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  ŞTIRI DEsPRE PROIECTELE fInanţaTE DE UE  

PROIECTUL fInanţaT DE UE sUsţInE ORGanIZaREa InsTRUIRII În EXTInDEREa 
PaRTICIPĂRII În ECOnOMIa naţIOnaLĂ a TInERILOR ŞI fEMEILOR DIn ZOnELE RURaLE 
În perioada 13-24 decembrie 2010, douăzeci de tineri şi femei din 
Cahul au participat la cursul de instruire în extinderea participării 
lor în economia Moldovei, organizat în cadrul programului PnaET, 
implementat de către Organizaţia pentru Dezvoltarea sectorului 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie (OIM) în Moldova, ca parte a proiectului finanţat de 
instrumental IEVP al UE “susţinerea implementării componentei 
de migraţie şi dezvoltare în cadrul Parteneriatului de Mobilitate 
UE-Republica Moldova”.  

Acest curs de instruire a fost primul dintr-un şir de douăzeci de cursuri, 
care au drept ţintă tinerii şi femeile din zonele rurale, cu o valoare 
adăugată, ce include participanţii din familiile socialmente vulnerabile. 
Cursurile de instruire respective vor fi desfăşurate în decursul anului 
2011 pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. 

Deşi tineri, dar deja cu o experienţă de viaţă bogată, participanţii au elaborat si au prezentat cu entuziasm planurile lor 
de afaceri, pe care urmează să le pună în practică în vederea susţinerii familiilor lor. Planurile respective au demonstrat 
o mare varietate de activităţi, precum: deschiderea unui salon de coafură, secţii de alimentare în şcoli şi  grădiniţe, 
creşterea căpşunilor şi creşterea animalelor domestice. Planurile de afaceri aprobate vor primi câte un grant de 
finanţare în valoare de până la 2000 euro, iar procesul de punere în aplicare a acestora va fi monitorizat cu acordarea 
asistenţei de consultanţă continuă. 

Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int 

REPREZEnTanţII MIsIUnII UE DE asIsTEnţĂ La fROnTIERĂ aU sĂRBĂTORIT CRĂCIUnUL 
CU COPII DIn ŞCOaLa ŞI ORfELInaTUL DIn RaZDELnaIa, REGIUnEa ODEsa 
La 24 decembrie 2010, experţii Misiunii Uniunii Europene de asistenţă 
la frontiera Moldovei şi Ucrainei (EUBaM) din Biroul teritorial 
Kuciurgan au vizitat orfelinatul “Casa caldă” pentru copii din familii 
dezavantajate şi şcoala nr. 1 din Razdelnaia, regiunea Odesa. 

Experţii EUBAM au adus cadouri şi au povestit copiilor despre tradiţiile 
de Crăciun în Europa. Pe lângă aceasta, în decursul zilei de Crăciun 
fiecare copil întâlnit de patrula EUBAM pe străzile din Razdelnaia au 
primit cadouri şi suvenire. 

“Acasă, de obicei, sărbătorim Crăciunul în sânul familiei şi cu prieteni”- 
a spus Iwona Nurek, expertul EUBAM din Polonia, Şef-adjunct al Biroului 
teritorial Kuciurgan. “Astăzi, însă, dat fiind faptul că suntem departe de 
familiile noastre, am vrut să împărtăşim bucuria Crăciunului cu copiii 
din Razdelnaia, oraşul în care trăim şi lucrăm.” 

Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră a stabilit relaţii bune şi durabile cu un şir de scoli, ce se află în zona de responsabilitate 
a Misiunii EUBAM. Din 2007 experţii Misiunii UE fac vizite regulate în şcoli, unde povestesc copiilor despre activitatea 
EUBAM, Uniunea Europeană şi tradiţiile ţărilor lor de origine. Anul trecut cu ocazia Zilei Internaţionale a copiilor, biroul 
teritorial Kuciurgan împreună cu elevii din patru şcoli din Razdelnaia au plantat 60 de arbori în parcul şcolii. 

Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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PROIECTUL fInanţaT DE UE a ORGanIZaT O MasĂ ROTUnDĂ  
„DIaLOGUL sOCIaL În MOLDOVa”
La 12 ianuarie 2011 proiectul finanţat de UE „Consolidarea capa-
cităţii Republicii Moldova de gestionare a pieţii muncii şi de reîn-
toarcere a migranţilor” a organizat o masă rotundă cu tematica 
„Dialogul social în Moldova”, la care au participat reprezentanţii 
Confederaţiei naţionale a Patronatului, Confederaţiei naţionale a 
sindicatelor, agenţiei naţionale pentru Ocuparea forţei de Mun-
că şi Ministerului Muncii, familiei şi Protecţiei sociale. 

Seminarul a fost moderat de către doi experţi internaţionali: Irina 
Bontch-Osmolovskaia Norstrom şi Goran Trogen, care participă în 
practica specială („know-how”) în dezvoltarea dialogului social în 
piaţa muncii.  Ambii experţi au lucrat în Ucraina în cadrul proiectului 
finanţat de UE, care a avut drept scop stabilirea şi dezvoltarea 
dialogului social în Ucraina timp de 6 ani. 

În 2011 vor fi organizate patru ateliere de lucru în scop de a împărtăşi experienţa Suediei şi Ucrainei în domeniul 
dezvoltării dialogului social; a crea o bază pentru negocieri colective; a prezenta principiile de formare a salariilor şi alte 
aspecte relevante. 

Reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor naţionale şi regionale, precum şi reprezentanţii ministerelor, implicate în 
dialogul social, vor fi invitate să participe la lucrările acestor activităţi. 

Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

sERVICIUL GRĂnICERI a PRIMIT Un DIsPOZITIV PEnTRU COnsOLIDaREa CaPaCITĂţII 
OPERaţIOnaLE CU asIsTEnţa COMIsIEI EUROPEnE 
La 18 ianuarie 2011, la sediul central al serviciului Grăniceri 
a avut loc ceremonia de înmânare a dispozitivului Docu-center 
„Mobile-DOC Colour Projectina”. Ceremonia a avut loc în 
cadrul proiectului „Consolidarea Capacităţilor şi Cooperării în 
Depistarea actelor de Călătorie false şi falsificate la Hotarul 
Moldo-Român”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul 
apelului Tematic şi implementat de către Centrul Internaţional 
de Dezvoltare a Politicilor Migraţionale. 

Valoarea totală a dispozitivului este de 100,000 euro, care 
anterior a fost utilizat de către partenerul proiectului Dutch Royal 
Marechaussee. Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, 
Ambasadorul Dirk Schuebel a deschis ceremonia de înmânare. 
Partenerii proiectului olandez, care au înmânat dispozitivul, au 
reprezentat Dutch Royal Marechausse, Consulatul Regatului Ţărilor 
de Jos în Moldova şi Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Ucraina. La ceremonie au fost prezenţi reprezentanţii 
Misiunii EUBAM, Ambasadei României şi Ambasadei Republicii Cehe în Moldova, precum şi reprezentanţii altor parteneri 
ai proiectului în Moldova, precum: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor 
şi, bineînţeles, delegaţia Serviciul Grăniceri. 

Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org
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PROIECTUL fInanţaT DE UE ORGanIZEaZĂ Un aTELIER DE LUCRU PRIVInD EVaLUaREa ŞI 
REaCţII La faZa PILOT a InsTRUIRII În DOMEnIUL sECURITĂţII DOCUMEnTELOR 
În perioada 18-20 ianuarie 2011 a avut loc un atelier de lucru 
privind evaluarea şi reacţii la implementarea fazei pilot a 
instruirii în domeniul securităţii documentelor, organizat în 
cadrul proiectului „Consolidarea Capacităţilor şi Cooperării în 
Depistarea actelor de Călătorie false şi falsificate  la Hotarul 
Moldo-Român”, finanţat de Comisia Europeană. 

La atelierul de lucru a fost convenit un grup de lucru, compus din 
reprezentanţii Serviciului Grăniceri, Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi 
experţii internaţionali din Olanda şi România. Persoanele instruite 
au discutat evaluarea generală a modulului proiectului privind 
instruirea în domeniul securităţii documentelor şi, în special, 
rezultatele implementării fazei pilot a sesiunilor de instruire în 
securitatea documentelor. 

