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 ştiri despre proiectele finanţate de Ue  

proGraMUl „spriJinirea deMocraţiei În repUBlica MoldoVa” 
orGaniZeaZĂ traininG pentrU JUrnalişti În doMenUil reflectĂrii 
caMpaniei electorale
Jurnalişti din cadrul posturilor de radio şi tV, publice şi comerciale, 
precum şi din cadrul ziarelor şi resurselor informaţionale pe internet 
au fost instruiţi, în perioada 2–4 noiembrie 2010, în domeniul 
reflectării campaniei electorale în cadrul alegerilor parlamentare 
anticipate. la training au participat 20 de editori şi jurnalişti din  
mass-media din republica Moldova, inclusiv din Găgăuzia.

 Trainingul a fost moderat de lectorul Robert Heukels (Olanda), fostul 
director de programe al Tele-Radiocompaniei  Naţionale din Olanda, 
domnul Cătălin Gomboş (România), redactor la Radio România, şi 
dna Charlotte Govaert (Olanda), producător şi director al unui serial 
documentar dedicat jurnalismului de investigaţie. Participanţii au 
avut, de asemenea, posibilitatea de a obţine informaţii din prima 
sursă de la dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, 
cu privire la utilizarea corectă a tehnicilor şi terminologiei electorale, precum şi cu privire la reflectarea procedurilor 
electorale. Seminarul a inclus sesiuni practice privind prevederile legale şi cadrul reflectării de către mass-media a 
procesului electoral,  responsabilităţile personalului mass-media în reflectarea alegerilor parlamentare anticipate. 
Jurnaliştii au avut întâlniri cu reprezentanţi ai ONG-urilor specializate în monitorizarea procesului electoral, precum şi 
cu dl Ivan Godársky, analist media, Misiunea OSCE/ODIHR pentru observarea alegerilor. 

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

proiectUl finanţat de Ue oferĂ traininG pentrU ofiţerii de poliţie
pe 2–9 noiembrie proiectul finanţat de Ue “Măsuri suplimentare 
pentru combaterea traficului de copii în Moldova” a organizat  
3 sesiuni de două zile de instruire pe tema “tehnici de interviu cu  
copilul în cazuri când acesta este victimă sau martor al traficului şi/
sau exploatării sexuale”.

Aceste cursuri au fost organizate în colaborare cu Ministerul 
moldovean de Interne pentru circa 30 de ofiţeri de poliţie, în special 
inspectori pentru minori din diferite zone ale Republicii Moldova. 

Această activitate a urmărit scopul de a consolida şi de a promova 
tratamentul adecvat şi sprijinirea copilului aflat în  procesul 
de traumatizare psihică în cadrul investigaţiilor şi interviurilor, 
reducerea victimizării secundare a copilului şi totodată instruirea şi 
avansarea cunoştinţelor ofiţerilor de poliţie prin tehnici speciale de comunicare în raport cu un copil.

În acest scop a fost dezvoltat un modul de formare în cooperare cu Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane 
şi a fost recomandat pentru a fi inclus în programul de formare continuă pentru ofiţerii de poliţie. Modulul de instruire 
utilizat în acest proiect a inclus nu numai ore de predare, dar, de asemenea, joc de rol, instrumente de comunicare, 
dramatizare şi alte tehnici participative interactive. 

Persoana de contact: Serena Silvestre, e-mail: itacaong.md@gmail.com 
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consiliUl presei din MoldoVa Îşi eXtinde contactele internaţionale 
Graţie proGraMUlUi finanţat de Ue „spriJinirea deMocraţiei În 
repUBlica MoldoVa”
consiliul presei din republica Moldova şi-a stabilit contacte bune 
cu instituţii similare din 32 de ţări, graţie programului comun al 
Uniunii europene şi consiliului europei “programul de sprijinire a 
democraţiei în republica Moldova”. În perioada 3-6 noiembrie, 
preşedintele consiliului, domnul petru Macovei, şi secretarul de presă 
al instituţiei, doamna ludmila andronic, au participat la cea de-a 
12-a conferinţă anuală a alianţei presei independente a consiliului 
europei (aipce), care s-a desfăşurat în amsterdam, olanda. 

Conferinţa AIPCE a inclus şi un forum pentru reprezentanţii mass-
media şi ai Consiliilor Presei, în cadrul căruia au fost discutate  
problemele de actualitate, efectuat un schimb de opinii şi sfaturi 
reciproce. Prezenţa la aceste două reuniuni anuale a avut o 
importanţă semnificativă pentru cei doi reprezentanţi ai Consiliului 
Presei din Moldova în contextul stabilirii de relaţii de colaborare 
cu consiliile de presă din alte 32 de ţări, aprofundării cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru examinarea 
plângerilor din partea consumatorilor de produse media, iniţierii dialogului între instituţiile de presă şi consumatorii 
de produse mass-media.

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

proiectUl Ue preZintĂ inVentarierea GUnoiştilor   
ileGale/neaUtoriZate În MoldoVa 
la 3 noiembrie, proiectul regional finanţat de Ue “Gestionarea deşe-
urilor — ieVp est” a organizat un seminar pentru a prezenta rezulta-
tele inventarierii gunoiştilor ilegale şi neconforme existente în 8 ra-
ioane ale regiunii de dezvoltare sud a republicii Moldova, precum 
şi analiza de bază a sistemului existent de gestionare a deşeurilor. 

Seminarul a inclus prezentarea informaţiilor ample cu privire la 
situaţia actuală în sistemul de gestionare a deşeurilor, dificultăţi-
le şi deficienţele existente în zona de Dezvoltare Sud, precum şi  
prezentarea rezultatelor anchetei de teren efectuate pe întreaga 
perioadă iunie-octombrie 2010. Munca de teren a fost realizată 
prin topografia traseului, completarea documentaţiei, foto-docu-
mentare şi puncte de referinţă de observare spaţială. 

Proiectul cu un buget de 5,845,500 euro este pus în aplicare în ţările ENPI de Est şi are drept scop asistarea şi 
sprijinirea ţărilor partenere în eforturile lor de a reduce riscurile care decurg din gestionarea necorespunzătoare a 
deşeurilor, care creează astfel riscuri de poluare a mediului în  comunitate şi de afectare a resurselor naturale. 

