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 NOUTĂţILE UE  

PROIECTUL UE PREZINTĂ DOUĂ GHIDURI INFORMAţIONALE 
Pe 30 septembrie, proiectul UE “Suport pentru implementarea Acorduri-
lor UE-R.Moldova” a prezentat două ghiduri privind armonizarea legislaţi-
ei Republicii Moldova la standardele UE în domeniul calităţii în domeniul 
infrastructurii şi în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Primul ghid, intitulat “Regulament tehnic. Infrastructura calităţii - apropierea 
standardelor din Moldova la cele ale UE” a fost elaborat de către domnul Ri-
chard Wheatley şi se bazează pe analiza şi evaluarea de aproximare a legisla-
ţiei în domeniul reglementărilor tehnice şi de infrastructură. Autorul subliniază, 
printre altele, necesitatea de a dezvolta infrastructura de calitate pentru a evita 
compromiterea siguranţei publice.

Ghidul al doilea, intitulat “Sănătate şi Securitate în Muncă - apropierea Moldo-
vei de standardele UE ”, a fost elaborat de Dr. Bernhard Brueckner şi se bazea-
ză pe analiza şi evaluarea legislaţiei în domeniul de sănătate şi securitate în muncă.

Autorul a prezentat şase paşi elementari, care ar contribui la apropierea de succes de standardele UE şi a făcut unele recoman-
dări în ceea ce priveşte gestionarea strategică şi punerea în aplicare care urmează să fie aplicate în anii următori.

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

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ A MAJORAT FINANţAREA  
PENTRU PROIECTE DE LA OM LA OM
Pe 1 octombrie, la Suceava, a avut loc reuniunea a patra a Comitetului 
Comun de Monitorizare a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ro-
mânia-Ucraina-Republica Moldova. În cadrul reuniunii, reprezentanţii a 
trei ţări au aprobat lista proiectelor care vor fi finanţate în cadrul “coo-
perării de la om la om” şi au decis majorarea alocaţiilor financiare pen-
tru aceste priorităţi de la 5 până la 7.6 milioane de euro pentru 62 de 
proiecte. Lista va fi trimisă Comisiei Europene pentru a se verifica orice 
suprapunere cu alte programe şi pentru a evita dubla finanţare. 

Membrii Comitetului Comun de Monitorizare, de asemenea, au dezbătut şi au 
convenit asupra poziţiilor faţă de solicitanţii de finanţare în cazul celei de-a 
doua adresări de finanţare.

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 
are ca scop crearea punţilor de legătură între cele trei ţări implicate, cu scopul de a ajuta zonele de frontieră să depăşească 
provocări similare de dezvoltare, prin activităţi şi acţiuni în comun. Finanţarea programului este de 126.72 milioane € pentru 
perioada anilor 2007–2013.

Pentru mai multe informaţii: http://www.ro-ua-md.net/ 
Persoana de contact: Mariana Puntea, e-mail: mariana.puntea@jts.md
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COMISIA EUROPEANĂ A ORGANIZAT O MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND PROGRAMELE ETWINNING 
În perioada 4-5 octombrie, Comisia Europeană, în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei, au organizat la Chişinău o masă rotundă privind implementarea 
programului eTwinning. Programul este orientat spre o dezvoltare a coope-
rării internaţionale cu utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comuni-
care. Programul poate fi extins în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Republica Moldova, Ucraina şi chiar în Rusia. 

Prin intermediul portalului eTwinning, profesorii din şcolile primare şi secunda-
re din toată Europa au posibilitatea să dezvolte, în comun, proiecte pedagogice 
cu implicarea elevilor lor şi partenerii din alte ţări. Portalul Twinning oferă spa-
ţii sigure şi instrumente Internet pentru a asigura colaborarea lor. Profesorii de 
asemenea, obţin ajutoare pentru traininguri din partea agenţiilor naţionale de 
eTwinning .

Programul eTwinning s-a dovedit a fi foarte eficient în promovarea abilităţilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comu-
nicare. Aproximativ 100.000 profesori din statele membre ale UE sunt înregistraţi pe portalul eTwinning şi aplică mii de proiecte 
comune în fiecare an. În cadrul politicii de promovare a Parteneriatului Estic, UE explorează, în prezent, modalităţi de a implica 
partenerii din Est şi Rusia în acest program.

