi moldoveni descriu relaţiile dintre Republica Moldova şi UE ca  fiind foarte bune sau
destul de bune, în timp ce numărul respondenţilor care susţin că Moldova a beneficiat de politicile
curente ale UE, la fel, a crescut. Acestea sunt doar unele din constatările făcute în rezultatul celui
de-al treilea sondaj de opinie dintr-o serie de sondaje implementate cu interval de şase luni în
perioada decembrie 2009-noiembrie 2010.

Rezultatele sondajelor sunt parte a proiectului finanţat de UE privind Sondaje de Opinie şi
Cercetare (OPPOL), finanţat în cadrul programului regional de informare şi comunicare pentru
2007-2010 implementat sub umbrela Instrumentului european de Vecinătate şi Parteneriat al UE
(ENPI).

În cadrul celor trei valuri de sondaje de opinie au fost analizate rezultatele celor 400 de interviuri
cu membrii publicului general în Republica Moldova. Scopul sondajelor de opinie a fost de a
colecta informaţii mai exacte şi mai bune despre sensibilizarea, înţelegerea şi perceperea UE şi
rolului său în statele-partenere. Mai mulţi moldoveni ar prefera ca UE să joace un rol mai mare în
dezvoltarea economică, democratică şi comercială a ţării. Mai multe informaţii>>>

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN SUBLINIEAZĂ IMPORTANŢA EDUCAŢIEI
ÎN RELAŢIILE EXTERNE CU UE

Potrivit preşedintelui Parlamentului European Jerzy Buzek, expertiza UE cu privire la educaţie şi
instruire profesională poate genera un lanţ de efecte pozitive asupra politicii externe.

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25084&lang_id=450


3Acest buletin este produs în cadrul proiectului "Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2011" Proiectul este finanţat de către Uniunea
Europeană şi implementat de către KEY Communications în consorţiu cu PARC Communications.

BULETIN INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI
La 29 aprilie 2011, într-un interviu pentru revista "Live&Learn" al Fundaţiei Europene de Instruire,
dl Buzek  a adăugat că  "cooperarea internaţională face UE să aibă o imagine concretă şi practică
în ochii partenerilor noştri".

"Cooperarea în domeniul educaţiei poate deschide multe uşi, care de obicei sunt închise pentru
diplomaţii şi politicienii ordinari", a afirmat dl Jerzy Buzek. "Astfel de cooperare are o importanţă
deosebită în special acum, când Serviciul european de acţiune externă devine actorul-cheie în
implementarea politicii externe a UE."

Dl Jerzy Buzek a specificat importanţa sistemului educaţional în general. "La nivel de persoane,
sistemul de învăţământ oferă acces la locuri de muncă mai bune şi, respectiv, la o viaţă mai bună.
Aici putem menţiona şi demnitatea umană: oamenii bine educaţi pot fi mai activi şi pot deţine mai
mult control asupra vieţilor sale şi mediului în care lucrează şi trăiesc”. Mai multe informaţii>>>

EUBAM SEMNEAZĂ PLANUL COMUN DE ACŢIUNI PENTRU REDUCEREA
AMENINŢĂRILOR ASUPRA SECURITĂŢII LA FRONTIERĂ

La  28 aprilie 2011, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) şi Misiunea UE de Asistenţă la
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) au semnat planul comun de acţiuni pentru reducerea
ameninţărilor legate de securitate, precum: contrabanda, migraţia ilegală şi trafic cu fiinţe umane
la frontiera moldo-ucraineană.

Planul comun de acţiuni are drept scop fortificarea cooperării între misiunea EUBAM şi SSU şi
crearea activităţilor şi evenimentelor care vor fi desfăşurate cu sprijinul sporit al misiunii EUBAM.
Potrivit comunicatului de presă, calitatea şi numărul activităţilor, precum şi efectele acestora, au
crescut semnificativ în 2010 şi această tendinţă continuă în 2011. Mai multe informaţii>>>

POLITICA

CONSILIUL DE COOPERARE SALUTĂ PROGRESUL ÎN RELAŢIILE RM-UE

La 6 mai 2011, Consiliul de Cooperare al UE a salutat dinamica pozitivă în relaţiile dintre UE şi
Republica Moldova şi a specificat oportunităţile oferite de Parteneriatul Estic, inclusiv datorită
dimensiunii multilaterale a acestuia.

Uniunea Europeană a fost reprezentantă de către dl Zsolt Németh, Secretarul de Stat al
Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei şi dl Štefan Füle, Comisarul UE pentru Extindere şi
Politica Europeană de Vecinătate. Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de către Prim-
ministrul Vlad Filat.

Consiliul de Cooperare a lăudat "progresul atins în procesul de negociere a viitorului acord de
asociere dintre UE şi Republica Moldova" şi a subliniat valoarea aprofundării cooperării sectoriale
în vederea susţinerii implementării reformelor structurale în Republica Moldova.

http://www.enpi-info.eu/main.php?id_type=1&id=25008&lang_id=450
http://www.eubam.org/en/press/news/1217
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UE a subliniat în special necesitatea de a implementa şi a consolida reformele lansate în
Republica Moldova în ultimii ani, "atenţie deosebită fiind acordată combaterii corupţiei; ameliorării
climatului antreprenorial şi reformelor atotcuprinzătoare în domeniul justiţiei, libertăţilor şi
securităţii". Mai multe informaţii>>>

ECONOMIE

MOLDOVA ACCEPTATĂ PENTRU ADERAREA LA EUREM PENTRU INSTRUIREA
PROFESIONALĂ A MANAGERILOR ENERGETICI

Republica Moldova este prima ţară ne-membru al Uniunii Europene, care va implementa
programul EUREM [Managerul Energetic European], având drept obiectiv instruirea profesională
a specialiştilor în conformitate cu standardele europene în domeniul eficienţei energetice şi cu
privire la resursele energetice alternative şi renovabile.

