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Buletin pentru jurnalişti, 25 mai 2011

Toate materialele acestui buletin pot fi utilizate şi reproduse liber în presa electronică şi
scrisă, şi de asemenea în oricare alte proiecte de informare.

Republicarea acestor material trebuie să conţină o referinţă la Delegaţia Uniunii Europene
în Moldova. Delegaţia încurajează deplin diseminarea produselor sale informative în rândul
mass-media Moldovei, autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor publice, universităţilor,
etc.

Anunţuri

26-27 MAI 2011, CHISINAU, MOLDOVA

Atelier asupra metodelor şi procedurilor de evaluare a riscurilor

Persoană de contact: Christiane Kirschbaum,

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

30 MAI–2 IUNIE, CHISINAU

Seminar de instruire în cadrul Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”

Persoană de contact: Victoria Muntean, muntean.victoria@gmail.com

30 MAI–3 IUNIE 2011, CHISINAU

Studiu Colectiv de Organizare a Managementului în cadrul Proiectului Twinning “Suport pentru
implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”
Persoană de contact: Victoria Muntean, muntean.victoria@gmail.com

31 MAI 2011 - 02 IUNIE 2011, CHISINAU, MOLDOVA

Misiune de experţi în domeniul termenilor contractuali abuzivi

Persoană de contact: Lazar Georgiev Todorov,

E-mail: l.todorov@government.bg

27 IUNIE 2011 CHISINAU, MOLDOVA

Atelier pe tema anti-discriminării

Persoană de contact: Christiane Kirschbaum,

mailto:christiane.kirschbaum@ec.europa.eu
mailto:muntean.victoria@gmail.com
mailto:muntean.victoria@gmail.com
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e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

DATA URMEAZĂ A FI CONFIRMATĂ

Prezentarea de către Biroul Local EUBAM şi experţi ai Biroului de Legătură EUBAM a două şcoli

Persoană de contact: Cristina Turcan, christina.turcan@eubam.org

Ştiri (10 – 25 Mai 2011)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

DIALOGUL DANUBIAN – COOPERARE ÎN CONSERVAREA TRANSFRONTALIERĂ

Echipa IEVP a Moldovei de implementare a Aplicării Legislaţiei şi Guvernanţa în Domeniul
Forestier  (FLEG) i-a asistat pe actorii cheie din România la organizarea atelierului „Dialogului
danubian” asupra "Abordărilor transfrontaliere a problemelor de administrare a apei şi
biodiversităţii  în spaţiul Prutului de Jos al Dunării".  Atelierul a avut loc în perioada 7-9 mai 2011
în Galaţi (România) cu participanţi din România, Moldova, Cehia şi Gabon.

Spaţiul Prutului de Jos este o componentă a bazinului dunărean. Acesta cuprinde zone umede cu
lacuri şi păduri riverane atât pe partea română cât şi pe cea moldovenească,  conţinând o
biodiversitate amplă. Cu toate acestea, managementul şi guvernanţa proastă, precum şi nivelul
crescut de ilegalităţi (braconajul, exploatarea forestieră ilegală, poluarea), şi de asemenea lipsa
de aplicare a legislaţiei constituie pe viitor o provocare pentru acest spaţiu.

A fost creat un grup mixt de lucru pentru a asista ambele ţări în elaborarea politicilor şi strategiilor
reale pentru o mai bună conservare a zonei şi pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei locale.
O rezervaţie bilaterală a biosferei ar satisface nevoia de conservare, însă localnicii/autorităţile
locale sunt îngrijorate că vocile lor ar putea să nu fie auzite. Astfel, Ministerele Mediului,
autorităţile în domeniu (Romsilva, Moldsilva, Apele Române şi Apele Moldovei), autorităţile locale
(Consiliile raionale, municipale, primăriile săteşti) şi ONG-urile din ambele ţări au încercat să îşi
intensifice eforturile în direcţia de conservare a ecosistemelor din spaţiul Prutului de Jos.
Informaţii suplimentare>>>