Pentru mai multe informaţii: http://www.etwinning.net/ 
Persoana de contact: Marek Janovsky, e-mail: marek.janovsky@ec.europa.eu

CONFERINţA NAţIONALĂ PRILEJUITĂ DE CEA DE-A 20-A ANIVERSARE  
A PROGRAMULUI TEMPUS AL UE
La 5 octombrie, Oficiul Naţional TEMPUS a organizat o conferinţă cu ocazia aniversării a 20-a de la lansare programului 
TEMPUS al UE, la care au participat oficiali din cadrul Ministerului Educaţiei, Delegaţiei UE în Moldova, Agenţiei pentru 
Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), rectori ai instituţiilor de învăţământ superior din Moldova.

TEMPUS a venit în Republica Moldova în 1994 şi reprezintă cel mai mare program de funcţionare durabilă şi sprijinire a reformei 
învăţământului superior. Atât domnul Leonid Bujor, ministru al Educaţiei, cât şi doamna Loreta Handrabura, vice-ministru al Edu-
caţiei, au apreciat înalt cele aproximativ 60 de proiecte cu un buget total de circa 13.0 milioane de euro puse în aplicare în cadrul 
TEMPUS până în prezent, care contribuie la reformarea sistemului de învăţământ superior din Moldova şi alinierea acestuia la 
Procesul de la Bologna.

În discursul său, Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova, a anunţat că alte 5 proiecte cu participa-
rea Moldovei au fost selectate în urma ultimului (celui de-al treilea) Apel de propuneri de proiecte în cadrul programului TEMPUS 
IV. Toate aceste proiecte vin să consolideze legăturile dintre Moldova şi universităţile UE, contribuind la edificarea spaţiului eu-
ropean unic al învăţământului superior.

Persoana de contact: Valentin Arion, e-mail: info@tempus.md

PROIECTUL UE ORGANIZEAZĂ UN ATELIER DE LUCRU PENTRU OFICIALI MOLDOVENI 
PRIVIND SECURITATEA DOCUMENTELOR 
În perioada 5-7 octombrie, proiectul finanţat de UE “Consolidarea capa-
cităţilor şi cooperării în identificarea documentelor de călătorie false şi 
falsificate la hotarul moldo-român” a organizat un atelier de lucru pentru 
un grup format din reprezentanţi ai Serviciului Grăniceri, Ministerului Afa-
cerilor Interne, Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, 
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministerului Justi-
ţiei al Republicii Moldova.

Participanţii au discutat despre mecanismul de lucru, de schimb de informaţii, 
completarea bazei de date EDISON, instalarea şi utilizarea acesteia, perfecţio-
narea instrumentelor de instruire la distanţă privind securitatea documentelor. 
La finele atelierului a fost elaborate un proiect de acord inter-ministerial privind 
schimbul de informaţii în domeniul securităţii documentelor.

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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PROIECT NOU AL UE PRIVIND REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE  
CU APĂ ÎN NISPORENI
Pe 6 octombrie, Uniunea Europeană şi Agenţia Austriacă de Dezvoltare (ADA), 
au semnat, la Chişinău, un acord ce exprimă angajamentul european şi al 
Austriei faţă de Republica Moldova, prin susţinerea procesului de integrare 
europeană a ţării şi de dezvoltare a acesteia.

Părţile au convenit să co-finanţeze reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în 
raionul Nisporeni pentru a asigura o calitate sporită a apei potabile pentru locuitorii 
celor trei comune din raion, cu un potenţial de extindere a sistemului în viitor.

Această intervenţie are menirea de a contribui la reducerea bolilor cronice, ratei 
mortalităţii precoce şi de a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor din regiune. UE şi ADA s-au 
angajat să îmbunătăţească infrastructura în regiune, o condiţie prealabilă pentru 
dezvoltarea economică şi atragerea investiţiilor. Proiectul va permite accesul durabil la apă potabilă suficientă şi calitativă pentru 
populaţia locală, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii şi a sănătăţii publice. ADA va finanţa acest proiect cu 3,5 milioane de euro, 
iar UE va cofinanţa proiectul cu 5 milioane de euro. Contribuţia autorităţilor moldoveneşti (locale, regionale şi central) va constitui 
aproximativ 2 milioane de euro. Durata realizării proiectului se estimează la 4,5 ani.