Decizia respectivă a fost luată la 3 mai 2011, la Madrid, Spania, în cadrul celei de-a 7-ea întruniri
a Comitetului de coordonare a EUREM, la care s-a propus extinderea consorţiului EUREM.

În Republica Moldova programul EUREM va fi implementat de către Camera de Comerţ şi
Industrie cu sprijinul Ministerului Economiei, cu suport financiar al Guvernului Germaniei, care va
fi oferit prin intermediul Agenţiei Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Comitetul pentru
Relaţiile Economice în Europa de Est '(Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft).

Durata proiectului este de 4 ani. La prima etapă de implementare a proiectului va fi instruiţi un
grup de 14 specialişti de înaltă calificare, care ulterior vor fi formatori EUREM în  Moldova. Acest
grup va fi constituit din specialişti din diferite companii locale, reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale şi profesionişti independenţi. Mai multe informaţii>>>

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE
DESFĂŞOARĂ ATELIERE DE LUCRU ANTERIOR CELUI DE-AL DOILEA APEL DE
PROPUNERI

O serie de ateliere de lucru pregătitoare vor avea loc în cele opt state participante în Programul
Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre, în cadrul celui de-al doilea apel de
propuneri lansat la 2 mai 2011.

Atelierele de lucru în cele patru ţări-partenere - Armenia, Georgia, Moldova şi Ucraina – vor fi
organizate în colaborare cu Iniţiativa pentru Consolidarea Capacităţilor Regionale (RCBI).

Programul Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre este unul din programele UE
de cooperare transfrontalieră realizate sub umbrela Instrumentului European de Vecinătate şi
Parteneriat (ENPI). Ţările participante sunt Armenia, Bulgaria, Georgia, Moldova, Turcia, Ucraina,
România şi Grecia. Mai multe informaţii>>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25103&lang_id=450
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050251.html
http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/News/News-Archive2/Calendar-of-events-the-second-call-for-proposals
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CULTURA ŞI EDUCAŢIE

EUBAM INVITĂ STUDENŢII LA ŞCOALA DE VARĂ "FRONTIERELE EUROPEI"

Studenţii universităţilor din Moldova şi Ucraina de la facultăţile, precum: relaţii internaţionale, drept
internaţional, studii europene sau ştiinţe politice, vor avea şansa să se înscrie la Şcoala
Internaţională pentru Tineret "Frontierele Europei 2011", organizată  de Misiunea Uniunii
Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM).

Şcoala de vară, care va avea loc în perioada 3-10 iulie 2011 în sediul misiunii EUBAM din Odesa,
este deschisă pentru studenţii instituţiilor academice din Moldova şi Ucraina. Potrivit
comunicatului de presă, candidaţii urmează să fie motivaţi, activi şi lipsiţi de prejudecăţi, şi trebuie
să posede bine limba engleză şi rusa.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 31 mai 2011. Mai multe informaţii>>>

NOTA PRIVIND PROCURĂRI LEGATE DE SERVICIU ÎN VALOARE DE 4.5 MILIOANE EURO
PENTRU INSTRUIREA PROFESIONALĂ ŞI REŢELE JURNALIŞTILOR

La 2 mai, Comisia Europeană a publicat nota de procurări de serviciu pentru un contract în
valoarea de 4.5 milioane euro pentru instruirea profesională şi reţelele jurnaliştilor în cadrul
programului regional de comunicare ENPI pentru 2011-2013. Referinţa pentru publicaţia dată este
EuropeAid/131173/C/SER/Multi.

Scopul acestui contract, cu raza de aplicare atât în regiunile estice cât şi sudice în cadrul ENPI,
este de a oferi instruire profesională şi reţele pentru jurnalişti cu privire la cunoştinţele despre UE.
Activităţile în contract vor lua următoarele forme:

 -  o serie de ateliere de lucru în domeniul cunoştinţelor despre cooperarea cu UE şi politicii UE
(în legătură cu PEV) pentru jurnaliştii selectaţi din regiunea ENPI;

- organizarea unei misiuni (vizite) în teren la un proiect finanţat în cadrul ENPI după desfăşurarea
atelierelor de lucru,

- comunicarea în reţea între jurnalişti prin intermediului unui portal web şi întrunirilor/conferenţelor
la nivel regional cu privire la subiecte selectate.

Impactul preconizat al proiectului este:

 - consolidarea capacitatea jurnaliştilor de înţelegere a implementării politicii UE la nivel local şi
regional şi, prin urmare, de înţelegere a modului de propunere a programelor şi proiectelor şi de
activitatea a acestora în ţările/teritoriile beneficiare este consolidată,

-  motivarea pentru reflectarea activităţii UE şi relaţiilor acesteia cu ţările şi regiunile respective
este îmbunătăţită,

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25044&lang_id=450
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- rolul jurnaliştilor în calitate de actori proeminenţi şi responsabili în societate civilă, în special în
domeniul reflectării procesului electoral şi informaţiilor post-conflict este sporit şi consolidat.

Bugetul indicativ pentru contract este în valoare de 4.5 mln de euro.  Termenul limită pentru
acceptarea solicitărilor este 10 iunie 2011 (16:00), ora locală. Mai multe informaţii>>>

http://www.enpi-info.eu/main.php?id_type=1&id=25032&lang_id=450