Persoana de contact: Tatiana Țugui, e-mail: ttugui@eptisa.com
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centrUl coMUn de cercetare al Ue efectUeaZĂ  
scHiMB de inforMaȚii În cHişinĂU 
la 8–9 noiembrie, centrul comun de cercetare al Uniunii 
europene (ccc), a organizat la chişinău un eveniment de schimb 
de informații, urmat de un atelier de lucru. ambele evenimente 
au fost organizate împreună cu academia de ştiinţe a Moldovei. 
obiectivul evenimentului de informare a fost de a furniza o imagine 
de ansamblu asupra activităţilor ccc, un accent special punându-se 
pe metrologie (irMM), precum  şi de a identifica posibilele domenii 
de colaborare. atelierul de lucru s-a bazat pe solicitarea republicii 
Moldova de a informa experţii naţionali cu privire la metodele 
avansate cu scopul de a iniţia un astfel de exerciţiu în viitor. 

Evenimentul de schimb de informații al CCC a vizat consolidarea 
cooperării comunităţii ştiinţifice din Moldova cu cea din Uniunea 
Europeană, în special în procesul de aderare la UE prin intermediul 
celui de-al  şaptelea program-cadru (PC7), un instrument financiar prin care Uniunea Europeană sprijină activităţile de 
cercetare şi dezvoltare care acoperă aproape toate disciplinele ştiinţifice. În cadrul evenimentului au fost identificate 
noi parteneriate şi prezentate noi idei de proiecte comune. 

CCC este o direcţie generală a Comisiei Europene, care oferă sprijin ştiinţific şi tehnic pentru conceperea, dezvoltarea, 
implementarea şi monitorizarea politicilor UE. Ca un serviciu al Comisiei Europene, CCC funcţionează ca un centru de 
referinţă de ştiinţă şi tehnologie pentru Uniune. 

Mai multe informaţii la: http://www.international.asm.md/  
Persoana de contact: Sergiu Porcescu, e-mail: cip@asm.md 

MisiUne econoMicĂ În olanda, finanţatĂ de Ue 
pe 8–11 noiembrie proiectul finanţat de Ue “suport pentru 
promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în republica 
Moldova” a cofinanţat şi coorganizat o misiune de export şi investiţii 
comerciale la rotterdam şi Haga, în olanda. 

În timp ce evenimentul de la Rotterdam a constat într-un 
seminar de afaceri pentru oameni de afaceri olandezi interesaţi 
de lansarea afacerilor în Moldova, urmată de întâlniri directe 
business-to-business între oamenii de afacere din Republica 
Moldova şi antreprenori olandezi, evenimentul de la Haga s-a axat 
pe posibilităţile de instituire a unui fond moldo-olandez comun în 
cadrul Iniţiativei Sectorului Privat grantul ”Facilitarea Investiţiilor”, 
finanţatat de Guvernul olandez .

Din delegaţia moldovenească au făcut parte peste 15 companii din Republica Moldova, preponderent din sectoarele 
agricol şi industrie prelucrătoare. Evenimentele organizate în Rotterdam şi Haga au atras peste 35 de companii și 
oameni de afaceri olandezi. 

Mai multe informaţii la: http://miepo.md/  
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md
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proGraMUl finanţat de Ue „spriJinirea deMocraţiei În repUBlica 
MoldoVa” oferĂ sfatUri Valoroase pentrU cca În Vederea 
MonitoriZĂrii Media
În perioada 11–27 noiembrie, dl Marek Mracka, coordonatorul 
de program al liderului european de monitorizare  a mass-media 
MeMo98,  a oferit consultanţă şi a asistat consiliul coordonator 
al audiovizualului (cca) în elaborarea a celui de-al 2-lea şi al 3-lea 
raport de monitorizare mass-media privind alegerile parlamentare 
anticipate.

Expertul slovac a consultat membrii personalului Unităţii de 
Monitorizare a CCA în efectuarea monitorizării mass-media şi a 
sprijinit şeful Unităţii de Monitorizare în elaborarea rapoartelor în 
conformitate cu standardele europene. El a participat la şedinţele 
zilnice şi săptămânale prezentând observaţiile sale privind 
punctele forte şi slabe ale activităţilor de monitorizare mass-media  
corespunzător recomandărilor. Rapoartele de monitorizare au fost 
prezentate pe 19 şi 26 noiembrie în timpul şedinţei CCA .

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

proiectUl finanţat de Ue orGaniZeaZĂ o ViZitĂ de stUdiU În olanda 
pe 8–12 noiembrie proiectul finanţat de Ue “consolidarea 
capacităţilor şi cooperării în identificarea documentelor de călătorie 
falsificate la frontiera moldo-română” a avut loc o vizită de studiu 
în olanda. Vizita a fost găzduită de royal Marechausee din olanda, 
care este un partener al proiectului. 

În timpul vizitei de studiu participanţii din Moldova s-au familiarizat 
cu aspectele teoretice şi practice de lucru ale colegilor olandezi în 
domeniul documentelor de securitate. Programul intensiv a inclus 
iniţierea în particularităţile activităţii  Centrului de expertiză privind 
identitatea fraudelor cu documente, vizite la Aeroportul Internaţional 
Schiphol, la tipografia olandeză de paşapoarte Morpho, la Școala 
Superioară de Grafică (Graphic High School) din Eindhoven, cu 
demonstrarea tehnicilor de imprimare a actelor şi vizita la Academia Regală Marechausse din Appeldorn.

 Aspectele practice ale vizitei de studiu au fost acoperite de ateliere de lucru şi sesiuni de formare, inclusiv formare 
la faţa locului pe sistemul EidsonTD şi instrument de instruire electronic. Vizita a asigurat  o valoare adăugată pentru 
cunoştinţele şi deprinderile acumulate de către oficialii moldoveni în activităţile anterioare ale proiectului.  

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org 
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traininG finanţat de Ue În doMeniUl coMUnicĂrii eXterne pentrU 
aGenţia naţionalĂ pentrU ocUparea forţei de MUncĂ
pe 10–12 noiembrie, în cadrul proiectului finanţat de Ue 
“consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a forţei de muncă 
şi reîntoarcere a migranţilor”, la stockholm, suedia, a avut loc o 
sesiune de instruire privind comunicarea externă pentru 12 directori 
ai agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de Muncă (anofM), 
denumiţi “ambasadori” în cadrul instituţiei. această formare a avut 
scopul de a fortifica capacităţile directorilor anofM în domeniul de 
comunicare cu solicitanţii de locuri de muncă, angajatorii, agenţiile 
private de ocupare şi alţi parteneri. 

Rolul de “ambasadori” este de a obţine cunoştinţele necesare 
pentru a schimba atitudinea în materie de lucru, astfel încât 
ANOFM să fie în măsură să ofere servicii de înaltă calitate şi la 
standarde europene pentru cetăţenii noştri. În acest sens, au fost 
organizate două sesiuni de formare privind comunicarea internă şi externă, astfel ca după aceea participanţii la 
seminar să poată răspândi informaţii în cadrul agenţiei şi să fie ca un exemplu pentru alţi angajaţi, precum şi să îi 
poată sprijini. 

