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  ŞTIRI DESPE PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

MASA ROTUNDĂ “INTEGRAREA PERSOANELOR CU O FORMĂ  
DE PROTECŢIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”
La 17 februarie 2011, proiectul finanţat de UE “Consolidarea 
condiţiilor de azil şi protecţia internaţională în Republica Moldova” 
a organizat o masă rotundă “Integrarea persoanelor cu o formă de 
protecţie în Republica Moldova”. 

Integrarea locală a refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanita-
ră este un pas important în procesul de implementare a proiectului. 
În cadrul mesei rotunde au fost abordate subiectele privind: standarde 
internaţionale în integrarea refugiaţilor; premizele de integrare a refugi-
aţilor; probleme şi garanţii sociale; sănătatea refugiaţilor — un factor de-
terminant pentru integrarea în societate; experienţa autorităţilor publice 
locale în integrarea refugiaţilor. 

La masa rotundă au participat reprezentanţi ai sectorului guvernamen-
tal, ai ONG-urilor şi ai Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în Moldova, care au discutat problemele 
existente din diferite puncte de vedere şi au identificat soluţii pentru fiecare componentă în parte. 

Persoana de contact: Roman Leahu, e-mail: aeneas@mtc.md

MISIUNEA EUBAM ŞI PARTENERII ATESTĂ PROGRESE ÎN CADRUL  
CELEI DE-A PATRA ÎNTREVEDERI TRILATERALE 
La 23 februarie 2011, în cadrul celei de-a patra întrevederi trilaterale 
ale Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontiera Moldovei 
şi Ucrainei (EUBAM) cu Serviciile de Securitate ale ambelor state, 
Şeful Misiunii EUBAM Udo Burkholder a salutat eforturile comune 
ale tuturor părţilor în combaterea criminalităţii transfrontaliere. 

Şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU), Valeriy Khoroshkovskiy, 
şi directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 
(MDISS), general maior Gheorghe Mihai, s-au alăturat afirmaţiilor domnu-
lui Burkholder şi au confirmat “progresul remarcabil” atins în domeniile 
critice de cooperare, precum: schimb de informaţii, investigaţii comune 
şi operaţiuni comune de control a frontierei, desfăşurate din luna decem-
brie 2006. 

Drept dovadă a cooperării intense între misiunea EUBAM şi ambele servicii de securitate, părţile au evidenţiat eforturile 
celor două grupuri de lucru, unul din care activează în domeniul combaterii migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe umane, şi 
al doilea cu privire la lupta cu contrabandă. Aceste grupuri de lucru, activitatea cărora este coordonată de către EUBAM, 
reprezintă un mecanism cu ajutorul căruia serviciile pot face schimb de informaţii. 

Domnul Khoroshkovskiy a specificat că în cadrul acestei întrevederi s-a demonstrat că organele de drept ale Ucrainei şi 
Republicii Moldova şi Uniunea Europeană au priorităţi comune, orientate spre consolidarea securităţii la nivel naţional, 
regional şi european. 

Persoana de contact: Maryna Reshetnyak, e-mail: press@eubam.org 
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MEMBRU AL PARLAMENTULUI EUROPEAN EFECTUEAZĂ O VIZITĂ  
DE CURTOAZIE LA SEDIUL EUBAM 
La 22 februarie 2011, conducerea sediului Misiunii Uniunii Europene 
de Asistenţă la Frontieră (EUBAM) a avut onoarea de a fi gazda vizitei 
unui oficial important din Parlamentul European la Odessa. 

Şeful Misiunii EUBAM Udo Burkholder a salutat Dr Swoboda (Austria), 
vicepreşedintele grupului Alianţa progresivă a socialiştilor şi democraţilor 
în Parlamentul European, membru al partidului democrat social al Aus-
triei, şi a prezentat un “raport de activitate” neoficial despre activităţile 
Misiunii. 

Subiectele discutate au inclus: realizările Misiunii EUBAM, activităţile în 
desfăşurare şi proiectele care urmează a fi realizate în următoarele câte-
va luni. Drept răspuns Dr Swoboda a lăudat eforturile Misiunii EUBAM şi 
contribuţia acesteia în domeniul securităţii la frontiera Moldovei şi Ucrainei în ultimii cinci ani. 

