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PROIECT FINANţAT DE UE INSTRUIEŞTE VINIFICATORI MOLDOVENI ÎN ITALIA
Între 21 iunie–18 iulie proiectul finanţat de UE „Consolidarea 
capacităţii Moldovei de gestionare a pieţii muncii şi reîntoarcere 
a migranţilor” a organizat o vizită de studiu a vinificatorilor moldoveni 
în Italia. Timp de patru săptămâni, 30 de vinificatori au vizitat cele mai 
renumite vinării italiene şi întreprinderi private, au învăţat lecţii despre 
viticultura italiană, vinificaţie şi tehnologii de producere. Participanţii 
la sesiunea de formare au fost în principal angajaţii companiilor de 
vinificaţie din Moldova şi câţiva specialişti de la Institutul Naţional 
pentru Vinificaţie.

Producătorii de vin din Moldova au fost instruiţi în domeniul viticulturii 
pe cele mai renumite regiuni din Italia, printre care regiunea autonomă 
Trentino-Alto Adige. Programul a fost lansat de către Ministerul Italian al 
Muncii şi Politicilor Sociale şi coordonat de Şcoala provincială Laimburg în 
colaborare cu Direcţia Provincială de Pregătire Profesională Agricolă, Forestieră şi de Economie Domestică din Trentino-
Alto Adige.

Vinificatorii au participat la lecţii teoretice şi practice, au vizitat întreprinderile vinicole şi gospodăriile specializate din 
Trentino-Alto Adige şi din Nordul Italie şi au făcut schimb de experienţă şi consultanţă cu reprezentanţii Departamentului 
de Vinificaţie al Camerei de Comerţ din Bolzano.

„Această activitate este una dintre cele mai mari şi importante activităţi desfăşurate în cadrul proiectului. Cu siguranţă 
va contribui la îmbunătăţirea situaţiei pe piaţa muncii şi la creşterea economică de lungă durată” a menţionat Per 
Lindberg, directorul proiectului UE.

Mai multe informaţii: http://www.legal-in.eu/ 
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

PROIECT FINANţAT DE UE ÎMPĂRTĂŞEŞTE PRCTICILE DE FORMARE  
ŞI INSTRUIRE PROFESIONALĂ 
La 29 iunie proiectul finanţat de UE “Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţii muncii şi 
reîntoarcere a migranţilor” o organizat o masă rotundă internaţională cu tematica: „Practici bune pe Piaţa 
Muncii şi în Formarea şi Instruirea Profesională, experienţa Suediei şi Germaniei. La eveniment au participat 
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţiei Naţionale de 
Ocupare a Forţei de Munca, Camerei de Comerţ şi Industrie cât şi a patronatelor şi sindicatelor.

În cadrul mesei rotunde trei experţi din Germania şi Suedia au prezentat şi au împărtăşit experienţa legată de nevoile 
pieţei de muncă şi necesitatea formării profesionale, importanţa cooperării cu angajatorii, necesitatea prognozelor şi 
reîntoarcerea şi integrarea migranţilor. 

„Moldova face paşi rapizi spre integrarea în Uniunea Europeană. Iar, serviciile prestate pe piaţa muncii, în special cele 
ce ţin de instruirea profesională necesită a fi aliniate la standardele UE pentru a putea satisface cerinţele pieţii muncii” 
a declarat directorul proiectului UE, dl Per Lindberg.

Mai multe informaţii: http://www.legal-in.eu/ 
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 
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PROIECT FINANţAT DE UE ORGANIZEAZĂ TRAININGURI ÎN SECURITATEA DOCUMENTELOR 
Între 29 iunie–2 iulie şi 20–23 iulie proiectului finanţat de UE 
“Consolidarea capacităţilor şi cooperării în identificarea actelor de 
călătorie false şi falsificate la frontiera moldo-română” a organizat 
2 sesiuni de training pe tema securităţii documentelor. Pe parcursul 
ambelor sesiuni cei 30 de participanţi, reprezentanţi ai Serviciului de 
Frontieră de Stat, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţii şi din Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrare Europeană au avut parte de o instruire intensivă 
pe teme special selectate în securitatea documentelor.