“Această formare a reuşit să îmbogăţească şi să consolideze cunoştinţele noastre. Specialiştii din partea Agenţiei 
Suedeze pentru Ocuparea Forţei de Muncă deţin o experienţă de lucru vastă pe care am încercat să o preluăm“, 
a menţionat Ludmila Dimineţ, directorul agenţiei teritoriale   ANOFM Cahul. 

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

proGraMUl de cooperare transfrontalierĂ descHide  
o repreZentanţĂ În MoldoVa 
la 11 noiembrie, programul finanţat de Ue ”cooperarea transfron-
talieră românia-Ucraina-republica Moldova” a anunţat deschiderea 
a trei filiale ale secretariatului tehnic comun al programului — la 
chişinău, cernăuţi şi odesa. 

Aceste birouri vor ajuta la promovarea programului, vor oferi 
informaţii fiabile pentru potenţialii solicitanţi şi beneficiari din 
toate ţările participante în ceea ce priveşte condiţiile tehnice de 
finanţare. Filiala de la Chişinău va acoperi întreaga ţară, în timp 
ce birourile din Ucraina vor acoperi regiunile Odesa şi Cernăuţi, 
precum şi zonele adiacente programul din Ucraina. 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina-
Republica Moldova are scopul de a crea punţi între cele trei ţări 
implicate, în vederea ajutorării zonelor de frontieră în depășirea provocărilor de dezvoltare similare cu care se 
confruntă. Bugetul acestui program al UE este de 126.72 milioane euro, iar perioada de implementare — anii 2007-
2013. Programul este finanţat din Instrumentul de Vecinătate și Parteneriat European”.

Mai multe informaţii la: http://www.ro-ua-md.net/  
Persoana de contact: Adriana Nicula, e-mail: info.ro-ua-md@brctsuceava.ro
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Gestionarea inteGratĂ a frontierelor: sporirea secUritĂţii  
şi siMplificarea procedUrii de trecere a frontierei 
la 15 noiembrie, la chișinău, a avut loc o conferinţă internaţională, 
sub egida Misiunii Uniunii europene de asistenţă la frontiera dintre 
Moldova şi Ucraina (eUBaM), la tema Managementului integrat 
al frontierei (iBM). organizată în comun cu serviciul Grăniceri al 
republicii Moldova, conferinţa a adunat mai mult de 100 manageri 
de top și specialiști de la agenţiile de frontieră din Ucraina şi 
Moldova, din trei state membre ale Ue din cadrul parteneriatului 
estic, din 12 state membre Ue, reprezentanţi ai ambasadelor 
acreditate în republica Moldova şi reprezentanţi de la 12 organizaţii 
internaţionale care activează în domeniul securităţii frontierelor. 

“Statele moderne trebuie să se bazeze pe o economie care este 
deschisă pentru comerţul internaţional şi în acelaşi timp, să 
ofere un grad sporit de securitate a cetăţenilor lor,” a declarat 
Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei UE. “Conceptul Managementului integrat al frontierei joacă un rol 
important în combaterea eficientă a migraţiei ilegale, traficului de fiinţe umane, a altor infracţiuni transfrontaliere. 
Acesta permite, de asemenea, facilitarea controalelor la frontieră, astfel oferind o traversare mai simplificată a 
graniţelor”, a adăugat el.

Modelul integrat al UE de gestionare a frontierelor este unul dintre principalele elemente ale strategiei de securitate 
a UE. Modelul IBM presupune cooperare intensă între agenţiile de frontieră pe plan intern, dar și extern. Instrumente, 
cum ar fi tehnicile moderne de analiză a riscului, resurse umane extrem de profesioniste, comunicare şi schimb de 
informaţii, infrastructură dezvoltată şi echipamente eficiente contribuie la obţinerea unor  rezultate pozitive. 

Mai multe informaţii la: http://eubam.org/  
Persoana de contact: Matthew Taylor, e-mail: matthew.taylor@eubam.org

proiectUl finanţat de Ue orGaniZeaZĂ Un traininG-pilot  
de forMare priVind secUritatea docUMentelor 
În perioada 15-18 noiembrie, proiectul finanţat de Ue “consolidarea 
capacităţilor şi cooperării în identificarea documentelor de călătorie 
falsificate la frontiera moldo-română”, a organizat un training-pilot 
de instruire privind securitatea documentelor pentru reprezentanţii 
serviciului de Grăniceri, Ministerului de afaceri interne şi Ministerului 
tehnologiilor informaţionale şi comunicaţii.

Acesta a devenit cea de-a treia instruire de acest gen, organizată 
în cadrul proiectului, ca urmare a formării din vara acestui an. 
Formarea-pilot a fost efectuată de către formatori naţionali de 
la Serviciul Grăniceri şi Ministerul de Interne. Supravegherea şi 
sprijinul metodologic de formare au fost asigurate de formatori 
olandezi şi români în domeniul documentelor de securitate.

Trainerii naţionali s-au calificat în cursul de formare de formatori care a fost organizat în cadrul proiectului în perioada 
24 mai-4 iunie. Programele de formare pentru traininguri-pilot au fost elaborate de Grupul de lucru privind securitatea 
documentelor, format din reprezentanţi ai instituţiilor din Moldova şi experţi internaţionali. Formarea viitoare va avea 
loc în decembrie 2010. 

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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proiectUl finanţat de Ue efectUeaZĂ instrUire oferitĂ  
aUtoritĂţilor MiGraţionale din MoldoVa 
la 16-18 noiembrie proiectul finanţat de Ue “cooperare tehnică 
şi consolidarea capacităţilor autorităţilor din Ucraina şi republica 
Moldova pentru punerea în aplicare a acordurilor de readmisie 
cu Uniunea europeană” a desfășurat un training de orientare 
culturală şi gestionare a conflictelor pentru autorităţile migraţionale 
moldoveneşti şi onG-urile locale. obiectivul formării a fost de a 
spori gradul de conştientizare de către autorităţile moldoveneşti a 
problemelor interculturale, care să le permită să asigure previziunea, 
prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de conflict posibil în timp ce 
lucrează cu grupuri de migranţi. 