Persoana de contact: Maryna Reshetnyak, e-mail: press@eubam.org 

EUBAM ÎNMÎNEAZĂ ECHIPAMENTE INOVATIVE PENTRU SISTEMUL  
EDISON TD AL SERVICIULUI DE GRĂNICERI AL REPUBLICII MOLDOVA 
La 23 februarie 2011, Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la 
Frontieră (EUBAM) a donat două computere speciale pentru utilizarea 
sistemului Edison TD – o bază de date pentru acte de călătorie – 
Servicului Grăniceri al Republicii Moldova (SGRM). 

Ceremonia de înmânare a avut loc la sediul SGRM în cadrul unei şedinţe 
dedicate implementării Strategiei de Gestionare Integrată a Frontierei în 
Republica Moldova. 

Echipamentul donat va oferi grănicerilor Republicii Moldova acces 
mai bun la librăria electronică Edison TD.  Sistemul Edison TD a fost 
acordat în cadrul proiectului “Consolidarea Capacităţilor şi Cooperării 
în Depistarea Actelor de Călătorie False şi Falsificate la Hotarul Moldo-
Român”, implementat de Centrul Internaţional de Dezvoltare a Politi-
cilor Migraţionale.

Un computer va fi utilizat de grăniceri pentru bazele de date Edison TD, iar al doilea va fi folosit la Aeroportul Chişinău. Echi-
pamentul va îmbunătăţi semnificativ combaterea migraţiei ilegale şi altor crime transfrontaliere prin facilitarea depistării 
mai bune a actelor de călătorie false şi falsificate. 

Persoana de contact: Maryna Reshetnyak, e-mail: press@eubam.org 
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PROIECTUL UE SPRIJINĂ DISTRIBUIREA MANUALELOR ELABORATE DE OIM 
PRIVIND PROCEDURA DE EXAMINARE A PAŞAPOARTELOR 
La 25 februarie 2011, peste 150 de Manuale privind procedura 
de examinare a paşapoartelor (Manual) elaborate de OIM au fost 
oferite Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova în vederea 
distribuirii acestora la principalele puncte de trecere la frontiera 
de stat moldo-română şi moldo-ucraineană. 

Distribuirea manualului a fost sprijinită de proiectul finanţat de UE “Coo-
perarea Tehnică şi Întărirea Capacităţilor Guvernelor Republicii Moldova 
şi Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordurilor de Readmisie cu Uni-
unea Europeană” (GUMIRA), şi implementat de către Misiunea Organiza-
ţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova (OIM). 

O lecţie introductivă cu privire la conţinutul Manualului a fost oferită 
de către domnul G. Mogurean, maior al Serviciului Grăniceri, care a în-
drumat studenţii cu privire la cele opt etape ale procedurii de examinare, care corespund primelor litere din acronimul 
“F.A.L.S.E.D.O.C.”. Cu privire la fiecare din aceste etape ale procedurii, Manualul oferă cele mai relevante întrebări şi răs-
punsuri şi îndrumări generice. În plus, Manualul conţine recomandări cu privire la utilizarea echipamentului de examinare, 
inclusiv a amplificatoarelor, lămpilor UV etc. 

Scopul acestui Manual este de a oferi angajaţilor Serviciului Grăniceri, precum şi altor agenţii de gestionare a migraţiei 
nişte îndrumări clare privind modul de îmbunătăţire a examinării actelor de identitate şi metodele de depistare a actelor 
false şi falsificate. 

Persoana de contact: Simion Terzioglo, e-mail: sterzioglo@iom.int  

PROIECTUL UE SPRIJINĂ DESCHIDEREA GHIŞEULUI UNIC  
LA BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL 
La 25 februarie 2011, Ghişeul unic de documentare a străinilor şi-a 
deschis uşile în cadrul Biroului Migraţie şi Azil. Noul Ghişeu a fost 
creat pentru a facilita documentarea străinilor, care vin în Republica 
Moldova în scopuri de serviciu, studii, reunificare a familiei, etc. 