PROGNOZĂ DE PROIECT DE 8.5 MILIOANE EURO PENTRU PROTEJAREA BAZINULUI
RÂULUI

Pe 12 mai 2011, Comisia Europeană a publicat o prognoză pentru un contract de 8.5 milioane de
euro destinat protecţiei mediului din bazinele hidrografice internaţionale care  acoperă Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia şi Ucraina. Referinţa de publicare a prognozei
este EuropeAid/131360/C/SER/MULTI.

http://www.enpi-fleg.org/index.php?id=37&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=630&cHash=f5dabffaba3625352134823c94de6603
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În descrierea contractului se stipulează că problemele regionale din sectorul acvatic sunt legate
de râurile şi mările interconectate, deoarece Marea Neagră şi Marea Caspică sunt recipientele
finale ale maselor poluante din multe bazine acvatice internaţionale mari din regiune.

Obiectivul global al proiectului este de a îmbunătăţi calitatea apei în bazinul transfrontalier al
regiunii extinse a Mării Negre în vederea consolidării acţiunilor curente de reducere a poluării şi
administrării resurselor acvatice.

Asistenţa tehnică va sprijini următoarele:

· O disponibilitate şi calitate mai mare a datelor asupra statutului hidro-morfologic al bazinelor
transfrontaliere vizate, inclusiv apele subterane;

· Design îmbunătăţit şi implementarea planurilor  de administrare a bazinelor râurilor.

Informaţii suplimentare>>>

POLITICĂ

CINCI NOI CENTRE DE INFORMARE EUROPEANĂ VOR FI LANSATE ÎN MOLDOVA

Pe 19  mai 2011, Delegaţia Uniunii Europene în Moldova a lansat 5 noi centre de informare în
domeniul Uniunii Europene, la Bălţi, Chişinău, Cahul şi Comrat.

Centre de Informare în domeniul Uniunii Europene (IUE) sunt găzduite de Universităţi în oraşele
principale ale Moldovei şi anume: la Chişinău de către Academia de Studii Economice şi
Universitatea de Stat din Moldova, la Bălţi de Universitatea de Stat Alecu Russo, la Cahul de
către Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu iar la Comrat de Universitatea de Stat din
Comrat.

IUE vor oferi publicului interesat informaţii şi literatură acoperind o serie vastă de domenii, printre
care programe şi instrumente UE pentru ţările membre ale Politicii de Vecinătate UE, inclusiv
Moldova, legislaţia UE, reguli de afaceri şi nu în cele din urmă, cultură.

IUE oferă acces liber la resursele lor şi sunt deschise pentru publicul interesat, inclusiv tineretul,
studenţii, experţi în diverse domenii şi oameni de afaceri.

Reţeaua IUE în Republica Moldova va primi gratuit materialele şi literatură de specialitate de la
Biroul de Publicaţii al Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, în acest sens fiind semnate
contracte între Uniunea Europeană şi fiecare universitate gazdă conform căruia,  Uniunea
Europeană s-a angajat să livreze constant literatura de specialitate solicitată de către
coordonatorii IUE. Informaţii suplimentare>>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25166&lang_id=450
http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/press_corner/all_news/news/2011/20110519_01_en.htm
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ECONOMIE

SUEDIA ÎI VA ACORDA MOLDOVEI ASISTENŢĂ FINANCIARĂ DE 52 MILIOANE DE EURO

Pe 17 mai 2011 Prim-ministrul Vlad Filat a participat la  ceremonia de semnare a Acordului privind
Strategia de Cooperare pentru Dezvoltare în perioada 2011 - 2014 între Republica Moldova şi
Suedia. Documentul a fost semnat de către Ministrul moldovean al Finanţelor Veaceslav Negruţă
şi directorul general al Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, Charlotte
Petri Gornitzka.

Strategia prevede un ajutor financiar de 13 milioane de euro acordat Moldovei de Suedia pentru
promovarea democraţiei, drepturilor omului şi egalităţii genurilor, şi de asemenea, pentru
dezvoltarea infrastructurii şi a pieţii.

Charlotte Petri Gornitzka a afirmat că noua strategie de cooperare este o dovadă a
angajamentului Suediei de a sprijini aspiraţiile Moldovei de asociere şi integrare economică în
Uniunea Europeană.