La training au participat 15 reprezentanţi ai Serviciului de Grăniceri, 
Biroului Migraţie şi Azil, Centrului de Cazare a Migranţilor, precum 
şi ai ONG-urilor locale. Participanţilor le-au fost împărtăşite   
cunoştinţele-cheie şi cele mai bune practici în domeniu. Acest lucru le va permite o mai bună colaborare, comunicare 
şi negociere a conflictelor în medii multiculturale sub aspectul sensibilităţii culturale şi al respectului, conştientizând 
diferenţele în valorile şi priorităţile migranţilor, precum şi printr-o mai bună înţelegere a diferenţelor culturale şi a 
nevoilor acestora, asigurarea cazării în condiţii de siguranţă pentru  migranţi. 

Mai multe informaţii la: http://www.iom.md/ 
Persoana de contact: Mihai Maciuca, e-mail: mmaciuca@iom.int

eU-tWins repreZintĂ cele Mai BUne practici şi standarde  
În spriJinUl acHiZiţiilor pUBlice În MoldoVa 
la 18 noiembrie delegaţia Ue, agenţia pentru achiziţii publice din Moldova şi Ministerul român al finanţelor publice 
au lansat proiectul twinning finanţat de Ue  “suport pentru sistemul de achiziţii publice din republica Moldova”. 
obiectivul general al acestui proiect este de a consolida administraţia publică din Moldova, prin continuarea dezvoltării, 
îmbunătăţirea şi consolidarea achiziţiilor publice în cadrul sistemului de finanţe publice din Moldova. 

Proiectul cu un buget de aproximativ 1 milion de euro are menirea să sporească capacităţile de punere în aplicare 
a achiziţiilor publice în Moldova la toate nivelurile, cu accent special pe Agenţia pentru Resurse Materiale, Achiziţii 
Publice şi Ajutoare Umanitare. Acesta vine să îmbunătăţească modul de funcţionare a sistemului actual de achiziţii 
publice prin sporirea gradului de transparenţă şi furnizarea de informaţii care ar asigura îndeplinirea principiilor de 
bază ale achiziţiilor publice, şi anume: asigurarea transparenţei, nediscriminării, concurenţei loiale şi a accesului la 
recursul legal. 

Acest lucru se referă la aspectele organizatorice şi manageriale, la dezvoltarea personalului, la proceduri şi sistemul 
administrativ, în scopul de a consolida pe termen lung competenţa operaţională şi capacitatea entităţilor contractante, 
precum şi de a armoniza legislaţia autohtonă privind achiziţiile publice cu cea din UE.   

Persoana de contact: Oleg Hirbu, e-mail: oleg.hirbu@ec.europa.eu
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eUBaM face reZUMatUl operaţiUnii MiXte de control la frontierĂ,  
la Graniţa Moldo-UcraineanĂ 
la 18 noiembrie, Misiunea Uniunii europene de asistenţă la frontiera 
dintre Moldova şi Ucraina (eUBaM), a organizat, la odesa, o întrunire 
a reprezentanţilor serviciilor de frontieră ale Ucrainei şi republicii 
Moldova şi ai altor organisme pentru a evalua operaţiunea mixtă 
de control al frontierei ”tyra 2010”, de-a lungul frontierei moldo-
ucrainene şi foaia de parcurs pentru cooperarea internaţională în 
viitor în domeniul gestionării frontierelor.

“Munca comună a serviciilor de frontieră moldoveneşti şi 
ucrainene şi sprijinul direct al EUBAM, ”Tyra 2010” a influenţat 
pozitiv securitatea hotarului de-a lungul frontierei moldo-
ucrainene”, a declarat Slawomir Pichor, Şef-adjunct al Misiunii 
EUBAM. “Cooperarea dintre agenţii, colaborarea transfrontalieră şi 
internaţională este vitală în securizarea frontierelor, şi abordarea 
adoptată de către parteneri în această operaţiune este un exemplu foarte bun în acest sens.” 

”Tyra 2010” este cea de-a 7-a operaţiune comună de control la frontieră, de-a lungul hotarului moldo-ucrainean. 
Ca urmare a operaţiunii, au fost depistate mărfurile de contrabandă în valoare de peste 535,000 euro. Aceasta 
reprezintă o creştere cu 170% faţă de cele depistate în cadrul celei de-a şasea operaţiuni, desfăşurate în 2009. 
Pentru prima dată, cea de-a 7-a operaţiune comună de control la frontieră a inclus reprezentanţi de la EUROPOL şi 
FRONTEX. 

Mai multe informaţii la: http://www.eubam.org/  
Persoana de contact: Matthew Taylor, e-mail: matthew.taylor@eubam.org

 

doUĂ proiecte finanţate de Ue inaUGUrate În cadrUl proiectUlUi 
“sUport pentrU proMoVarea Încrederii”
la 19 noiembrie şeful delegaţiei Uniunii europene în Moldova a inaugurat două proiecte Ue în regiunea transnistreană 
(în regiune slobozia):  un proiect de gestionare a deşeurilor municipale solide în nezavertailovca şi un centru Medical ce 
prestează servicii în ambulatoriu în satul cioburci.

Sistemul de gestionare a deşeurilor în Nezavertailovca este dotat cu noi platforme şi containere şi camioane noi 
pentru colectarea deşeurilor solide. Proiectul implică o cooperare strânsă între ecologiştii din Republica Moldova şi 
Transnistria care abordează problemele de gestionare a deşeurilor în regiune.

Ambulatoriul din Cioburci a fost reconstruit, dotat cu seturi noi de echipamente medicale şi cu mobilier. Acesta 
constituie un centru pilot în regiune. Proiectele UE implică o cooperarea sistematică şi eficientă între experţii de pe 
ambele maluri ale râului Nistru şi sunt destinate să sprijine eforturile Uniunii Europene care vizează dezvoltarea şi 
consolidarea încrederii în regiune.

Persoana de contact — Victor Muntean, e-mail: victor.munteanu@undp.org
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proiectUl finanţat de Ue preZintĂ În GerMania  
oportUnitĂţile oferite de piaţa forţei de MUncĂ
la 20 noiembrie, proiectul finanţat de Ue “consolidarea capacităţii 
Moldovei de gestionare a forţei de muncă şi de reîntoarcere a 
migranţilor”, a organizat la nurnberg, Germania, două evenimente 
de informare asupra oportunităţilor braţelor de muncă din republica 
Moldova. evenimentul a reunit moldoveni care locuiesc în Germania 
şi care doresc să se întoarcă acasă. În acest sens, au fost invitate 
10 companii de bază din Moldova şi 2 agenţii private de recrutare, 
care au oferit posturile vacante din următoarele domenii: tehnologii 
informaţionale, sectorul bancar, construcţii, industria alimentară şi 
a băuturilor, servicii, etc.