Persoana de contact: Dagmar Kaljarikova, e-mail: dagmar.kaljarikova@ec.europa.eu 

COMITETUL CONSULTATIV AL UE A EVALUAT REALIZĂRILE PROGRAMELOR FINANţATE DE UE
Pe 8 octombrie, programul finanţat de UE “Armonizarea Legislaţiei Forestiere 
Naţionale, în contextul implementării Politicii Europene de Vecinătate 
cu ţările de Est şi Rusia”, a organizat, la Chişinău, reuniunea Comitetului 
Consultativ al Programului Naţional (NPAC), care include reprezentanţi ai 
Delegaţiei UE, Agenţiei “Moldsilva” şi ai subdiviziunilor sale, reprezentanţi al 
altor autorităţi publice centrale şi locale cu dreptul de gestionare a pădurilor, 
ONG-uri, organizaţii internaţionale.

Această reuniune a fost organizată cu scopul de a revizui progresele realizate în 
implementarea programelor finanţate de UE pe parcursul anilor 2009-2010, pre-
cum şi pentru a discuta punerea în aplicare a Planului Naţional de Acţiune pentru 
combaterea exploatării forestiere ilegale şi a altor încălcări legate de păduri pentru 
perioada 2009–2011, precum şi alte probleme actuale.

Discuţia s-a axat pe problemele majore în sectorul forestier naţional, în special ce ţin de aspectele financiare şi economice legate 
de comunităţile dependente de resursele forestiere, modalităţi de a îmbunătăţi un dialog între autoritatea silvică guvernamentală 
(titularul a 90% din fondul forestier naţional) şi publicului larg.

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

EUBAM ÎŞI EVALUEAZĂ REALIZĂRILE ÎN CADRUL CONSILIULUI CONSULTATIV
Pe 11 octombrie, la Chişinău, a avut loc cea de-a 15-a reuniune a Consiliului 
Consultativ EUBAM, în cadrul căreia au fost evaluate realizările Misiunii UE 
la frontiera moldo-ucraineană ce ţin de gestionarea frontierei în parteneriat 
cu serviciile de grăniceri şi vamale ale Moldovei şi Ucrainei.

Consiliul Consultativ a luat notă de activitatea EUBAM în baza Raportului pe perioa-
da 1 iunie – 30 septembrie 2010, fiind menţionată buna cooperare dintre EUBAM 
şi serviciile partenere într-o serie de domenii. Consiliul a atras atenţia asupra suc-
cesului celei de-a 7-a operaţiuni comune de control la frontier ‘TYRA 2010’ , care a 
finalizat pe 15 septembrie.

Consiliul consultativ a fost prezidat de Şeful Delegaţiei UE din Ucraina, Ambasa-
dorul Pinto Teixeira şi a fost format din reprezentanţi de grad înalt al serviciilor de 
control la frontieră al Republicii Moldova şi Ucrainei, Reprezentantul Special al UE pentru Republica Moldova, reprezentantul 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, precum şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

Pentru mai multe informaţii: http://eubam.org/ 
Persoana de contact: Matthew Taylor, e-mail: matthew.taylor@eubam.org
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PROIECTUL FINANţAT DE UE DISCUTĂ DESPRE NOI METODOLOGII  
DE MONITORIZARE MEDIA
Pe 12 octombrie, programul UE “Suport pentru Democraţia din Moldova”  
a organizat o masă rotundă pentru radiodifuzorii naţionali şi locali şi repre-
zentanţi ai societăţii civile pentru a discuta despre noile metodologii de 
monitorizare media pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA).

Metodologia a fost elaborată în august 2010 de către experţi internaţionali şi  
a fost proiectată în conformitate cu standardele europene şi legislaţia Republicii 
Moldova. Aceasta stabileşte abordări diferite de monitorizare a mass-media, din 
moment ce obligaţiile juridice diferite ale radiodifuzorilor necesită diferite tipuri 
de monitorizare.

Participanţii la reuniune au fost unanimi în aprecierea metodologiei ca fiind “per-
fectă” şi au cerut CCA să aplice metodologia în activitatea lor de zi cu zi. 