Deschiderea Ghişeului unic în conformitate cu standardele europene re-
levante a fost posibilă datorită sprijinului acordat în cadrul proiectului 
finanţat de UE “Cooperarea Tehnică şi Întărirea Capacităţilor Guvernelor 
Republicii Moldova şi Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordurilor de 
Readmisie cu Uniunea Europeană” (GUMIRA). 

Proiectul implementat de către Misiunea Organizaţiei Internaţionale pen-
tru Migraţie în Moldova (OIM) a acordat mobilier pentru sediul Ghişeului 
Unic, cinci staţii de lucru, un sistem de control al accesului, un aparat 
multifuncţional de colectare a datelor biometrice şi alt utilaj necesar în valoare totală de 22,000 de euro. 

La lansarea Ghişeului unic a participat ministrul afacerilor interne domnul Alexei ROIBU, care a subliniat importanţa des-
chiderii Ghişeului în direcţia armonizării practicilor Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene. Noul Ghişeu unic 
va simplifica procedura de documentare, va diminua barierele birocratice şi va duce la creşterea calităţii serviciilor presta-
te cetăţenilor străini în Republica Moldova. 

Persoana de contact: Simion Terzioglo, e-mail: sterzioglo@iom.int  
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MĂSURILE DE CONSOLIDARE A ÎNCREDERII ÎNTRE CHIŞINĂU ŞI TIRASPOL 
În perioada 28 februarie – 7 martie 2011 s-a desfăşurat o vizită de 
documentare în Republica Slovacă şi Ungaria, organizată pentru 
manageri de afaceri în domeniul turistic-hotelier şi de prestare a 
serviciilor, reprezentând Moldova şi regiunea Transnistreană. 

Proiectul „Susţinerea măsurilor de consolidare a încrederii”, finanţat de 
UE şi implementat de PNUD, contribuie la ameliorarea comunicării şi co-
operării între comunităţile de afaceri în Moldova şi Transnistria, şi în de-
mararea unor proiecte comune, care să aibă drept ţintă şi pieţele Uniunii 
Europene. 

Obiectivul principal al acestei vizite a fost de a impulsiona dezvoltarea 
serviciilor de afaceri şi a sprijini prestatorii din domeniul de afaceri prin 
actualizarea cunoştinţelor acestora şi încurajarea unei cooperări internaţionale, în acelaşi timp consolidând încrederea 
şi stabilind parteneriate atît între oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale râului Nistru, cât şi cu cei din Uniunea Eu-
ropeană. 

Persoana de contact: Victor Munteanu, Hubert Duhot, 
e-mail: victor.munteanu@undp.org; Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu

ŞEDINŢA DE FINALIZARE OFICIALĂ A PROIECTULUI “CONSOLIDAREA CONDIŢIILOR 
DE AZIL ŞI PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA” 
La 3 martie 2011, Asociaţia Obştească „Salvaţi Copiii” din 
Moldova (SCM) a organizat o ceremonie de închidere a Proiectului 
“Consolidarea condiţiilor de azil şi protecţia internaţională în 
Republica Moldova”, implementat în cadrul Programului AENEAS 
al Comisiei Europene.  

Proiectul, cu un buget de 625.000 EURO, a fost implementat în perioada 
2008-2011 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

În conformitate cu obiectivul principal menţionat, au fost realizate urmă-
toarele obiective specifice: 

1. Accesul solicitanţilor de azil la servicii corespunzătoare de asisten-
ţă şi examinare medicală.

2. Oferirea unor posibilităţi reale pentru refugiaţii recunoscuţi şi persoanele care beneficiază de protecţie umanitară 
în vederea integrării în societatea moldovenească;

3. Acces pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi la servicii îmbunătăţite de asistenţă socială oferite de stat şi prestatori 
ne-guvernamentali;

4. Diminuarea tendinţelor de xenofobie în favoarea protecţiei şi înţelegerii sporite a protecţiei refugiaţilor din partea 
publicului larg. 

Implementarea activităţilor menţionate a fost justificată de problemele solicitanţilor de azil şi refugiaţilor din Repu-
blica Moldova. 