“Acest târg de locuri de muncă ne-a oferit posibilitatea de a 
identifica angajaţi cu înaltă calificare şi abilităţi europene bazate 
pe cunoaştere, care pot contribui la asigurarea dezvoltării unei 
companii,  dar şi a ţării  în ansamblul”, au remarcat angajatorii. Târgul locurilor de muncă a fost organizat de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi proiectul finanţat de UE, în parteneriat cu Centrul German pentru 
Migraţie Internaţională, care a prezentat proiectul său de motivare a specialiştilor moldoveni să se întoarcă acasă.

 Sergiu Sainciuc, vice-ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a fost prezent la deschiderea oficială a târgului 
de locuri de muncă. El a salutat acest gen de evenimente care au ca scop informarea despre posibilităţile moldovenilor 
din străinătate de pe piaţa muncii din Moldova. 

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

proiectUl Ue asiGUrĂ asistenţa MedicalĂ de calitate  
pentrU locUitori din cioBUrci 
pe 22 noiembrie, graţie finanţării din partea Ue, în localitatea cioburci, 
raionul slobozia, a fost inaugurat centrul de sănătate, reparat şi 
reutilat în conformitate cu standardele avansate. reconstrucţia şi 
reparaţia acestuia au fost efectuate de către proiectul „never alone” 
în cadrul programului Ue/pnUd „susţinerea măsurilor de întărire a 
încrederii”. 

Obiectivul proiectului realizat de către Fundaţia „Regina Pacis” 
a constat în reconstrucţia şi reparaţia Centrului de Sănătate în 
satul Cioburci, astfel încât localitatea în cauză, precum şi satele 
din vecinătate, să obţină accesul la servicii de sănătate de înaltă 
calitate. În septembrie, Fundaţia „Regina Pacis” a încheiat cu 
succes reparaţia ambulatoriului, precum şi renovarea şi reutilarea 
cabinetelor prin dotarea acestora cu utilaj medical performant şi cu mobilă nouă.  

„Am atins scopul pe care ni l-am propus, problema accesului populaţiei la servicii de sănătate de calitate fiind 
soluţionată. Acum, după realizarea proiectului, localitatea deţine un Centru de Sănătate renovat, dotat cu utilaj 
modern. În afară de aceasta, graţie proiectului, un grup de medici locali  au participat la un şir de vizite de studiu 
la Anenii Noi şi Chişinău, sporindu-şi nivelul de cunoştinţe şi aptitudini teoretice şi practice în domeniul acordării 
serviciilor medicale de calitate.  Proiectul a avut şi un impact social, în cadrul acestuia fiind informaţi 120 de tineri 
despre modul sănătos de viaţă. Evenimentele desfăşurate au consolidat, de asemenea, interacţiunea dintre locuitorii 
raionului”, a declarat Ilie Zabic, coordonatorul proiectului.    

Persoana de contact: Ilie Zabic, e-mail: izabica@reginapacis.org



№ 11 
30 Noiembrie, 
2010 

ŞTIRILE COOPERĂRII CU UE
Buletin informativ al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova

proiectUl finanţat de Ue spriJinĂ inVestiţiile MiGranţilor  
În econoMia repUBlicii  MoldoVa   
la 22 noiembrie, Guvernul republicii Moldova a lansat programul 
pilot de atragere a remitenţelor în economie “pare 1+1”. acesta a 
fost adoptat printr-o decizie a Guvernului în octombrie şi îşi propune 
să stimuleze transferul de remitenţe prin canalele oficiale, transferul 
de cunoştinţe şi de know-how, pentru a facilita accesul migranţilor 
moldoveni la fonduri, precum şi crearea de noi locuri de muncă în 
republica Moldova.

Pus în aplicare de către Organizaţia pentru Dezvoltarea  Între-
prinderilor Mici şi Medii (ODIMM) şi prevăzut pentru perioada 
2010–2012, ”PARE 1+1” prevede că fiecare leu investit de către 
un migrant moldovean sau ruda sa de prim grad va fi suplinit cu 
un alt leu din partea statului pentru lansarea unei noi întreprinderi 
private sau dezvoltarea unei întreprinderi existente, în special în zonele rurale. 

Programul va cuprinde patru componente: campanii de informare, traininguri şi consultanţă, finanţarea întreprinderilor,  
monitorizarea şi evaluarea.Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, prin proiectul finanţat de UE “Sprijinirea punerii 
în aplicare a componentei migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova” va sprijini ODIMM  în 
campania de informare a programului ”PARE 1+1”, precum şi prin oferirea mai multor subvenţii pentru migranţii care 
vor demonstra fezabilitatea proiectelor lor de afaceri în interesul dezvoltării comunităţii locale.

Mai multe informaţii la: http://www.iom.md/ şi http://www.odimm.md/ 
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int

apropierea de standardele Ue În doMeniUl dreptUlUi  
În asistenţa Şi politica de stat  
la 23 noiembrie, în cadrul proiectului finanţat de Ue “sprijin 
pentru punerea în aplicare a acordurilor între republica Moldova 
şi Uniunea europeană”, a avut loc un briefing de presă privind 
dreptul în abordarea asistenţei şi politicii de stat, un subiect de 
interes fundamental pentru concurenţă, comerţ şi procesul de 
integrare a republicii Moldova în Ue. În cadrul evenimentului a fost 
prezentat primul mare studiu din Moldova privind ajutorul de stat şi 
reglementarea subvenţilor în conformitate cu normele Ue, oMc şi 
cerinţele cefta, în contextul dreptului asistenţei de stat şi politicii 
sub aspectul apropierii republicii Moldova de standardele Ue. 

Studiul face parte din Proiectul sectorial de aproximare a legislaţiei 
într-un şir de domenii  şi oferă o evaluare detaliată, precum şi 
recomandări şi concluzii strategice pentru dezvoltarea în continuare 
a procesului de aproximare a legislaţiei în Republica Moldova în ceea ce priveşte reglementarea ajutorului de stat. 
Reglementarea ajutorului de stat este considerată ca fiind unul dintre domeniile cele mai complexe şi dificile în 
procesul de integrare europeană. 

În 1998 Moldova s-a angajat să armonizeze treptat legislaţia şi politica sa cu standardele UE în acest domeniu şi 
să respecte angajamentele stabilite în cadrul OMC şi în 2006 — CEFTA. Până în prezent, au existat foarte puţine 
progrese în crearea unui sistem naţional de reglementare a ajutoarelor de stat în Republica Moldova.

Mai multe informaţii la: http://www.support-md-eu.md/ 
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@suport-MD-eu.md
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s-a dat startUl proiectUlUi tWinninG, finanţat de Ue 
la 23 noiembrie, a fost dat startul proiectului twinning, finanţat 
de Ue “suport pentru implementarea şi aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală în republica Moldova”. obiectivul general al 
acestui proiect cu un buget de 1 milion de euro este de a îmbunătăţi 
punerea în aplicare şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în republica Moldova, în conformitate cu prevederile 
planului de acţiuni Ue-republica Moldova.

Proiectul va fi implementat timp de 2 ani de Oficiul danez de brevete 
şi mărci, Oficiul român de stat pentru invenţii şi mărci şi Agenţia de 
stat pentru proprietate intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). 
Acesta vine să consolideze capacitatea administrativă a AGEPI, 
Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia 
Fraude), Ministerului Economiei, Serviciului Vamal în stabilirea 
unui dialog constructiv între toate părţile interesate şi aplicarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală. 

La conferinţa de lansare a proiectului au luat parte reprezentanţi ai autorităţilor publice responsabile de aplicarea şi 
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, organizaţiilor non-guvernamentale şi ai comunităţii academice. 

Persoana de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com

 

Ue spriJinĂ deMocratiZarea şi deZVoltarea  
dUraBilĂ a raionUlUi caHUl 
la 24 noiembrie, la cahul, a avut loc conferinţa de încheiere a pro-
iectului finanţat de Ue ”consolidarea capacităţilor şi sensibilizarea 
potenţialului în regiunea cahul”. obiectivul general al proiectului 
a fost promovarea democratizării şi dezvoltării durabile a regiunii 
cahul. experţii de la autorităţile locale din Jelgava (letonia), îm-
preună cu partenerii săi de cooperare de la downpatrick (Marea 
Britanie) timp de 2 ani oferă instruire pentru factorii de decizie si 
specialişti din comunele regiunii cahul şi reprezentanţi ai onG în 
diferite domenii: sistemul financiar al municipalităţii, descentrali-
zarea şi democratizarea, probleme de mediu şi cele sociale, dez-
voltarea durabilă, încurajarea iniţiativelor locale şi a grupurilor de 
acţiune locală, aspecte legate de Ue.

În cadrul proiectului au fost organizate concursuri de desene pentru copii din toate cele trei ţări (Letonia, Moldova, 
şi Marea Britanie), în scopul de a îmbunătăţi înţelegerea culturilor statelor respective şi de a promova spiritul de 
caritate. De asemenea, părinţii copiilor, familiile şi colegii au fost informaţi cu privire la particularităţile proiectului 
şi obiectivele acestuia, fiindu-le oferite oportunităţi de înţelegere mai largă a rolului cooperării pentru dezvoltare. 
În cadrul proiectului a avut loc un forum al tineretului, scopul acestuia fiind de a da startul unui dialogul, 
cooperării şi schimbului de bune practici între tineri, care reprezintă viitorii factori de decizii şi creatori de politică 
în ţările implicate. Pe parcursul implementării proiectului a fost elaborat conceptul unui nou proiect comun între 
euroregiunile Saule (care face parte din Districtul Jelgava)  şi Dunărea de Jos (Euroregiunea care cuprinde mai 
multe regiuni din Moldova, Ucraina şi România). 

Persoana de contact: Anita Skutane, e-mail: anita.skutane@jelgavasnovads.lv
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totaliZarea reZUltatelor oBţinUte de Un proiect eUropean  
la 25 noiembrie, în cadrul proiectului finanţat de Ue “suport pentru 
promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în republica Moldo-
va” (speai), a avut loc o conferinţă de presă, a cărei scop a fost de a 
comunica rezultatele obţinute pe parcursul implementării acestuia. 
principalii beneficiari ai proiectului, cu un buget total de 1,600,000 
de euro şi care a fost implementat în decursul a 24 de luni, vizînd 
promovarea exporturilor moldoveneşti, atragerea investitorilor stră-
ine şi asistenţa oferită Moldovei în selectarea laboratoarelor de în-
cercări pentru obţinerea acreditării internaţionale, au fost Ministerul 
economiei şi Ministerul agriculturii şi industriei alimentare.

Octavian Calmac, vice-ministrul economiei, a oferit o prezentare 
generală a mediului de export şi investiţii în Republica Moldova, 
a subliniat iniţiativele Guvernului în vederea sprijinirii exportatorilor moldoveni şi atragerii investitorilor străini, 
mulţumind proiectului SPEAI pentru sprijinul acordat pe parcursul implementării acestuia. 

Vasile Bumakov, Viceministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, a descris în linii generale structura existentă  în 
Republica Moldova în domeniul măsurării, standardizării şi testării calităţii şi a subliniat eforturile depuse de către 
Guvernul Republicii Moldova în vederea  apropierii infrastructurii acestui sistem de nivelul UE. 

Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova, a menţionat în discursul său că “proiectul 
şi-a realizat toate obiectivele stabilite şi suntem bucuroşi să vedem că acest lucru este, de asemenea, recunoscut de 
către alţi donatori ca, de exemplu, Centrul olandez pentru Promovarea Importurilor din ţări terţe (CBI), care doreşte să 
continue realizarea programelor iniţiate de proiect, printre altele, în asemenea sectoare, precum sunt vinul, fructele 
şi legumele proaspete, dar şi sectorul TIC”. 

Mai multe informaţii la: http://miepo.md/  
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md

proiectUl finanţat de Ue doneaZĂ ecHipaMent de preZentare 
profesionalĂ consiliUlUi coordonator al aUdioViZUalUlUi
sala de conferinţe a consiliului coordonator al audiovizualului 
(cca) din republica Moldova este acum dotată cu echipament de 
specialitate pentru prezentarea rapoartelor de monitorizare mass-
media, materiale video etc. echipamentul a fost donat la 26 noiembrie 
de către programul comun al Uniunii europene şi consiliului europei 
“programul de sprijinire a democraţiei în republica Moldova”.

Echipamentele noi (LCD-uri, microfoane şi sisteme audio şi notebook-
uri cu porturi HDMI), vor permite CCA să prezinte rezultatele 
rapoartelor de monitorizare elaborate de Unitatea de monitorizare, 
ştiri contestate de partidele politice sau de cetăţeni, materialele 
prezentate de către radiodifuzori pentru solicitarea de licenţele 
noi etc. Costul total al dispozitivelor donate de către Programul de 
sprijin pentru Democraţie este în jur de 8000 de euro.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int
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proiectUl finanţat de Ue oferĂ spriJin pentrU  
desfĂşUrarea aleGerilor parlaMentare 
proiectul finanţat de Ue şi implementat de pnUd “sprijin electoral pentru 
republica Moldova” a oferit asistenţă comisiei electorale centrale (cec) 
în organizarea unui proiect-pilot al votării electronice în cadrul alegerilor 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. În cadrul proiectului au fost 
oferite laptop-uri pentru 43 de secţii de votare în sectorul centru din chişinău 
pentru a testa registrul electronic al alegătorilor, bazat pe concluziile testării 
efectuate  în cadrul referendumului. 

Astfel, capacităţile instituţionale ale CEC au fost testate din nou în ceea ce 
priveşte organizarea şi analiza totalurilor activităţilor legate de testul-pilot. 
Comparativ cu testul-pilot din septembrie, de această dată CEC a pus în 
aplicare în întregime activităţile referitoare la coordonarea operatorilor 
electronici ai registrului, ceea ce reprezintă un pas enorm pentru viitor.

Proiectul, realizat în cooperare cu OIM, a oferit, de asemenea, suport 
pentru CEC şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) în 
organizarea votării în afara ţării, la 28 noiembrie. Proiectul a oferit instruire 
şi suport pentru ambele organizaţii, precum şi campanii de informare a 
publicului şi în organizarea activităţilor pentru alegătorilor moldoveni aflaţi peste hotare. 

Persoana de contact: Rudolf Elbling, e-mail: rudolf.elbling@undp.org

 

proiectUl finanţat de Ue iniţiaZĂ reViZUirea  
planUlUi de coMUnicare a cec 
proiectul finanţat de Ue şi implementat de pnUd “sprijin electoral pentru 
republica Moldova” a iniţiat în noiembrie revizuirea planului de comunicare a 
comisiei electorale centrale (cec), printr-o sesiune de formare bazată pe lecţiile 
învăţate din referendum. folosind rezultatele de formare, cec, în colaborare 
cu proiectul nominalizat, au revizuit planul de comunicare pentru alegerile 
parlamentare la 28 noiembrie, cu şeful departamentului educaţie civică şi 
formare al cec. 

Cu acest document de referinţă, proiectul a iniţiat şi coordonat un plan de 
comunicare strategică complex, precum şi de atragere a resurselor financiare 
de la donatorii internaţionali şi părţile interesate (Consiliul Europei, IFES), în 
vederea unei educaţii civice puternice/campanie de informare pentru alegerile 
din noiembrie. În cadrul proiectului au fost finanţate elaborarea şi punerea în 
aplicare a unei strategii şi a tuturor materialelor corespunzătoare. 

Au fost produse 14 spoturi (audio şi audio-vizuale, în limbile română şi rusă, 
unele în versiuni de animaţie), precum şi panouri de afişaj pe stradă,  panouri 
luminiscente, afişe, pliante, bannere pentru internet. Pentru prima dată, a fost 
proiectată o campanie pentru reţelele de socializare. Proiectul a organizat, de asemenea, un concurs pe Internet.

 Persoana de contact: Rudolf Elbling, e-mail: rudolf.elbling@undp.org
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proGraMUl finanţat de Ue „spriJinirea deMocraţiei În repUBlica 
MoldoVa” oferĂ asistenţĂ JUdecĂtorilor şi procUrorilor 
aproximativ 60 de judecători şi procurori au fost instruiţi în 
noiembrie în cadrul programului de sprijinire a democraţiei în 
republica Moldova. aceştia au participat la două tipuri de training 
vizând unele aspecte specifice, cum ar fi combaterea tratamentelor 
inumane, utilizarea metodelor de alternativă  a detenţiei prevenind 
închisoarea. 

Instruirile au fost efectuate de către doi formatori naţionali care la 
începutul acestui an au trecut un training de formatori la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului şi Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii, în domeniul  prevenirii torturii, combaterii 
relelor tratamente şi utilizării unor metode de alternativă a 
detenţiei preventive şi închisorii. Această sesiune de formare 
este o componentă esenţială a eforturilor programului comun 
în combaterea torturii şi a tratamentelor inumane şi vine să promoveze conştientizarea drepturilor omului în 
Republica Moldova.

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

iMpactUl standardelor Ue În UniVersitĂţile din repUBlica MoldoVa 
În noiembrie proiectul finanţat de Ue  “sprijin pentru punerea în 
aplicare a acordurilor între republica Moldova şi Uniunea europeană”, 
a organizat o serie de seminare de informare privind reglementarea 
domeniului alimentaţiei din Ue cu elevii şi profesorii de la mai multe 
universităţi din chişinău. scopul programului a fost de a spori nivelul 
informaţional atât al profesorilor, cât şi al studenţilor cu privire la 
legislaţia Ue, mai cu seamă în ceea ce priveşte apropierea legislaţiei 
agro-alimentare din Moldova la standardele Ue. 

Prezentarea a inclus o scurtă introducere în legislaţia ce vizează sis-
temul de alimentare din UE  şi în procesul de armonizare a cadrului 
legal din Republica Moldova, utilizând exemplul de standarde de ca-
litate şi siguranţă utilizate pentru fructe şi legume. Richard Moody, 
expert UE şi avocat englez specializat în legislaţia agro-alimentară, 
a prezentat modificările la legislaţia agro-alimentară a Republicii Moldova în contextul procesului de aproximare a aces-
teia către legislaţia UE. “Modelul UE de reglementare agro-alimentară este un model de succes şi unul durabil, care 
poate fi util şi folosit ca referinţă pentru Moldova în  dezvoltarea standardelor agro-alimentare”, a spus el. 

Ion Bulgac, lector la Facultatea de Drept a Universităţii Agrare, a declarat că “sprijinul expertului UE care oferă 
informaţii extrem de importante cu privire la efectele normelor UE asupra legislaţiei agro-alimentare a Republicii 
Moldova, adaugă valoare semnificativă la metodele noastre proprii de predare şi apreciem activitatea proiectului UE 
de sensibilizare în universităţile noastre”.  

Mai multe informaţii la: http://www.support-md-eu.md/  
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@suport-MD-eu.md
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ofiţeri de poliţie despre ViZita lor de stUdiU, finanţatĂ de Ue,  
la poliţia MetropolitanĂ din londra  
pe 17-21 noiembrie, mai mulţi ofiţeri de poliţie au vizitat serviciul 
de poliţie Metropolitană din londra, cu scopul de a se familiariza 
îndeaproape  cu specificul gestionării mulţimilor (maselor) şi 
tacticile şi tehnicile de control a revoltelor. ofiţerii de poliţie din 
Moldova au avut ocazia de a vedea echipamentele şi vehiculele 
utilizate în scopul asigurării ordinii publice, au vizitat Încăperea 
pentru operaţiuni speciale, unde au urmărit o prezentare detaliată 
a planificării operaţionale şi întreg lanţul de exemple de comandă. 

Participanţii au avut, de asemenea, ocazia  să asiste la Instruirea 
în domeniul ordinii publice, la Milton, unde le-au fost prezentate 
practicile de ordine publică şi tehnicile de formare, inclusiv 
aplicarea forţei. În ultima zi, delegaţia moldovenească a vizitat 
Clubul atletic de fotbal din Charlton (Charlton Athletic Football 
Club), urmărind planificarea operaţională şi întreg lanţul de comandă în acţiune în cadrul unui meci de fotbal. Vizita 
de studiu, organizată în cadrul Programului de Sprijinire a Democraţiei, este parte a eforturilor continue depuse în 
scopul de a furniza organelor de ocrotire a ordinii de drept din Republica Moldova cunoştinţe teoretice şi practice, 
conform principiilor  internaţionale, în ceea ce priveşte asigurarea şi respectarea legii cu privire la libertatea 
întrunirilor. Scopul acestora este de a contribui la îmbunătăţirea practicilor poliţieneşti şi la o mai bună înţelegere a 
rolului organelor de ocrotire a ordinii de drept în cadrul unor manifestări de amploare.  

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

proiectUl Ue a asiGUrat locUitorii satUlUi  
neZaVertailoVca cU apĂ potaBilĂ
datorită proiectului european „susţinerea Măsurilor de promovare 
a Încrederii”, asociaţia obştească „renaşterea” în cooperare cu 
autorităţile publice şi asociaţia obştească „akvavita” au reuşit în 
mai puţin de un an să repare sistemele de apă şi canalizare în satul 
nezavertailovca, asigurând cu apă potabilă mai bine de jumătate 
din locuitorii satului.

În scurt timp a fost reparat apeductul şi sistemul de canalizare 
în două şcoli şi grădiniţe din localitate, fiind totodată renovate 
cantinele, bucătăriile şi blocurile sanitare din instituţiile de 
învăţământ. Acum 476 de elevi şi 66 de copii de vârstă preşcolară 
au acces permanent la apă potabilă şi se folosesc de blocuri 
sanitare bine amenajate şi asigurate cu apă caldă, fiind astfel 
redus esenţial gradul de îmbolnăvire a copiilor cu boli infecţioase.  Proiectul „Reparaţia capitală a sistemelor de apă 
şi canalizare din satul Nezavertailovca, raionul Slobozia” a fost realizat timp de opt luni. În acest mod a fost realizat 
scopul său principal: asigurarea a circa 50% a populaţiei satului Nezavertailovca cu apă potabilă calitativă, precum 
şi conştientizarea de către populaţia satului a necesităţii păstrării şi folosirii raţionale a resurselor naturale, inclusiv 
şi a apei potabile, şi dezvoltarea capacităţilor societăţii civile de a soluţiona probleme concrete în parteneriat cu 
administraţia publică locală şi ONG-urile din alte regiuni ale ţării.

Persoana de contact: Victor Muntean, e-mail: victor.munteanu@undp.org
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  ANUNȚURILE PROIECTELOR fINANȚATE dE UE  

29 noieMBrie – 3 deceMBrie, VilniUs, litUania
Vizită de studiu taieX pe tema analiza riscurilor corupţiei în instituţiile publice, pentru reprezentanţii centrului de combatere a crimelor economice şi 
a corupţiei.  
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum,  e-mail: Christiane.Kirschbaum@ec.europa.eu 

29 noieMBrie – 3 deceMBrie, cHişinĂU
Misiunea experţilor taieX la Biroul de Migraţie şi azil a Ministerului afacerilor interne pe tema colaborării cu ţara de origine pentru schimbul de 
informaţii în procedura de determinare a statutului de refugiat.
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum,  e-mail: Christiane.Kirschbaum@ec.europa.eu 

1 şi 9 deceMBrie, cHişinĂU
sesiuni de instruire de o zi privind prevenirea şi combaterea relelor tratamente pentru ofiţeri de poliţie, procurori şi judecători în cadrul programului 
finanţat de Ue „sprijin pentru democraţie în republica Moldova” 
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

2 şi 10 deceMBrie, cHişinĂU
sesiuni de instruire de o zi privind folosirea metodelor alternative pentru prearestul şi privarea de liberatate pentru ofiţeri de poliţie, procurori şi 
judecători în cadrul programului finanţat de Ue „sprijin pentru democraţie în republica Moldova” 
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

7 deceMBrie, cHişinĂU
prezentarea publică “pădurile Moldovei: probleme, realităţi, soluţii” în cadrul programului enpi-fleG. 
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org 

9-10 deceMBrie, cHişinĂU
atelier de lucru privind armonizarea la standardele europene de energie electrică de joasă tensiune cu scopul transferului de know-how.
Mai multe informaţii la: http://www.inogate.org/
Persoana de contact: Yana Naralska, e-mail: y.naralska@gmail.com

13 deceMBrie, cHişinĂU
Masă rotundă “Monitorizarea media de către cca – rezultate şi lecţii învăţate” în cadrul programului finanţat de Ue „sprijin pentru democraţie în 
republica Moldova” 
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

13-15 deceMBrie, GlasGoW 
Vizita de studiu organizată în cadrul programului finanţat de Ue „sprijin pentru democraţie în republica Moldova” pentru  procurori şi oficiali ai 
Ministerului de interne privind investigarea eficientă a relelor tratamente. 
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

14-16 deceMBrie, cHişinĂU
training in-house pentru personalul companiei publice de radiodifuziune “teleradio Moldova” în pregătirea, planificarea şi gestionarea programele tV 
şi radio de calitate cu accent pe programele socio-culturale şi sportive.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int   

15 deceMBrie, cHişinĂU
a doua şedinţă a comitetului director al programului de sprijinire a democraţiei în Moldova.
Persoana de contact:  Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

16-17 deceMBrie, cHişinĂU 
seminar cu privire la articolul 3 şi 8 cedo pentru personalul din centrul pentru drepturile omului din Moldova (ombudsman office) în cadrul 
programului finanţat de Ue „sprijin pentru democraţie în republica Moldova” 
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

20-21 deceMBrie,, cHişinĂU
training pe tema protocolului internaţional pentru membrii parlamentului  în cadrul programului finanţat de Ue „sprijin pentru democraţie în 
republica Moldova” 
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int  

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