La masa rotundă au participat circa 30 de reprezentanţi ai posturilor de televizi-
une şi de radio, ONG-uri, mass-media etc.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

DIASPORA MOLDOVENEASCĂ ÎNTREPRINDE PAŞI ÎN FORTIFICAREA RELAţIILOR CU PATRIA
Congresul al IV-lea al Diasporei moldoveneşti, care a avut loc în perioada 
12–14 octombrie la Chişinău, s-a încheiat cu o rezoluţie, ce stipulează necesi-
tatea identificării măsurilor concrete, care ar consolida relaţiile dintre migran-
ţii moldoveni şi ţara lor de origine şi care ar construi o Moldovă mai prosperă.

Congresul, organizat de Biroul Relaţii Interetnice în parteneriat cu OIM, a reunit 
110 de moldoveni care trăiesc în 31 de ţări. La congres au participat Preşedintele 
Republicii Moldova, Mihai Ghimpu şi prim-ministrul Vlad Filat, miniştri.

Rezoluţia a identificat măsuri cum ar fi crearea unei agenţii de stat specializată 
pe problemele diasporei şi un consiliu al diasporei cu un rol consultativ pe lângă 
Guvernul Republicii Moldova; implicarea liderilor diasporei în delegaţii oficiale ale 
Moldovei; sprijinirea creării Centrelor Culturale moldoveneşti în oraşele cu un nu-
măr mare de migranţi moldoveni şi promovarea politicilor care ar putea implica 
mai bine diaspore moldoveneşti în afacerile sociale, economice şi politice a ţării lor de origine.

Acest eveniment a fost co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul proiectului: “Susţinerea implementării componentelor  
de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE — Republica”.

Pentru mai multe informaţii: http://www.iom.md/ 
Persoana de contact: Dorina Andreev, e-mail: dandreev@iom.int

MASĂ ROTUNDĂ PRIVIND NOUL COD DE ETICĂ PENTRU JURNALIŞTI
În perioada 12–14 octombrie, programul “Suport pentru dezvoltarea de-
mocraţiei în Moldova” a organizat trei mese rotunde, la Chişinău, Bălţi şi 
Comrat în cadrul cărora au fost puse în discuţie modificările şi actualizările 
propuse în Codul de etică pentru jurnalişti.

Organizaţiile mass-media spun că actualul Cod nu mai corespunde practicilor 
jurnalistice, dat fiind evoluţiile din domeniu în ultimii 11 ani de când versiunea 
iniţială a Codului a fost elaborată.

Aproximativ 90 de jurnalişti din toată ţara au fost implicaţi în dezbaterile privind 
Codul de etică. În următoarele săptămâni, Consiliul de presă şi Uniunea Jurnaliş-
tilor urmează să definitiveze, în comun, un proiect final al Codului de etică, bazat 
pe comentariile şi propunerile ce s-au adunat din comunitatea jurnalistică.

Documentul va fi trimis apoi pentru o rundă finală de comentarii la toate redacţiile din întreaga ţară. Se estimează că documentul 
final va fi semnat după ce proiectul Codului va fi dezbătut la o Conferinţă naţională a mass-media.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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PARLAMENTARII MOLDOVENI S-AU FAMILIARIZAT CU ACTIVITATEA  
COMISIILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN
Pe 15 octombrie, “Programul privind Susţinerea Democraţiei în Moldova” 
a facilitat organizarea unui seminar, urmat de vizită de studiu la Parlamentul 
European, intitulată “Cum activează comisiile Parlamentului European”.

Acest seminar a fost organizat pentru a oferi o oportunitate membrilor delegaţiei 
la PE / Bruxelles de a împărtăşi experienţa acumulată, în cadrul vizitei de studio, 
cu colegii, personalul Aparatului Parlamentului Republicii Moldova.

