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LIDERUL PROIECTULUI A ORGANIZAT EVALUAREA NECESITĂŢILOR DE INSTRUIRE 
ÎN CADRUL PROIECTULUI TWINNING 
În perioada 16–21 ianuarie 2011 Oficiul Danez de Brevete şi Mărci 
(DKPTO), liderul proiectului în cadrul proiectului Twinning, a desfă-
şurat evaluarea necesităţilor de instruire.

Experţii UE Marianne Helledi Knudsen, consultant principal pe proiecte 
internaţionale, şi Kim Buchardt Christiansen, şef al Serviciului clienţi, au 
evaluat strategiile de marketing şi promovare, utilizate de către specia-
liştii din cadrul Departamentului Promovare şi Publicitate IP în vederea 
consolidării rolului proprietăţii intelectuale în Republica Moldova. 

În cadrul activităţii date experţii UE s-au întâlnit cu reprezentanţii Agenţiei 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova, cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie şi cu avocaţi 
specializaţi în materie de brevete. 

La finele misiunii, experţii europeni au elaborat o evaluare detaliată a strategiilor de marketing, comunicare şi promovare, 
folosite pentru consolidarea rolului proprietăţii intelectuale în Republica Moldova. 

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

MISIUNEA UE DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI 
UCRAINA A AJUTAT AGENŢIILE SĂ DEZVOLTE EXPERTIZĂ ÎN CONTRACARAREA 
CONTRABANDEI CU ŢIGĂRI 
La 18 şi 20 ianuarie 2011, peste 50 de angajaţi ai serviciului vamal 
şi de frontieră din Moldova şi Ucraina au fost instruiţi cu privire la 
tehnicile de contracarare a contrabandei cu ţigări la punctele de 
trecere a frontierei de la Tudora (Republica Moldova) şi Starokoza-
che (Ucraina). 

Cursul de instruire a fost moderat de către dl Galentin Georgiev, analist 
în domeniul poliţiei de la Unitatea pentru Suport Analitic şi Operaţional 
EUBAM, cu asistenţa dnei Svitlana Prişcenko din cadrul Unităţii de Forti-
ficare a Capacităţilor EUBAM. 

Cursul de instruire a fost organizat în urma solicitării partenerilor EUBAM, 
serviciului vamal şi de frontieră din Republica Moldova şi Ucraina. După 
majorarea recentă a taxelor de accize la ţigări introduse de Guvernul 
Ucrainei, autorităţile au observat şi o creştere corespunzătoare a contrabandei cu ţigări la frontiera dintre Republica Mol-
dova şi Ucraina. 

În cadrul cursului de instruire, angajaţii serviciului de frontieră şi vamal care activează la punctele de trecere a frontierei 
s-au familiarizat cu proporţiile şi natura contrabandei cu ţigări în Europa de Est, dar şi cu bunele practici UE de combatere 
a acestui fenomen, metodele de ascundere şi tehnicile de depistare a produselor contrafăcute. 

Cursul de instruire dat este parte a proiectului pilot al EUBAM privind „punctul – model de trecere a frontierei”, menit să 
creeze două „insule ale integrităţii” de-a lungul frontierei moldo-ucrainene, şi să sprijine iniţiativele regionale anticorupţie. 

Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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PROGRAMUL PRIVIND SUPORTUL DEMOCRAŢIEI INSTRUIEŞTE JURNALIŞTII  
DE LA RADIO MOLDOVA 
În perioada 19–21 ianuarie 2011 Programul privind Suportul 
Democraţiei a organizat un curs de instruire în domeniul pregătirii, 
planificării şi managementului emisiunilor radio „de calitate” 
pentru jurnaliştii de la postul public de radio „Radio Moldova”. 

Atelierul de lucru a fost condus de către dl Dominique Thierry, director 
al companiei „Trans Euro Media” din Franţa. Expertul a discutat şi a 
analizat cu echipa editorială a postului „Radio Moldova” noul format al 
emisiunii socio-culturale, conceptualizat în cadrul cursului de instruire 
din decembrie 2010 şi implementat de către „Radio Moldova”. 

Dl Dominique Thierry s-a expus asupra punctelor forte şi slabe ale 
emisiunii radio socio-culturale în format nou, a oferit recomandările 
corespunzătoare şi a consultat echipa „Radio Moldova” în vederea 
îmbunătăţirii conţinutului şi conceptului emisiunii. Rezultatul acestui curs de instruire este o emisiune social-culturală 
de format nou, elaborată în baza experienţei franceze şi internaţionale relevante, care este difuzată de luni până vineri la 
postul public de radio „Radio Moldova”. 