La eveniment au participat reprezentanţii sectorului guvernamental invitaţi. 

Persoana de contact: Roman Leahu,  e-mail: aeneas@mtc.md
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ÎNSCRIEREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA LA CURSURI  
DE LIMBĂ ENGLEZĂ ORGANIZATE DE PROGRAMUL FINANŢAT DE UE  
PRIVIND SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI 
Cursurile de studiere a limbii engleze pentru Parlamentul Republicii 
Moldova continuă din februarie 2011, în prezent fiind realizat al 
3-ea modul de instruire, preconizat în cadrul Componentei Nr. 6 a 
Programului Comun. 

În 2010, de acest tip de asistenţă au beneficiat în majoritate angajaţii 
Secretariatului. Însă după ce în ianuarie 2011, noua legislatură a reluat 
activităţile, la cursuri de limbă engleză s-au înscris aproximativ 20 de 
deputaţi din diferite fracţiuni, inclusiv doi şefi ai comisiilor permanente şi 
un vicepreşedinte al Parlamentului. 

Astfel, numărul beneficiarilor al acestei activităţi de proiect constituie un 
total de 62 de studenţi. Şase funcţionari de nivel înalt vor beneficia de 
ore individuale şi personalizate. 

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

PROGRAMUL FINANŢAT DE UE ÎNTĂREŞTE CAPACITĂŢILE PROFESIONALE  
ALE REPORTERILOR TV DIN REGIUNI
În perioada 7-11 martie 2011, în cadrul unui seminar, organizat de 
către Programul Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei 
“Programul pentru Susţinerea Democraţiei în Republica Moldova”, 
reporterii TV locali şi regionali ai companiei publice “Teleradio 
Moldova” (TRM) s-au familiarizat cu inovaţii şi instrumente moderne 
de realizare a reportajelor pe subiecte şi evoluţii interesante şi 
importante, care au loc în regiunile lor. 

Participanţii s-au familiarizat cu modul de pregătire a reportajelor, inter-
viurilor şi altor formate jurnalistice pentru telespectatorii naţionali într-
un mod profesionist, echilibrat şi distractiv. Agenda seminarului a inclus, 
pe lângă altele, şi subiectele cu privire la identificarea soluţiilor pentru 
provocările în comunicare cu reprezentanţii elitei locale, cu oficialii de 
rang înalt sau cu antreprenorii din comunităţile lor, precum şi cu simpli cetăţeni locali în situaţii de risc sau pericol. 

Acelaşi grup de jurnalişti va continua să-şi îmbunătăţească capacităţile prin reflectarea obiectivă şi profesionistă a eveni-
mentelor sociale şi politice la nivel local în cadrul unui curs de instruire avansat, preconizat pentru perioada 21–25 martie 
2011 şi organizat în cadrul “Programului pentru Susţinerea Democraţiei în Republica Moldova”.

Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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  ANUNŢURI ALE PROIECTELOR FINANŢATE DE UE  

(finele lunii martie – începutul lunii aprilie 2011)

14-18 MARTIE 2011, CHIŞINĂU 
Misiunea experţilor privind apicultura (TAIEX).

e-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu

21 MARTIE 2011, CHIŞINĂU
Semnarea acordului financiar între Apa Canal Nisporeni şi Programul 
de sprijinire a politicilor de sector (SPSP) în domeniul apei

e-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu

25-26 MARTIE 2011, ODESSA
Programul finanţat de Uniunea Europeană — Sporirea încrederii între Chişinău şi Tiraspol organizează o conferinţă 
la tema: “Relaţiile economice şi comerciale între Moldova şi Transnistria: Probleme şi Perspective” 

e-mail: vladislav.kulminski@undp.org; hubert.duhot@eeas.europa.eu

4-7 APRILIE 2011
Misiunea experţilor privind portabilitatea numerelor (TAIEX)

e-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu

FINELE LUNII APRILIE 2011, CHIŞINĂU
Lansarea oficială a proiectului finanţat de UE pentru Eficienţa Energiei şi a Biomasei în Moldova 

Persoana de contact: Nadja Vetters, e-mail: nadja.vetters@undp.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