Problemele legate de procesul legislativ şi de lucru ale Parlamentului European, 
rolul diferitor departamente ale PE şi căile posibile de a aplica noi cunoştinţe şi 
bune practici în Parlamentul Republicii Moldova, au fost incluse pe ordinea de 
zi a seminarului, la care au participat aproximativ 65 de persoane din cadrul 
Parlamentului.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

PROIECTUL UE OFERĂ TRAINING PENTRU POLIţIA MOLDOVENEASCĂ PRIVIND  
GESTIONAREA MULţIMILOR ŞI PREVENIREA DEZORDINEI PUBLICE
În perioada 18-20 octombrie, “Programul privind Susţinerea Democraţiei 
în Moldova” a organizat cel de-al doilea training la Academia de Poliţie Şte-
fan cel Mare privind gestionarea mulţimii şi prevenirea dezordinii publice.

Aproximativ 24 de ofiţeri de poliţie au participat la acest seminar de instruire. 
Experţi formatori din Olanda, Spania şi Marea Britanie, au oferit o imagine de 
ansamblu a drepturilor ofiţerilor de poliţie şi etica comportamentului lor, cele 
mai bune practici internaţionale în măsurile de prevenire a dezordinii publice. De 
asemenea, experţii şi publicul au discutat probleme legate de comportamentul 
faţă de persoanele reţinute, utilizarea unor tehnici speciale de comunicare cu 
mulţimea, negocieri, etc.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

PROIECTUL UE ORGANIZEAZĂ TRAINING PENTRU JUDECĂTORI ŞI PROCURORI 
În perioada 18-22 octombrie, “Programul privind Susţinerea Democraţiei 
în Moldova” , finanţat de UE, a organizat, în colaborare cu Institutul Na-
ţional al Justiţiei, un seminar de instruire a formatorilor privind utilizarea 
metodei alternative la detenţie înainte de proces şi închisoare. 

Evenimentul a reunit 20 de judecători şi procurori, care au fost instruiţi cu scopul 
de a disemina, ulterior, informaţia obţinută colegilor lor din întreaga ţară.

Utilizarea alternativelor la detenţie înainte de proces şi închisoare - contextul 
naţional şi internaţional, legislaţia naţională referitoare la centrele de detenţie 
preventivă şi alternativele - au fost principalele subiecte discutate în timpul sesi-
unilor de instruire

Aceasta sesiune de instruire este o componentă esenţială a eforturilor progra-
mului comun în protejarea drepturilor omului în perioada de pre-proces, de conştientizare şi promovare a drepturilor omului 
în Republica Moldova. Procesul de instruire a fost realizat de către un expert internaţional dl David Perry şi un expert naţional  
Dl Igor Dolea.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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PROIECTUL FINANţAT DE UE SPRIJINĂ DEZVOLTAREA IMM-URILOR  
ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ
Pe 22 octombrie, proiectul finanţat de UE şi implementat de PNUD “Sprijin 
pentru măsurile de încredere” a înfiinţat la Bender filial Şcolii de Afaceri 
al Camerei de Comerţ şi Industrie din regiunea transnistreană şi a lansat 
cursul de instruire “Bazele afacerii proprii”. Proiectul presupune crearea 
unei reţele de Şcolii de business - din Bender, Tiraspol şi Râbniţa.

Şeful Delegaţiei UE, Ambasadorul Dirk Schuebel, a declarat la ceremonia de in-
augurare a şcolii că UE acordă o mare importanţă promovării dialogului fructuos 
şi cooperării între autorităţile moldoveneşti şi transnistrene. În acest mod, UE se 
implică nu doar pe scena politică, dar, de asemenea, la un nivel tehnic cu iniţiati-
ve foarte concrete, cum ar fi deschiderea unei şcoli de afaceri din Bender.

Şcoala de Afaceri din Bender va oferi managerilor de întreprinderi mici şi mijlocii 
cursuri privind stabilirea şi dezvoltarea afacerilor, contabilitate şi asistenţă juridi-
că, sprijin pentru administraţia fiscală, etc.

Persoana de contact: Victor Munteanu, e-mail: victor.munteanu@undp.org

PROIECT FINANţAT DE UE PROMOVEAZĂ ÎNTOARCEREA ÎN MOLDOVA  
A TINERILOR ABSOLVENţI 
Pe 25 octombrie, proiectul finanţat de UE „Sprijinirea punerii în aplicare 
a componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate 
UE-Moldova”, a anunţat lansarea unui program pilot pentru promovarea şi 
facilitarea întoarcerii provizorii şi permanente şi reintegrarea profesională 
a 30 absolvenţi moldoveni de peste hotare pentru schimbul de experienţă 
şi aplicarea competenţelor acestora obţinute în străinătate.