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, manager de program, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

EUBAM ŞI ACADEMIA DE ŞTIINŢE ECONOMICE AU SEMNAT  
UN ACORD DE COOPERARE 
La 25 ianuarie 2011, Şeful Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă 
la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), dl Udo Burkholder, 
şi rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), 
dl Grigore Belostecinic, au semnat un acord de cooperare bilaterală. 

Scopul acordului este îmbunătăţirea cunoştinţelor studenţilor şi a cadrului 
didactic al Academiei în domeniul vamal şi al managementului frontierelor. 
În conformitate cu acordul dat, experţii Misiunii EUBAM vor susţine prelegeri 
la Academie, vor organiza vizite de studiu la birourile teritoriale ale Misiunii 
de-a lungul frontierei moldo-ucrainene şi vor găzdui studenţii ASEM la zilele 
uşilor deschise organizate la sediile centrale ale Misiunii. 

Acordul semnat este doar unul dintre cele cinci acorduri de cooperare, 
pe care Misiunea le-a semnat cu universităţile din Ucraina şi Moldova. 
O serie atotcuprinzătoare de prelegeri va include discuţii pe aşa subiecte precum: aquis-ul comunitar, metodele UE de 
combatere a crimelor internaţionale şi standardele UE în domeniul managementului frontierelor. 

În 2010, în parteneriat cu Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţie în Moldova şi Serviciul Frontierei de Stat 
în Ucraina, misiunea EUBAM va găzdui şcoala de vară pe subiectul anticorupţie — „Tineretul împotriva corupţiei” — pentru 
26 de studenţi din Ucraina şi Moldova. 

Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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PROIECTUL FINANŢAT DE UE SPRIJINĂ INSTRUIREA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI 
SOCIALE ŞI UMANITARE PENTRU MIGRANŢI 
În perioada 1–3 februarie 2011 peste 25 de reprezentanţi ai in-
stituţiilor guvernamentale şi ai organizaţiilor societăţii civile, care 
activează în domeniul drepturilor migranţilor au fost instruiţi în 
acordarea asistenţei sociale şi umanitare migranţilor. 

Cursul de instruire a fost organizat de către Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie, Misiunea în Moldova (OIM) în parteneriat cu ONG-ul 
britanic „Migrant Helpline” (MHL, „Linia de ajutor pentru migranţi”) în 
cadrul proiectului finanţat de UE „Cooperarea tehnică şi consolidarea 
capacităţilor Guvernelor Republicii Moldova şi Ucrainei pentru punerea în 
aplicare a Acordurilor de Readmisie cu Uniunea Europeană” (GUMIRA)”. 

Cursul de instruire reprezintă un schimb de experienţă şi cunoştinţe între 
experţii dintr-o ţară de destinaţie a migranţilor şi ţara de origine, dar şi, 
într-o măsură mai mică, ţara de tranzit şi destinaţie – Republica Moldova. Datorită vecinătăţii Republicii Moldova cu UE, 
numărul cetăţenilor ţărilor-terţe, identificaţi neregulat pe teritoriul Republicii Moldova, este într-o creştere stabilă. Potrivit 
chestionarelor de evaluare finală a activităţii, participanţii la instruire au apreciat înalt experienţa experţilor MHL. 

Toţi participanţii au considerat că informaţiile prezentate au fost utile şi inovatoare, dar cel mai important este că acestea 
pot fi folositoare şi aplicabile în activitatea lor cotidiană. Cursul de instruire a oferit participanţilor o oportunitate bună de 
a se întâlni cu principalii parteneri, reprezentând atât Guvernul, cât şi societatea civilă, şi de a încuraja parteneriate, care 
vor satisface necesităţile migranţilor. 

Persoana de contact: Mihai Maciuca, e-mail: mmaciuca@iom.int 

DIALOGUL SOCIAL – O NECESITATE PENTRU FORŢA DE MUNCĂ DIN MOLDOVA 
La 9–10 februarie 2011, proiectul finanţat de UE „Consolidarea ca-
pacităţii Republicii Moldova de gestionare a pieţii muncii şi de re-
întoarcere a migranţilor” a organizat un seminar pe tema „Dialogul 
social pe piaţa muncii în Republica Moldova”. 

