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Buletin pentru jurnalişti, 15 iunie 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

1 - 30 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Programul privind Suportul Democraţiei în Moldova în parteneriat cu Consiliul de Presă al
Moldovei organizează campania de informare pentru a încuraja cetăţenii să ceară respectarea
drepturilor la informaţie echilibrată şi calitativă şi să monitorizeze etica profesională a jurnaliştilor.

Contact: office.democracy.moldova@coe.int

14-15 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Seminar de două zile la tema principiilor ce au stat la baza creării UE şi rolul NAPC în acest sens.

Persoana de contact: Alexandra Ghenea,

e-mail: rtaast@yahoo.com

14 - 15 IUNIE, CHIŞINĂU, MOLDOVA

SIGMA organizează un training pe tema achiziţiilor în domeniul sănătăţii.

Persoana de contact: Marian Lemke,

e-mail: Marian.LEMKE@oecd.org

16 – 17 IUNIE 2011, BRUXEL, BELGIA

Grup de lucru multinaţional dedicat Zilelor Consolidării Instituţiilor 2011.

Persoana de contact: Lazar Todorov,

e-mail: lazar.todorov@ec.europa.eu

16 - 21 IUNIE, TULCEA, ROMÂNIA
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Echipa NAPC organizează o vizită de studiu în Tulcea, România.

Persoana de contact: Alexandra Ghenea,

e-mail: rtaast@yahoo.com

20 - 21 IUNIE 2011, CIMIŞLIA, MOLDOVA

În cadrul proiectului de Guvernanţă a Deşeurilor se organizează un training pentru instruirea
trainerilor care organizează o campanie de comunicare pe managementul deşeurilor pentru ONG-
urile din Regiunea de Dezvoltare Sudică.

Persoana de contact: Tatiana Tugui,

e-mail: ttugui@eptisa.com

20 – 22 IUNIE 2011, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Vizită de studiu TAIEX pe tema ajustării procedurilor financiare după aderarea la cel de-al VII-lea
Program Cadru.

Persoana de contact: Lazar Todorov,

e-mail: lazar.todorov@ec.europa.eu

24 – 30 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Seminarul de Politici numărul 4 organizat de Proiectul Susţinerea Măsurilor de Promovare a
Încrederii: Oportunităţi şi Provocări pentru dezvoltarea sustenabilă a businessului mic şi mijlociu
în Moldova şi Transistria.

Persoane de contact: Galina Selari, Hubert Duhot,

e-mail: selari@cisr-md.org; Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu

27 IUNIE 2011 CHIŞINĂU, MOLDOVA

Grup de lucru TAIEX pe tema nediscriminării.

Persoana de contact: Christiane Kirschbaum,

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

27 – 28 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA

Grup de lucru multinaţional TAIEX la tema clasificării deşeurilor, a inventarierii şi raportării
naţionale.

Persoana de contact: Jean-Marie Gobeaux,

mailto:lazar.todorov@ec.europa.eu
mailto:Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu
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e-mail: jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu

27 IUNIE – 7 IULIE 2011, FRANŢA

În cadrul proiectului Twining „Sprijin pentru Sistemul de Achiziţii Publice în Republica Modlova” se
va organiza o vizită de studeiu în Franţa.

Persoana de contact: Clara Calin,

e-mail: calin.clara@gmail.com

DATE CARE URMEAZĂ A FI CONFIRMATE

Două prezentări şcolare ţinute de Oficiul teritorial Chişinău al EUBAM şi experţii Oficiului de
legătură EUBAM în Moldova.

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

Ştiri ( 25 Mai  - 8 Iunie  2011)

RELAŢII INTERNAŢIONALE

UE LANSEAZĂ O POLITICĂ DE VECINĂTATE NOUĂ ŞI AMBIŢIOASĂ

La 25 mai 2011, Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Relaţii
Externe şi Štefan Füle, Comisarul European pentru Extindere şi Politică de Vecinătate, au lansat
„noua şi ambiţioasa” Politică Europeană de Vecinătate (PEV), cu 1.2 miliarde de euro investiţii în
plus şi care aduc cifra totală la 7 miliarde de euro, ceea ce confirmă determinarea şi angajarea
UE faţă de vecini.

Propunerea pentru Serviciul de Acţiune Externă Europeană, pentru Statele Membre ale Comisiei
Europene şi pentru Parlamentul European stabileşte principalele priorităţi şi direcţiile unei strategii
revitalizate a PEV. Strategia ţine să îmbunătăţească relaţiile individuale şi regionale cu UE şi
statele vecine prin crearea mai multor fonduri accesibile, dar şi pe stabilirea unei responsabilităţi
mutuale crescute.

Ashton a anunţat că pe lângă cele 5.7 miliarde de euro alocate deja pentru perioada 2011-2013, o
finanţare adiţională de 1.24 miliarde de euro a fost transferată din surse existente şi va fi
accesibilă acum pentru suportul PEV.

Făcând publică revizuirea politicii, ÎR Ashton a reiterat importanţa vecinătăţii pentru Uniunea
Europeană, citând primul rând din document: “Pe coasta de est şi de sud a Uniunii Europene sunt
şaisprezece ţări ale căror speranţe şi perspective de viitor ne sunt foarte importante”.

Înaltul Reprezentant a descris noua abordare ca fiind „un parteneriat între oameni care tinde să
promoveze şi să dezvolte prosperitatea economică şi democratică în vecinătatea noastră.” Mai
multe informaţii>>>

mailto:jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu
http://www.enpi-info.eu/main.php?id_type=1&id=25298&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/main.php?id_type=1&id=25298&lang_id=450
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PROGRAS ÎNREGISTRAT ÎN RELAŢIILE DINTRE UE ŞI 5 VECINI ESTICI: ARMENIA,
AZERBAIJAN, GEORGIA, MOLDOVA, UCRAINA

La 27 mai 2011, rapoartele individuale despre progresul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi
cinci ţări din Vecinătatea Estică, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova şi Ucraina, au fost emise
de către Comisia Europeană. Aceste rapoarte acoperă progresele înregistrate pe parcursul
implementării Planurilor de Acţiuni ENP pentru fiecare ţară în parte, între 1 ianuarie şi 31
decembrie 2010

Alte două rapoarte făcute publice de către Comisie acoperă rezultatele obţinute în domeniile
diverse de colaborare (rapoarte sectoriale) şi progresul înregistrat în Parteneriatul Estic pentru
aceeaşi perioadă.

Toate rapoartele, inclusiv cele pentru vecinii din Est, cât şi pentru 7 ţări din Vecinătatea Sudică,
au fost făcute publice pe 25 mai împreună cu reperul comunicaţional al UE – Un nou răspuns la
schimbarea Vecinătăţii care a lansat o politică de Vecinătate „nouă şi ambiţioasă”.

În ciuda impasului politic în care se află Moldova din cauza nealegerii Preşedintelui Republicii,
raportul afirmă că ţara a înregistrat progrese bune la majoritatea capitolelor Planului de Acţiuni.
Progrese au fost înregistrate în domeniul legislativ, precum şi la nivel de implementare a legilor.
De asemenea, s-a depus efort pentru diminuarea problemele capacităţilor administrative,
semnalate în raportul de progres anterior. Cu toate acestea, instabilitatea politică şi limitările la
nivel de resurse au împiedicat reformele la scară largă. Sunt necesare mai multe eforturi
concentrate pentru a combate corupţia, a reforma justiţia, procuratura, poliţia şi pentru a îndeplini
mai multe angajamente luate pentru respectarea drepturilor omului. Mai multe informaţii>>>

POLITICĂ

FORUMURI DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN
UCRAINA ŞI MOLDOVA

Două forumuri de parteneriat în cooperarea transfrontalieră între România, Ucraina şi Moldova au
avut loc recent. Primul a avut loc în Chişinău, Moldova, pe 3 iunie, iar cel de-al doilea în Odesa,
Ucraina, pe 7 iunie. Acestea au fost organizate de către Autoritatea Comună de Management şi
Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013.

Scopul evenimentelor a fost de a facilita crearea şi consolidarea parteneriatelor dintre
organizaţiile interesate din arealele eligibile, în contextul următoarelor cereri de oferte din partea
Programului Ro-Ua-Md.

Secretariatul Tehnic Comun a organizat transportul, cazarea şi masa pentru: forumul din Chişinău
pentru un reprezentant al unei organizaţii din România sau Ucraina pentru maxim 30 de
organizaţii dintr-o ţară, iar în Odesa pentru un reprezentant al unei organizaţii din România sau
Moldova pentru maxim 30 de organizaţii pe ţară. Mai multe informaţii>>>

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25360&lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25384&lang_id=450
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SERVICIUL GRĂNICERI DIN MOLDOVA A PRIMIT SPRIJIN PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBILOR
STRĂINE

La 6 iunie 2011, Colegiul Naţional de Grăniceri al Moldovei a primit de la Misiunea UE de
Asistenţă la frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) echipament tehnic, calculatoare şi cărţi
pentru a susţine studenţii care doresc să înveţe limbi străine – donaţie care coincide cu
inaugurarea clasei de studierea a limbilor străine la Colegiu.

“Aş vrea să mulţumesc Comisiei Europene şi, în special, Misiunii EUBAM pentru înţelegerea şi
asistenţa acordată Serviciului Grăniceri pe parcursul ultimelor 5 ani,” a declarat Roman Revenco,
Director General al Serviciului Moldovenesc de Grăniceri. “Această clasă va permite grănicerilor
să studieze limbile străine şi va  îmbunătăţi semnificativ cunoştinţele, cât şi imaginea lor.”

EUBAM a investit timp considerabil pentru o serie de cursuri de instruire pentru consolidarea
capacităţilor Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova. Mai multe informaţii>>>

ECONOMIE

MISIUNE SUEDEZĂ DE AFACERI A FĂCUT CUNOŞTINŢĂ CU PRIORIĂŢILE MOLDOVEI DE
INVESTIŢII

La 31 mai 2011, Vicepremierul şi Ministrul Economiei Valeriu Lazăr s-a întâlnit cu o misiune
suedeză de oameni de afaceri care au făcut cunoştinţă cu priorităţile de investiţii ale Moldovei, cu
relaţiile publice ale Ministerului Economiei şi cu Serviciul Protocol.

"Am utilizat criza pentru a distruge cercul vicios al creşterii economice bazat pe consumul din
remitenţe şi am trecut la un model economic bazat pe investiţii în inovaţii şi export," a spus
Valeriu Lazăr la şedinţa cu reprezentanţii misiunii suedeze.

Ministrul Economiei a invitat oamenii de afacere suedezi să participe la tenderul de investiţii
pentru construirea parcării multietajate în regiunea Aeroportului Internaţional Chişinău, pe baza
parteneriatului public-privat. Potrivit lui Valeriu Lazăr, un alt domeniu cu potenţial de dezvoltare în
Moldova este fabricarea pieselor în industria constructoare de maşini. În ultimii doi ani, două mari
companii şi-au transferat activitatea de producere din ţări cu forţă de muncă mai scumpă în
Moldova şi anume în oraşele Bălţi şi Ungheni.

Viceprim Ministrul a subliniat suportul oferit de Suedia pentru Moldova. El a menţionat că Agenţia
de Dezvoltare şi Cooperare Suedeză (SIDA) este unul din cei mai mari donatori bilaterali. Mai
multe informaţii>>>

BANCA MONDIALĂ A RIDICAT PREVIZIUNILE PENTRU CREŞTEREA PIB-ULUI ÎN
MOLDOVA ĂN 2011  DE LA 3% LA 4.2%

Aceste date sunt menţionate în ultimul raport al Băncii Mondiale „Perspective Economice Globale
pentru 2011” lansat la 7 iunie 2011. Potrivit documentului, Banca Mondială a ridicat pronosticul
pentru creşterea PIB-ului moldovenesc pentru anul 2012 de la 3.6 procente la 4.5 la sută, iar în
2013 prognozează creşterea PIB-ului ţării la nivel de 4.8%.

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=25458&lang_id=450
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050468.html
http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050468.html
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Fondul Monetar Internaţional şi Ministerul Economiei Republicii Moldova au ridicat recent
prognoza creşterii PIB-ului în Moldova în 2011 de la 4.5 la 5 procente în legătură cu continuarea
restabilirii economiei Moldovei care a revenit la nivelul său de până la criză, precum şi creşterea
în continuare a indicatorilor cheie ale activităţii economice a Moldovei pentru primul trimestru al
anului 2011.

Prim Ministrul Moldovei Vladimir Filat a declarat anterior că prognoza de creştere a PIB-ului ţării
pentru anul în curs la nivel de 5% este pesimistă şi Guvernul ţării contează pe o creştere
economică mai mare. El a aminti că în 2010 a fost prognozată o creştere a PIB-ului Moldovei cu
3%, însă în final, PIB-ul ţării a crescut cu 6.9% constituind în termeni monetari 71.8 (6.2 miliarde
dolari). Mai multe informaţii>>>

CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE

ERASMUS: UN NUMĂR RECORD DE STURENŢI AU PRIMIT GRANTURI PENTRU STUDII ŞI
TRAININGURI PESTE HOTARE

Peste 213 000 de studenţi au primit grant-uri 'Erasmus' pentru studii şi trening-uri peste hotare pe
parcursul anului academic de studii 2009-2010 – ceea ce constituie un record şi o creştere de
7.4% faţă de situaţia de anul trecut. Erasmus este cel mai de succes program de schimb de
studenţi şi dacă se menţin tendinţele actuale UE va atinge, de la fondarea programului în 1987,
target-ul de sprijinirea a 3 milioane de studenţi europeni până în anul 2012-2013. Cele mai
populare destinaţii ale studenţilor în 2009-2010  au fost Spania, Franţa şi Marea Britanie. Spania
a trimis cei mai mulţi tundeţi la studii peste hotare, urmată de Franţa şi Germania. 61% din
studenţii Erasmus în anul respectiv au fost femei, Uniunea Europeană investind 415 milioane de
euro în program.

"Programul Erasmus este una dintre cele mai răsunătoare istorii de succes ale Uniunii Europene.
Ultimele date vorbesc de la sine: Erasmus este mai popular ca niciodată, iar eu mă angajez ca
mai multe resurse să fie alocate în viitor pentru acest program. Studierea peste hotare deschide
uşi pentru dezvoltarea personală şi oportunităţi de muncă şi noi avem perfectă dreptate atunci nd
vine vorba despre investiţiile în tineret." a declarat Androulla Vassiliou, Comisarul European
pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret.

Din numărul total de studenţi susţinuţi prin programul Erasmus în 2009-2010, 178 000 au petrecut
o parte din perioada de studii peste hotare la o universitate sau o altă instituţie de studii
superioare în una din cele 32 de ţări implicate în iniţiativa Erasmus. Numărul de studenţi care au
ales opţiunea de studiu peste hotare a crescut cu 5.7% comparativ cu 2008-2009.

În plus, 38 000 de grant-uri au fost decernate reprezentaţilor universităţilor şi profesorilor
universitari ca să predea sau să fie instruiţi peste hotare, cu 4% mai mult decât în anii precedenţi.
Mai multe informaţii>>>

http://www.allmoldova.com/en/moldova-news/economics/1249050543.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/675&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