Instituţiile Republicii Moldova au fost încurajate să prezinte evaluările critice pe marginea modulului, cu durabilitatea 
şi utilizarea continuă a rezultatelor proiectului. După prezentările actorilor naţionali au urmat recomandările experţilor 
internaţionali şi discuţii comune. Un manual (ghid) de instruire în domeniul securităţii documentelor, care a fost 
perfecţionat şi finalizat în cadrul acestui atelier de lucru, va fi publicat la sfârşitul proiectului în martie 2011. 

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

UnIUnEa EUROPEanĂ DOnEaZĂ ECHIPaMEnT MEDICaL CEnTRELOR  
PERInaTaLE DIn TIRasPOL ŞI BEnDER
Începând cu 21 ianuarie 2011, Centrele perinatale din Tiraspol 
şi Bender sunt dotate cu echipament medical specializat 
necesar pentru acordarea serviciilor medicale calitative pentru 
mamele şi nou-născuţii din regiunea transnistreană. Tehnica a 
fost donată de proiectul „susţinerea Măsurilor de Promovare a 
Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de 
Programul naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Costul total al echipamentului donat de proiect este de 468.000 
Euro. Lista de echipamente donate de proiect a fost întocmită de 
un expert internaţional în cooperare cu specialiştii locali în urma 
unei vizite de evaluare în Republica Moldova. Tehnica va fi folosită 
de centrele perinatale din Tiraspol şi Bender pentru menţinerea 
funcţiilor vitale ale pacienţilor aflaţi în situaţii grave, monitorizarea 
şi testarea de urgenţă a cazurilor severe. 

Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, Ambasadorul Dirk Schuebel, a declarat: „În acest context aş dori să salut 
implicarea echipelor de la centrele perinatale, la fel şi buna cooperare cu autorităţile transnistrene în implementarea 
proiectului. UE fireşte planifică lansarea unui nou pachet de proiecte, în special în domeniul social, afaceri şi mediu.” 

Pentru a crea condiţii adecvate pentru exploatarea echipamentului, secţiile de reanimare ale celor două centre 
perinatale au fost reparate, resursele financiare în acest sens fiind alocate din bugetul local. În primăvara anului 2010, 
în cadrul proiectului a fost semnat un memorandum de colaborare între specialiştii în perinatologie din Chişinău şi 
Tiraspol. În rezultat, Asociaţia de Medicină Perinatală a instruit 260 de specialişti în neonatologie, pediatri, asistente 
medicale, medici obstreticieni din stânga Nistrului, oferindu-le computere şi echipament necesar pentru prezentări. 

Persoana de contact:       Victor Munteanu, e-mail: victor.munteanu@undp.org  
Hubert Duhot, e-mail: Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu
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  anUnţURI aLE PROIECTELOR fInanţaTE DE UE  

24-28 IanUaRIE, CHIŞInĂU
Proiectul finanţat de UE „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţii muncii şi de reîntoarcere a 
migranţilor” va organiza un curs de instruire subsecvent pentru angajaţi

Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu

25 IanUaRIE, CHIŞInĂU
Misiunea EUBaM va semna un acord de cooperare cu academia de studii Economice din Moldova (asEM).

Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

26 IanUaRIE, CHIŞInĂU
noua versiune a Codului deontologic al jurnalistului este elaborată în conformitate cu standardele 
ConsiliuluiEuropei.

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

27-28 IanUaRIE, CHIŞInĂU
Misiunea experţilor pe marginea informaţiilor privind ţările de origine în cadrul procedurii de determinare  
a statutului de refugiat

28 IanUaRIE, LEUŞEnI
Proiectul regional de susţinere a protecţiei în Belarus, Moldova şi Ucraina (componenta Moldova) va organiza  
o activitate de monitorizare a nivelului de protecţie la punctul de trecere şi control la frontieră Leuşeni.

Persoana de contact: Roman Marin, e-mail: roman@unhcr.org 

1 fEBRUaRIE, aEROPORTUL InTERnaţIOnaL CHIŞInĂU, REPUBLICa MOLDOVa
Proiectul regional de susţinere a protecţiei în Belarus, Moldova şi Ucraina (componenta Moldova) va organiza  
o activitate de monitorizare a nivelului de protecţie la aeroportul Internaţional Chişinău.

Persoana de contact: Roman Marin, e-mail: roman@unhcr.org 

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: Olga Vergeles, e-mail:vergeles@keycommunications.ua