Programul se adresează tinerilor din Moldova care au absolvit instituţii de învă-
ţământ peste hotare şi care doresc să se întoarcă în Moldova şi să se angajeze 
în câmpul muncii în sectorul public sau privat. Proiectul va oferi suport pentru 
absolvenţii de peste hotare în identificarea de angajatori, asistenţă logistică şi ad-
ministrativă, sprijin financiar care acoperă costurile de transport şi indemnizaţie 
lunară pentru participanţi pe o perioadă de până la şase luni.

Mai multă informaţie pe site: http://www.iom.md/ 
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int

PROIECT FINANţAT DE UE PRIVIND ORGANIZAREA CURSURILOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ PEN-
TRU PARLAMENTUL MOLDOVEI
În octombrie, proiectul finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei 
„Programul de Susţinere a Democraţiei în Moldova” a lansat cursuri gratu-
ite de limba engleză pentru angajaţii aparatului şi membri ai Parlamentului 
Republicii Moldova. Este începutul celui de-al doilea modul de studii care 
va dura până la sfârşitul lunii decembrie 2010.

Scopul acestei activităţi finanţate de UE este de a spori capacităţile angajaţilor 
aparatului Parlamentului şi ale deputaţilor şi de a facilita contactele internaţiona-
le, de a oferi acces mai rapid la toate tipurile de informaţii Parlamentului Repu-
blicii Moldova, de a accelera schimbul de informaţii şi de cunoştinţe profesionale 
de instruire. Un număr total de 53 participanţi la cursuri, inclusiv oficiali de nivel 
înalt, angajaţi ai aparatului şi consultanţi, împărţit în grupuri mici, în baza nive-
lului de cunoaştere a limbii, vor frecventa în mod regulat cursurile organizate de 
International Language Training Centre. Cel de-al patrulea, şi ultimul modul, se va încheia la începutul lunii iunie 2011.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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PROIECT FINANţAT DE UE PROMOVEAZĂ ÎNTOARCEREA TEMPORARĂ  
A REPREZENTANţILOR COMUNITĂţII ŞTIINţIFICE MOLDOVENEŞTI DIN STRĂINĂTATE
În octombrie proiectul finanţat de UE “Sprijinirea punerii în aplicare a com-
ponentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Mol-
dova a anunţat, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe un concurs pentru 
a sprijini pe bază de concurs 30 de cercetători - membri ai comunităţii 
ştiinţifice din Moldova (MSD) peste hotare, care doresc să se întoarcă în 
Moldova pentru o vizită pe termen scurt de 7-11 zile, în scopul de a efectua 
activităţi de cercetare şi schimb de experienţă la una dintre instituţiile de 
cercetare şi dezvoltare sau universităţi din Moldova.

Acest concurs este destinat cercetătorilor originari din Moldova, care muncesc 
în prezent în străinătate la instituţii de cercetare şi dezvoltare sau universităţi, în 
orice domeniu al ştiinţelor fundamentale şi aplicate, şi au experienţă de muncă 
în străinătate de cel puţin 3 ani. Acest concurs este lansat în cadrul iniţiativei „Re-
întoarcerea temporară a oamenilor de ştiinţă şi tinerilor cercetători din Moldova 
stabiliţi peste hotare în vederea consolidării Moldovei în calitate de centru de cercetare şi dezvoltare, pentru a promova întoarce-
rea temporară şi permanentă şi a stabili transfer de competenţe”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de către OIM 
în cadrul proiectului. 

Mai multă informaţie pe site: http://www.iom.md/ 
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int 

PROIECT FINANţAT DE EU PENTRU ASISTENţA RADIODIFUZORULUI PUBLIC  
ÎN ELABORAREA DE PROGRAME DE DEZBATERI
În octombrie, Proiectul finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei 
„Programul de Susţinere a Democraţiei în Moldova” a oferit sprijin pen-
tru personalul companiei publice a audiovizualului „Teleradio Moldova” în 
vederea elaborării şi difuzării programelor de dezbateri privind alegerile 
parlamentare anticipate. În elaborare compania a fost sprijinită de domnul 
Gabriel Giurgiu, producător executiv al Televiziunii Publice Române.