Seminarul a avut ca traineri experţi din Olanda, România dar şi Republica 
Moldova, trainerii naţionali fiind instruiţi în cadrul aceluiaşi proiect într-un 
seminar special în acest an. Conceptul trainingului şi programele de studii 
pentru cursuri au fost acceptate de comun acord, printr-o colaborare 
dintre instituţiile din Moldova şi experţi internaţionali, luând în considerare cele mai bune practici UE în domeniu şi 
adaptându-le la nevoile instituţiilor din Moldova.

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org

PROICT FINANţAT DE UE A ORGANIZAT O ÎNTÎLNIRE NAţIONALĂ A SILVICULTORILOR 
La 3 Iulie, Oficiul Local din Moldova a programului finanţat de UE 
„Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei forestiere şi a guvernării (FLEG) 
în cadrul Politicii Europene de Vecinătate cu ţările Europei de Est 
şi Rusia”, a organizat la Chişinău o adunare naţională, întitulată 
“Sectorul Naţional forestier — componentă importantă a provocărilor 
socio-economice şi de mediu în Moldova”. Adunarea a fost organizată 
în colaborare cu partenerii locali ai programului: Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice şi Agenţia “Moldsilva”. 

Prim-ministrul Vlad Filat s-a întâlnit cu cei 550 de participanţi printre care 
angajaţii Agenţiei “Moldsilva” şi a celor 25 de subdiviziuni (ingineri şefi, 
ofiţerii şefi de pădure, directori de unităţi forestiere, pădurari), reprezentanţi 
din fiecare judeţ şi a autorităţilor locale care deţin păduri, reprezentanţi ai 
Ministerului Mediului, Academia de Ştiinţe, ONG-uri, mass-media.

Printre afirmaţiile lansate se numără şi faptul că problemele abordate de FLEG sunt extrem de importante pentru 
economie şi pentru integritatea ecologică a Republicii Moldova. De asemenea în cadrul reuniunii au fost discutate: 
extinderea fondului forestier din Moldova (prin intermediul programelor de captare a carbonului), protecţia, creşterea şi 
funcţia de conservare a biodiversităţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de dezvoltare pentru comunităţile locale.

Mai multe informaţii: http://enpi-fleg.org/  
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 

PROIECT FINANţAT DE UE CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂţIREA CAPACITĂţILOR DE NEGOCIERE 
ALE REPREZENTANţILOR INSTITUţIILOR PUBLICE
În perioada 6–7 iulie proiectul finanţat de UE “Consolidarea 
capacităţii Moldovei de gestionare a pieţii muncii şi de reîntoarcere 
a migranţilor” a organizat pentru reprezentanţii instituţiilor publice 
o sesiune de instruire în vederea îmbunătăţirii capacităţilor de 
negociere. Încheierea şi negocierea acordurilor bilaterale la nivel de 
ţară, cât şi la nivel de instituţie reprezintă unul dintre obiectivele şi 
responsabilităţile principale ale funcţionarilor de stat. 

Pe parcursul celor două zile de training doi experţi reprezentanţi 
ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au împărtăşit 
experienţa legată de îmbunătăţirea capacităţilor de negociere colegilor 
săi, reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ai 
Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, ai Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale, ai Biroului de Migraţie şi Azil, ai Serviciului Grăniceri şi 
ai Ministerului Afacerilor Externe .

Mai multe informaţii: http://www.legal-in.eu/ 
Persona de Contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 
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PROIECT FINANţAT DE UE A ORGANIZAT O VIZITĂ DE STIDIU PE TEMA SECURITĂţII 
ACTELOR ÎN AUSTRIA 
La 13–14 iulie proiectul finanţat de UE „Consolidarea capacităţilor 
şi cooperării în identificarea actelor de călătorie false şi falsificate la 
frontiera moldo-română” a organizat o vizită de studiu în Austria pe 
tema securităţii documentelor. 

Pe parcursul vizitei reprezentanţi ai Serviciului de Frontieră de Stat, ai 
Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţii cât şi ai Ministerul Afacerilor Externe şi Integrare Europeană 
au făcut schimb de informaţii şi au acumulat cunoştinţe în securitatea 
documentelor de la colegii din Austria.