Şeful Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională a adăugat că egalitatea
genurilor şi promovarea femeilor în politică constituie alte componente ale acordului. Informaţii
suplimentare>>>

BANCA MONDIALĂ VA ASISTA MOLDOVA ÎN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR

Banca Mondială (BM) va oferi asistenţă tehnică Moldovei în sectorul politicilor de dezvoltare
pentru a reduce timpul şi procedurile necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie şi
aprobărilor necesare înainte de încheierea şi înregistrarea construcţiei la autorităţile cadastrale.

Pe 19 mai 2011, reprezentanţi ai BM şi Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale (MCDR)
s-au reunit pentru  a discuta modurile de oferire a asistenţei şi condiţiilor ca Moldova să
beneficieze de sprijin.

BM va aloca bani pentru asistenţa bugetară şi pentru un proiect de sprijin al climatului de investiţii,
care prevede, printre altele, simplificarea procedurii de eliberare a autorizaţiilor de construcţie.

De asemenea, reprezentanţii BM şi-au exprimat interesul pentru cadrul legislativ din domeniul
construcţiilor, lacunele care împiedică eliberarea autorizaţiilor de construcţie, şi standardele cu
privire la exigenţele de construcţii  după care se ghidează legislaţia Republicii Moldova şi
următorii paşi care trebuie întreprinşi pentru ameliorarea situaţiei. Informaţii suplimentare>>>

http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050366.html
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050366.html
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050381.html
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CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE

LANSAREA PROIECTULUI DESPRE LIBERTATEA PRESEI ŞI LIBERTATEA DE EXPRIMARE
ÎN MOLDOVA

Pe 16 mai, la Chişinău a demarat programul de 15 luni „Libertatea Ideilor Noi” (LIN), vizând
promovarea libertăţii de exprimare, libertăţii presei şi libertăţii cuvântului în rândul generaţiilor mai
tinere ale Moldovei.

LIN este un proiect finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Instrumentului European
pentru Democraţie şi Drepturile Omului (EIDHR) şi implementat de către organizaţia europeană a
Dreptului Public (EPLO) cu cooperarea Universităţii de Stat din Moldova (Facultatea de Jurnalism
şi Ştiinţe ale Comunicării), Publicaţia Periodică “Dreptul” şi Facultatea de Studii Jurnalistice,
Institutul de Limbi şi Literatură a Universităţii Taras Şevcenco şi Universităţii de Stat a
Transnistriei (UST).

În perioada august-octombrie 2011 experţii europeni le vor preda masteranzilor o serie de zece
lecţii. După ce vor fi instruiţi în teme specifice legate de libertatea de exprimare, libertatea presei
şi obstacolele juridice care împiedică punerea în aplicare a acestora, studenţii vor fi informaţi cu
privire la importanţa şi respectarea libertăţii presei. Informaţii suplimentare>>>

TINERETUL CONTRA CORUPŢIEI: PROGRAM SPRIJINIT DE EUBAM LANSAT LA IALTA

Pe 18 mai 2011, la Ialta, în Ucraina a fost lansat programul de instruire în domeniul anticorupţie
„Tineretul contra corupţiei”, cu durata de o săptămână, organizat parţial de către Misiunea  Uniunii
Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM).

Iniţiativa este a treia de acest gen, fiind anterior organizată în Moldova vara trecută şi la Odessa,
Ucraina, în Februarie.

Programul implică 26 de studenţi ucraineni şi moldoveni, incluzând sesiuni practice şi teoretice în
probleme de anticorupţie pentru studenţi, ca de exemplu instrumente pentru prevenirea corupţiei,
tehnici de investigaţie, principiile bunei guvernanţe, etică şi de asemenea studii de caz din partea
statelor membre UE, Ucrainei şi Moldovei.

Seria „Tineretul contra corupţiei”, care a fost de asemenea organizat în cooperare cu Serviciul de
Stat Grăniceri al Ucrainei şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al
Republicii Moldova (CCECC), este una din cele câteva iniţiative anticorupţie sprijinite de către
EUBAM. Informaţii suplimentare>>>

http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/press_corner/all_news/news/2011/20110516_01_en.htm
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25214&lang_id=450