Expertul a discutat cu echipa implicată în producţia de programe electorale şi a 
informat postul public de televiziune “Moldova 1”, cum trebuie acestea elaborate 
şi difuzate, în primul rând pe exemplul programelor electorale ale partidelor politi-
ce. Cu contribuţia expertului Teleradio Moldova a pregătit un spectacol interactiv 
in care moderatorul are un „hard-talk” cu un lider de partid şi oferă posibilitatea 
pentru public de a pune întrebări acestuia. 

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

PROIECT FINANţAT DE UE PRIVIND ASISTENţA LA NIVEL DE EXPERţI PENTRU CCA
Pe 27 octombrie Proiectul finanţat de UE şi implementat de Consiliul Euro-
pei „Programul de Susţinere a Democraţiei în Moldova” oferă consultanţă 
şi asistenţă Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), în elaborarea 
rapoartelor de monitorizare mass-media cu privire la alegerile parlamen-
tare anticipate. Asistenţa este acordată de către domnul Marek Mracka, 
coordonator de programe în cadrul Organizaţiei de monitorizare media 
MEMO98, lider în Europa. 

Expertul slovac recomandă personalului Unităţii de Monitorizare a CCA cum să re-
alizeze monitoringul mass-media în unele aspecte specifice şi mai problematice 
(de exemplu, cum să elimini subiectivismul eventual şi/sau caracterul unilateral 
în monitoringul mass-media, etc).

Expertul participă la şedinţele zilnice şi săptămânale ale CCA şi prezintă observaţiile sale privind punctele forte şi punctele slabe 
ale activităţilor de monitorizare a mass-media, oferă recomandările respective. El ajută, de asemenea, şeful Unităţii de monitori-
zare a mass-media în elaborarea de rapoarte de monitorizare şi a proiectelor de decizii în conformitate cu standardele europene 
şi ajută CCA să examineze sesizările cu privire la mediatizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Persoană de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 
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  ANUNţURI  

1 NOIEMBRIE, HOTEL JAZZ, CHŞINĂU
Briefing de presă cu genericul “Republica Moldova adoptă practica UE: Protecţia Consumatorilor, Contabilitate  
şi Audit“, care are loc în cadrul proiectului “Suport pentru implementarea acordurilor UE şi R. Moldova“.
Pentru mai multe informaţii: http://www.support-md-eu.md/  
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 

2–4 NOIEMBRIE, CHŞINĂU
Sesiune de instruire pentru jurnalişti “Reflectarea media a alegerilor parlamentare anticipate“ realizată în cadrul 
programului UE “Suport pentru democraţie în Moldova“.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

3 NOIEMBRIE, CHŞINĂU 
Prezentarea rezultatelor activităţii de depistare şi eliminare a site-urilor ilegale/ neconforme, în baza evaluării realizate 
în 8 raioane ale Regiunii de Dezvoltare Sud în cadrul proiectului finanţat de UE “Gestionarea deşeurilor – IEVPde Est“
Persoana de contact: Tatiana Tugui, e-mail: ttugui@eptisa.com

4–5 NOIEMBRIE, AMSTERDAM, OLANDA
Participarea membrilor Consiliului de presă al Republicii Moldova la cea de-a 12-a Conferinţa anuală a Alianţei Presei 
Independente a Consiliilor din Europa (AIPCE), organizat cu suportul programului “Sprijin pentru Democraţia în Moldova“ .
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

7–12 NOIEMBRIE, OLANDA
Vizită de studiu privind securitatea documentelor pentru specialişti moldoveni, în cadrul proiectului finanţat  
de UE “Consolidarea capacităţilor şi cooperării în identificarea documentelor de călătorie false şi falsificate  
la hotarul moldo-român“
Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org

8–11 NOIEMBRIE, ROTTERDAM ŞI HAGA, OLANDA
Misiunea comercială multi-sectorială pentru companiile moldoveneşti în cadrul proiectului UE “Suport pentru 
promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova“.
Pentru mai multe informaţii: http://miepo.md/ 
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