Seminarul menţionat este primul din cele patru planificate în 2011 cu 
scopul întăririi dialogului social pe piaţa muncii în Republica Moldova. 

Potrivit dlui Goran Trogen, unul din experţii suedezi, care a condus semi-
narul şi a prezentat o experienţă inovatoare privind dialogul social, „Dia-
logul social este un instrument important pe piaţa muncii şi în economie, 
în general. Sperăm că în Moldova, care cunoaşte deja experienţa unei 
ţări cu economie în tranziţie, să fie stabilit un dialog social „matur” spre 
finele acestui an”.

Printre participanţii seminarului au fost şi reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi ai Confede-
raţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Ministerului educaţiei şi Ministerului Economiei. 

Potrivit lui Per Lindberg, director al proiectului, experienţa Suediei şi a Ucrainei poate constitui o bază pentru dialogul social 
pe piaţa muncii în Moldova, care tinde spre integrare în Uniunea Europeană şi, prin urmare, spre alinierea la standardele 
europene şi internaţionale în toate domeniile. Un accent deosebit va fi acordat consolidării capacităţilor partenerilor soci-
ali, astfel încât dialogul social să fie durabil şi continuu. 

Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu
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O DELEGAŢIE A REPUBLICII MOLDOVA PREZENTĂ LA CEREMONIA  
DE DESCHIDERE A ANULUI JUDICIAR LA CEDO 
Delegaţia Republicii Moldova în frunte cu Ministrul Justiţiei Ale-
xandru Tănase a participat la ceremonia de deschiderea a Anului 
Judiciar al Curţii Europene a Drepturilor Omului, la Strasbourg. 

În cadrul acestei vizite, finanţate de Programul Comun al Consiliului 
Europei şi Uniunii Europene privind Suportul Democraţiei, delegaţia 
Republicii Moldova a avut întrevederi cu Secretarul General al 
Consiliului Europei Thorbjorn Jagland şi cu Directorul General pentru 
Drepturile Omului şi Afaceri Juridice Philippe Boillat pentru a discuta 
priorităţile noului Guvern al Republicii Moldova în domeniul justiţiei şi 
reformei juridice. 

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, manager de program,  
e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int

PRIMUL CĂMIN-ADĂPOST DIN MOLDOVA ÎŞI DESCHIDE UŞILE ÎN OR. BĂLŢI 
Primul cămin-adăpost din Republica Moldova se va deschide în 
martie 2011 la Bălţi, oraşul de la nordul Moldovei. Alte trei cămine-
adăpost vor fi gata pentru beneficiari — persoanele cu probleme 
mintale — în mai-august 2011. 

Deschiderea primului cămin-adăpost în Moldova a fost posibilă graţie 
proiectului „Dezvoltarea şi pilotarea serviciilor casnice de adăpost pentru 
persoanele cu boli mintale în Moldova”, finanţat de către Delegaţia Uniuni 
Europene şi Iniţiative în Sănătatea Mintală/Institutul pentru o Societate 
Deschisă din Ungaria. 

Partenerii proiectului sunt ONG-ul „Iniţiativa Globală în Psihiatrie” din 
Olanda, Asociaţia „SOMATO” şi primăria or. Bălţi. 

Potrivit dnei Corina Popa, unul din coordonatorii serviciului „Echipa mobilă” de la asociaţia „SOMATO”, în decursul 
perioadei de implementare a proiectului 60 de persoane cu probleme mintale din Bălţi vor beneficia de îngrijire medicală, 
consiliere psihiatrică şi psihologică la domiciliu, care vor fi asigurate de o echipă mobilă, constituită din personalul medical 
şi asistenţi sociali. 

„21 de persoane cu probleme mentale deja au beneficiat de serviciile echipei mobile”, a spus Corina Popa. 

De asemenea în cadrul acestui proiect au fost organizate 2 cicluri de formare profesională pentru specialiştii implicaţi în 
punerea în aplicare a programului. Formarea profesională a fost oferită de experţii din Olanda. 

Persoana de contact: Katja Assoian, manager de proiect, e-mail: kassoian@gip-global.org

  ANUNŢURI DESPRE PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

16-18 FEBRUARIE, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind evaluarea fazei-pilot a schimbului de informaţii în domeniul securităţii documentelor. 

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

Acest buletin este produs în cadrul proiectului “Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2011”. 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