Participanţii din Republica Moldova au vizitat tipografia austriacă de stat 
unde gazdele şi-au prezentat serviciile, inclusiv modalităţile de producere 
a paşapoarte şi a unităţile de e-Guvernare. O altă parte a vizitei a fost 
dedicată Aeroportului Internaţional Viena-Schwechat. De asemenea, a fost prezentată activitatea de ansamblu a Poliţiei 
de Frontieră din Austria, participanţii din Moldova având posibilitatea de a vedea birourile, echipamentele tehnice şi 
întreg sediul aeroportului. 

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org

PROIECT FINANţAT DE UE A DESFĂŞURAT UN SEMINAR PRIVIND PRINCIPIILE LEGISLATIEI 
PRIVIND SECURITATEA ALIMENTARĂ
La 14 iulie, proiectul finanţat de UE „Suport pentru implementarea 
acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeana” 
a organizat, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, un seminar privind principiile legislaţiei privind securitatea 
alimentară bazată pe risc şi mecanismele ei de implementare. 120 de 
medici veterinari şefi şi adjuncţii lor, reprezentând Agenţia pentru 
Siguranţa Sanitară Veterinară şi Produsele de Origine Animală în 
regiuni, au participat la acest eveniment.

Una din cele mai importante schimbări care urmează să se producă 
în domeniul legislaţiei agro – alimentare din Republica Moldova, este 
introducerea a două sisteme: Trasabilitatea Produselor, Analiza Pericolelor 
şi a Punctelor Critice de Control. Una din principalele preocupări ale 
autorităţilor Republicii Moldova a fost faptul că introducerea noului sistem 
de trasabilitate în Moldova s-ar dovedi a fi un proces foarte costisitor şi deloc uşor pentru implementare, la nivel local.

În acest sens, expertul de la Serviciul Alimentar şi Veterinar din Letonia, a prezentat, în cadrul evenimentului, bunele 
practici ale Letoniei în implementarea noului sistem de control. Potrivit expertului din Letonia, sistemul de trasabilitate 
poate fi implementat cu costuri suplimentare limitate, ne fiind necesare echipamentul hard şi programe soft adiţionale, 
fapt demonstrat de unele companii din Letonia. 

De asemenea, în cadrul seminarului au fost discutate bunele practici de igienă, iar dezvoltarea, diseminarea şi aplicarea 
atât a Ghidului naţional cât şi a Ghidului privind Bunele Practici al UE, a fost mult încurajată de către experţii UE.

Mai multe informaţii: http://www.support-md-eu.md/ 
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 
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PROIECT NOU FINANţAT DE UE PENTRU SECTORUL DE SĂNĂTATE DIN MOLDOVA
La 16 iulie un nou proiect finanţat de UE şi implementat de Orga-
nizaţia Mondială a Sănătăţii pentru sectorul sănătăţii din R. Moldo-
va a fost prezentat la Chişinău în timpul unui eveniment de lansare 
oficială. Şeful Delegaţiei UE, Ambasadorul Dirk Schuebel a explicat 
audienţei faptul că proiectul face parte din Sprijinul Direct Bugetar 
pentru sectorul sănătăţii şi constă în furnizarea de asistenţă tehnică 
în valoare de 3 milioane Euro pe parcursul următorilor 3 ani.

În cadrul proiectului va fi acordată asistenţă în domeniile prioritare, inclu-
siv în elaborarea unui cadru de monitorizare a performanţei sistemului, 
efectuarea unor studii specifice pentru luarea deciziilor, revizuirea cadru-
lui legal şi normativ în domeniul sănătăţii publice, fortificarea capacităţi-
lor managerilor şi specialiştilor în sănătate publică, elaborarea planurilor 
naţionale de control al tutunului şi alcoolului, implementarea campaniilor naţionale de comunicare pentru prevenirea 
tabagismului şi a consumului abuziv de alcool. 

“Activităţile preconizate au ca scop armonizarea legislaţiei din sănătatea publică la practicile europene, în conformitate 
cu experienţa Uniunii Europene şi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ameliorarea calităţii în sistemul sănătăţii. Vor fi 
oferite noi instrumente de analiză a performanţelor sistemului şi va fi fortificat procesul decizional în politicile de sănă-
tate” a menţionat Pavel Ursu, Şeful Biroului OMS din Republica Moldova.

Persoana de contact: Silviu Domente, e-mail: domentes@euro.who.int 

ANALIZA RISCURILOR RECOMANDATĂ DE EUBAM A AJUTAT LA CONFISCAREA RECORD  
DE COCAINĂ ÎN UCRAINA
La 19 iulie Misiunea Uniunii Europene de asistenţă la frontiera dintre 
Moldova şi Ucraina (EUBAM) a anunţat despre cea mai mare confiscarea 
de cocaină vreodată în Ucraina, 582.35 kg, care a fost posibilă datorită 
unei abordări inteligente condusă de EUBAM. Droguri, cu o valoare de 
piaţă de peste 60 milioane dolari, au fost confiscate de către serviciile 
de frontieră ucrainene la portul din Odessa pe o navă din Bolivia.

După ce analiza riscurilor a indicat o probabilitate ridicată de trafic de dro-
guri, agenţiile de frontieră ucrainene au efectuat o căutare în profunzime 
a transportului şi au găsit cocaină ascunsă în fier vechi.

“Analiza riscului este îndreptată spre profilarea oamenilor şi a mărfii îm-
potriva ameninţărilor majore — bazată pe date operative,” a spus Martin 
Wintersberger, şeful Departamentului Analitic şi Operaţional EUBAM. La fel a adăugat: “EUBAM a contribuit aici la îmbu-
nătăţirea capacităţilor serviciilor de frontieră ucraineană şi moldovenească, din anul 2005. Acest sechestru imens este 
un rezultat direct al utilizării analizei riscurilor corespunzătoare şi câştigă respectul şi felicitările noastre”.

Mai multe informaţii: http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina Turcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

PROGRAMUL COMUN PRIVIND SUSţINEREA DEMOCRAţIEI ÎN MOLDOVA ÎMBUNĂTĂţEŞTE 
ACTIVITATEA MASS-MEDIEI PUBLICE
În perioada 19–21 iulie „Programul comun privind susţinerea democraţiei în Moldova”, finanţat de EU şi imple-
mentat de Consiliul Europei, a organizat o vizită de evaluare în Republica Moldova pentru doi experţi mass-media 
care vor trebui să elaboreze metodologia de monitorizare pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) şi 
“Teleradio-Moldova” (TRM). Experţii care reprezintă MEMO98 (Slovacia) şi Oxford Media Research (Marea Brita-
nie), două instituţii mass-media din UE, au examinat situaţia existentă în domeniul de monitorizare mass-media 
din Moldova, dispoziţiile din legile Moldovei legate de monitorizarea mass-media, instrumentele şi metodele 
utilizate de către CCA şi alte organizaţii relevante.

În luna iulie, Programul a prezentat, de asemenea, două rapoarte realizate de doi experţi de la BBC World Service Trust 
(Marea Britanie) şi Centrul Independent de Jurnalism (România). Primul raport bazat pe vizita de evaluare la TRM şi CCA 
consideră că tehnologia de actualizare la TRM este vitală pentru supravieţuirea sa: fără o bază de investiţii în echipa-
mente şi abilităţi, există un risc ca radiodifuzorul va fi în imposibilitatea de a satisface aşteptările publicului. Al doilea 
raport, bazat pe analiza Codului de Etică pentru Jurnaliştii din Moldova prevede comentarii valoroase şi face propuneri 
pentru îmbunătăţirea acestuia, în conformitate cu standardele europene.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 
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PROIECT FINANţAT DE UE A DESFĂŞURAT TREININGURI PRIVIND  
MONITORIZAREA AJUTORULUI SOCIAL
În perioada 21–22 iulie, proiectul finanţat de UE „Abordarea nevoilor 
grupurilor vulnerabile ale populaţiei din R. Moldova” împreună cu Mi-
nisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, au organizat un trening 
în oraşul Donduşeni, privind monitorizarea ajutorului social. La instru-
ire au participat mai mult de 40 de asistenţi sociali din Direcţiile şi 
secţiile de asistenţă socială din raioanele Donduşeni şi Ocniţa.

Sesiunea trainingului şi-a propus în primul rând reactualizarea cunoştinţe-
lor personalului antrenat în sfera socială în ceea ce priveşte legislaţia de 
acordare a ajutorului social şi plata acestuia, modificările în legislaţie, pro-
cedurile de deschidere a dreptului, modificarea, reînnoirea şi încetarea 
dreptului la ajutor social, precum şi interpretarea corectă a principalelor 
concepte definite în Lege şi Regulament.

Acţiuni similare au fost întreprinse anterior şi în 3 centre pilot: în perioada 16–17 iunie la Bălţi pentru 44 de asistenţi 
sociali, inclusiv din raionul Sângerei; în perioada 23–24 iunie la Leova pentru 49 de asistenţi sociali, inclusiv din raionul 
Cantemir; în perioada 30 iunie – 01 iulie la Ialoveni, unde au participat 65 de asistenţi sociali, inclusiv din Străşeni. 
Persoana de contact: Elena Belous, e-mail: belous_elena@yahoo.com

PROIECT FINANţAT DE UE A DESFĂŞURAT UN SEMINAR PRIVIND IMPLEMENTAREA  
CONTROLULUI BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL
Pe data de 23 iulie, proiectul finanţat de UE „Abordarea nevoilor gru-
purilor vulnerabile ale populaţiei din R. Moldova” de comun cu Minis-
terul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) precum şi Agen-
ţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), a organizat 
seminarul privind implementarea controlului beneficiarilor de ajutor 
social. Mai mult de 40 de persoane au participat la seminar, partici-
panţii fiind reprezentanţi ai proiectului, MMPSF, ANOFM precum şi 
specialişti din cadrul tuturor agenţiilor teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă din R. Moldova.

Seminarul a fost organizat în scopul implementării instrucţiunii pentru 
verificarea statutului beneficiarilor de ajutor social şi pentru perfectarea 
cadrului de activităţi a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă prin 
diminuarea setului de documente necesare a fi prezentate către Direcţiile/ Secţiile de asistenţă socială şi protecţiei 
a familiei, ca urmare a noului program informatic, care va fi pus în aplicare la sfârşitul lunii iulie 2010. 

A fost prezentat modul de funcţionare a programului informatic utilizat în cadrul cooperare între AOFM şi Direcţiile/
Secţiile de asistenţă socială şi protecţiei a familiei pentru monitorizarea acordării ajutorului social, care face parte din 
cadrul mecanismului de luptă împotriva erorii şi fraudei.

Persoana de contact: Elena Belous, e-mail: belous_elena@yahoo.com 

EUBAM SPRIJINĂ TINERII MOLDOVENI ŞI UCRAINENI ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPTIEI 
În perioada 25 iulie–1 august, Misiunea Uniunii Europene de Asisten-
ţă la Frontiera dintre Moldova şi Ucraina (EUBAM) a organizat în R. 
Moldova prima Şcoala de vară internaţională de anti-corupţie “Tinerii 
împotriva corupţiei”. Timp de o săptămână, la tabăra de vară, 26 de 
studenţi moldoveni şi ucraineni, de vârstă cuprinsă între 19–26 ani, 
au fost implicaţi într-o gamă largă de activităţi, inclusiv cursuri privind 
corupţia şi prevenirea acesteia, întrebări şi răspunsuri şi joc de rol.

Agenda şcolii de vară, organizată de Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei din Moldova (CCCEC), Serviciul de Stat Grăniceri al 
Ucrainei şi EUBAM, a inclus excursii de studiu la unul din birourile EUBAM 
în domeniul Cuciurgan, Ucraina şi Sediul CCCEC. Participanţii au făcut o 
prezentare finală intitulată “Viaţa fără corupţiei la universitatea mea”.

“Datorită asistenţei financiare şi a parteneriatului continuu al EUBAM, noi avem posibilitatea de a deschide o şcoală 
de vară pentru studenţii din R. Moldova şi Ucraina. Aceasta este prima şcoală internaţională anti-corupţie cu un buget 
impresionant”, a declarat Victor Colin, şef al Direcţiei de Prevenire şi Analiză Penală, CCCEC.

Mai multe informaţii: http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina Turcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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PROIECT FINANţAT DE UE ANALIZEAZĂ LEGISLAţIA ÎN DOMENIUL AGRICULTURII  
ŞI PRODUSELOR ALIMENTARE DIN R. MOLDOVA
La 27 iulie, proiectul finanţat de UE “Suport pentru Implementarea 
acordurilor dintre R. Moldova şi UE” au prezentat o analiză detaliată a 
legislaţiei, instituţiilor şi politicii în domeniul agriculturii şi produselor 
alimentare din R. Moldova - un domeniu de interes fundamental pentru 
funcţionarea eficientă a structurilor economice şi sociale.

Salutând studiul UE, Şeful Delegaţiei UE în R. Moldova, Ambasadorul Dirk 
Schuebel a declarat “Analiza are drept scop de a asista factorii de decizie şi 
implementatorii la identificarea direcţiei, prioritizării şi planificării următorilor 
paşi care urmează a fi întreprinşi în cadrul acestui proces provocator, dar 
totodată şi esenţial, pe parcursul următorilor ani”.
A treia dintr-o serie de studii în domeniul aproximării la standardele UE în 
R. Moldova, Studiul privind Politica şi Legislaţia în domeniul Agriculturii şi 
Produselor Alimentare, subliniază faptul că domeniile politicii şi legislaţiei care reprezintă motivul pentru care cotele de 
utilizare a accesului preferenţial curente şi viitoare, nefolosite şi cu un mic procent, urmează să fie prioritizate pentru 
intervenţia viitoare, în vederea facilitării şi dezvoltării exportului în UE.
La această etapă, se consideră că priorităţile cheie pentru reforma politică, regulatorie şi instituţională afectează sis-
temul siguranţei alimentare, inclusiv aşa numitul “pachet de igienă” precum şi cerinţele microbiologice şi chimice. De 
asemenea, de importanţă majoră este legislaţia primară cu privire la sănătatea animalelor şi plantelor, precum şi me-
canismele pentru implementarea acesteia.

Mai multe informaţii: http://www.support-md-eu.md/ 
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 

  ANUNţURI ALE PROIECTELOR FINANţATE DE UE   

2-6 AUGUST, CHIŞINĂU
Trening specializat, în probleme legislative privind legea apei, pentru personalul de la Centrul pentru Armonizarea Juridică şi 
Ministerul Mediului în cadrul proiectului finanţat de UE, “Suport pentru Implementarea Acordurilor dintre R. Moldova şi UE”.
Mai multe informaţii: http://www.support-md-eu.md/ 
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 

6-7 AUGUST, CHIŞINĂU
Atelier de lucru pentru jurnalişti, redactori şi producătorii de la “Teleradio-Moldova” privind realizarea dezbaterilor privind 
Referendumul Constituţional, în cadrul Programului Comun Privind Susţinerea Democraţiei în Moldova, finanţat de UE şi 
implementat de Consiliul Europei.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

9-12 AUGUST, CHIŞINĂU
Pregătire şi sprijin pentru anumite persoane / grupuri de la “Teleradio-Moldova” privind planificarea şi difuziunea dezbaterile 
privind Referendumul Constituţional, în cadrul Programului Comun Privind Susţinerea Democraţiei în Moldova, finanţat de 
UE şi implementat de Consiliul Europei.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

13-15 AUGUST, CHIŞINĂU
Trening pentru toţi jurnaliştii interesaţi din R. Moldova privind acoperirea mediatică a Referendumului Constituţional,  
în cadrul Programului Comun Privind Susţinerea Democraţiei în Moldova, finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

20-22 AUGUST, CHIŞINĂU
Trening privind producţia de program politic de calitate pentru personalul de la “Teleradio-Moldova”, în cadrul Programului 
Comun Privind Susţinerea Democraţiei în Moldova, finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

25 AUGUST, CHIŞINĂU
Consiliul Coordonator al Audiovizualului ar trebui să dezbată şi să adopte în timpul unei şedinţe publice noua monitorizare 
a mass-media elaborată de către experţi din cadrul Programului Comun Privind Susţinerea Democraţiei în Moldova, finanţat 
de UE şi implementat de Consiliul Europei.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

Acest buletin de ştiri a fost elaborat în cadrul proiectului “Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2010”. Proiectul este finanţat de 
Uniunea Europeană şi implementat de KEY Communications în consorţiu cu PARC Communications. 
Persoana de contact: Serhiy Zamar, e-mail: zamari@keycommunications.ua