8–11 NOIEMBRIE, PRAGA, CEHIA
Reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare efectuează o vizită de studiu la Praga, în cadrul 
programului TAIEX, axată pe implementarea Sistemului de informaţii privind trasabilitatea producţiei vinicole.
Pentru mai multe informaţii: ttp://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

9–11 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU
Atelier de lucru TAIEX: Combaterea fraudei fiscale şi spălării de bani.
Pentru mai multe informaţii: ttp://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm 
Persoana de contact: Kirschbaum Christiane, e-mail: Christiane.Kirschbaum@ec.europa.eu

10–12 NOIEMBRIE, STOCKHOLM, SUEDIA
Training privind comunicarea externă pentru angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizat în 
cadrul proiectului UE “Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a forţei de muncă şi de reîntoarcere a migranţilor“ .
Pentru mai multe informaţii: http://www.legal-in.eu/  
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 

11–27 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU
Cea de-a doua vizită la CCA a expertului internaţional de monitorizare a mass-media, realizată în cadrul programului 
”Suport pentru dezvoltarea democraţiei în Moldova”.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 
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Acest buletin este produs 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

15 ŞI 22 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU
Sesiuni de instruire de o zi pentru ofiţerii de poliţie, procurori şi judecători privind prevenirea şi combaterea relelor 
tratamente şi a impunităţii, în cadrul programului ”Suport pentru Democraţie în Moldova”.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

15–16 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU
Conferinţa Internaţională privind Managementul integrat al frontierei în cadrul Misiunii EUBAM.
Pentru mai multe informaţii: http://eubam.org/ 
Persoana de contact: Matthew Taylor, e-mail: matthew.taylor@eubam.org

15–16 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU 
Atelier de lucru, în cadrul proiectului TAIEX workshop “Politicile UE în domeniul justiţiei şi afacerilor interne“
Pentru mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm 
Persoana de contact: Magnus Noll-Ehlers, e-mail: Magnus.Noll-Ehlers@ec.europa.eu

15–18 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU
Programul pilot de training pentru specialişti moldoveni privind securitatea documentelor, realizat în cadrul 
proiectului finanţat de UE “Consolidarea capacităţilor şi cooperării în identificarea documentelor de călătorie  
false şi falsificate la hotarul moldo-român“.
Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org

16 ŞI 23 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU 
Sesiuni de instruire de o zi pentru judecători şi procurori cu privire la utilizarea alternativei la detenţie înainte  
de proces din cadrul programului UE “Suport pentru Democraţie în Moldova“.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

17–20 NOIEMBRIE, LONDRA
Vizita de studiu la Serviciului de Poliţie din Londra pentru un grup de ofiţeri de poliţie din Moldova, realizată  
în cadrul programului UE “Suport pentru Democraţie în Moldova“.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int

18 NOIEMBRIE (PENTRU CONFIRMARE)
Lansarea proiectului de Twinning, finanţat de UE, “Suport pentru sistemul de achiziţii publice din Moldova“.

20 NOIEMBRIE, NURNBERG, GERMANIA 
Târgul locurilor de muncă pentru moldoveni aflaţi în Germania, unde vor fi prezentate posibilităţile de angajare  
pe piaţa forţei de muncă din Moldova, organizat în cadrul proiectului UE “Consolidarea capacităţii Moldovei  
de gestionare a forţei de muncă şi de reîntoarcere a migranţilor“ 
Persoana de contact: http://www.legal-in.eu/  
Persoana de contact: Cristina Cozma, cristina.cozma@legal-in.eu 

23 NOIEMBRIE (PENTRU CONFIRMARE)
Lansarea proiectului de Twinning, finanţat de UE, “Sprijin pentru implementarea şi aplicarea drepturilor  
de proprietate intelectuală în Republica Moldova “.

25 NOIEMBRIE, CHIŞINĂU 
Conferinţa de presa prilejuită de încheierea unui proiect în cadrul proiectului UE “Suport pentru promovarea 
exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova“.
Pentru mai multe informaţii: http://miepo.md/  
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

29 NOIEMBRIE – 3 DECEMBRIE, VILNIUS, LITUANIA
Oficialii de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei vor efectua o vizită de studio,  
în cadrul programului TAIEX privind analiza riscurilor corupţiei în instituţiile publice.
Pentru mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm


