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  ŞTIRI DESPE PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

PROGRAM FINANŢAT DE UE INSTRUIEŞTE JUDECĂTORII ŞI PROCURORII ASUPRA 
STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE PREVENIRE A TORTURII 
În zilele de 10, 17 şi 24 martie 2011 au avut loc 3 seminare de instruire 
asupra standardelor internaţionale de combatere a tratamentului 
inuman şi impunităţii organizate ca parte a Programului privind 
Suportul Democraţiei în R. Moldova. 

Circa 70 de judecători şi procurori au participat la seminar, fiind familiari-
zaţi cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) şi precedentele 
acesteia, precum şi cu standardele Comitetului pentru Prevenirea Torturii 
(CPT) şi metodele de lucru ale acestuia în cadrul vizitelor de ţară. 

În rezultat, judecătorii şi procurorii deţin deja cunoştinţele necesare şi 
pot aplica în practică standardele Curţii Europene a Drepturilor Omului 
(CEDO) şi ale CPT pentru combaterea tratamentului inuman şi impu-
nităţii în activitatea lor cotidiană. În perioada martie-mai 2011 vor fi 
efectuate pe această temă circa 20 seminare-cascadă pentru judecători şi procurori. 

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

MISIUNEA UNIUNII EUROPENE DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ ÎN MOLDOVA ŞI  
ÎN UCRAINA LANSEAZĂ CONCURSUL DE DESENE “EUROPA MEA”
Pe 11 martie 2011, în cadrul serbărilor anuale a Zilei Europei, Misiunea 
EUBAM are plăcerea să lanseze concursul de desene ”Europa Mea” 
pentru copiii cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani din Odessa sau 
regiunea Odessa. 

Este necesar ca lucrările să fie efectuate la următoarele teme: 
• Cum vedeţi Europa? 
• Care sunt cele mai mari impresii pe care le aveţi despre Europa? 

Calendarul concursului:
• Data limită pentru depunerea desenelor: 22 aprilie 2011 
• Întrunirea panoului de jurizare: 27 aprilie 2011 
• Informarea prin e-mail a participanţilor asupra deciziei juriului: 6 mai 2011 
• Deschiderea expoziţiei şi premierea câştigătorilor: 20 mai 2011

Condiţiile de participare:
– Participanţii trebuie să fie elevi ai şcolilor din Odessa sau în regiunea Odessa, Ucraina; 
– Desenele trebuie să se concentreze pe una din temele concursului, folosind orice tehnică artistică (acuarelă, pictură în 
ulei, desen, grafică, etc.); 
– Mărimile lucrărilor trebuie să fie de: minim 21cm х 29.7cm, maxim 29,7cm x 42cm; 

Un juriu compus dintr-un preşedinte şi patru membri va selecta 12 câştigători (4 câştigători pentru fiecare categorie de 
vârstă, participantă la concurs). Nu va fi acceptată nici o contestaţie cu privire la organizarea sau rezultatele concursului. 
Decizia juriului va fi finală; 

Persoane de contact: Dariia Pokhliebaieva, Olga Kumeyko, e-mail: press@eubam.org; olga.kumeyko@eubam.org 
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PROGRAMUL PRIVIND SUPORTUL DEMOCRAŢIEI INSTRUIEŞTE  
JUDECĂTORI ŞI PROCURORI ÎN DOMENIUL ALTERNATIVELOR LA DETENŢIA 
ÎNAINTE DE PROCES ŞI PEDEAPSA CU ÎNCHISOAREA
La 11, 18 şi 25 martie 2011 au fost organizate trei seminare  
de instruire cu privire la alternativele detenţiei înainte de proces, 
ca parte a Programului privind Suportul Democraţiei. 

Aproximativ 80 de judecători şi procurori au fost instruiţi asupra standar-
delor naţionale şi internaţionale legate de utilizarea cauţiunii şi probaţi-
unii ca alternative la detenţia înainte de proces şi pedeapsa cu închisoa-
rea. În perioada martie-mai 2011 vor fi efectuate pe această temă circa 
20 seminare-cascadă pentru judecători şi procurori.

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

CORESPONDENŢII RADIO REGIONALI AI TELERADIO MOLDOVA  
DEPRIND TEHNICI ŞI INSTRUMENTELE MODERNE DE REPORTAJ 
În perioada 14-18 martie 2011, reţeaua de corespondenţi radio 
regionali ai companiei publice ”Teleradio-Moldova” (TRM), au învăţat 
cum să pregătească ştiri şi interviuri într-un mod profesionist, echilibrat 
şi distractiv în timpul unui seminar, organizat în cadrul ”Programului 
privind Suportul Democraţiei în Republica Moldova”. 

Au fost prezenţi aproximativ 14 jurnalişti radio ai TRM care au fost in-
struiţi de către formatorii de la DW-Akademie a Deutsche Welle, serviciul 
media public german de scară internaţională. Experţii germani au pus un 
accent puternic pe sesiunile practice, lucrul în grup şi de asemenea pe 
prezentări şi discuţii. 

Participanţii au deprins tehnici şi instrumente moderne pentru reportaje 
asupra aspectelor interesante şi importante ale evoluţiilor din regiunile 
lor. De asemenea, corespondenţii TRM au fost instruiţi asupra modului de creare a interviurilor bine pregătite, focusate şi 
pline de sens atât cu liderii locali, cât şi cu oamenii de rând în comunităţile lor. 

Acelaşi grup de jurnalişti va continua să-şi îmbunătăţească abilităţile de reflectare obiectivă şi profesionistă a evenimente-
lor locale sociale şi politice în timpul sesiunii de instruire avansată care va avea loc în perioada 4-8 aprilie 2011. 

Persoană de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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CONDIŢII MAI BUNE PENTRU MIGRANŢII IREGULARI DIN MOLDOVA  
CREATE CU SUPORTUL UNUI PROIECT FINANŢAT DE UE
La data de 14 martie 2011, a avut loc inaugurarea oficială a celor 
două clădiri noi pentru cazare destinate femeilor şi familiilor migrante, 
precum şi unor facilităţi administrative ale Centrului de Plasament 
Temporar al Străinilor (CPTS). 

CPTS este o subdiviziune a Biroului de Migraţie şi Azil (BMA) din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, destinat plasării temporare a migranţilor 
ilegali în custodie publică. La ceremonie au participat oaspeţi de onoare, 
ca donatori, reprezentanţi ai Guvernului şi comunităţii internaţionale şi 
mass-media locală. 

Renovarea şi dotarea noilor clădiri a fost posibilă datorită sprijinului fi-
nanciar al UE prin intermediul proiectului “Cooperare Tehnică şi Întărirea 
Capacităţii Guvernelor din Ucraina şi Moldova pentru aplicarea acorduri-
lor de readmisie cu Uniunea Europeană (GUMIRA)”, co-finanţat de către Cooperarea Italiană pentru Dezvoltare şi Oficiul 
Federal German pentru Migraţie şi Refugiaţi. 

În prezent Centrul poate găzdui în condiţii decente până la 200 de persoane oferindu-le un set complex de servicii pro-
fesionale de asistenţă juridică, medicală, psihologică şi socială. Prima clădire renovată a CPTS a fost deschisă oficial pe  
4 aprilie 2008 în cadrul proiectului “Consolidarea managementului migraţiei în republicile Bielorusia şi Moldova  
MIGRABEL-MIGRAMOL”, finanţat de UE şi co-finanţat de către Guvernul Finlandei. 

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

PROGRAMUL PRIVIND SUPORTUL DEMOCRAŢIEI OFERĂ EXPERTIZĂ 
LEGISLATIVĂ PARLAMENTULUI 
Activitatea a demarat pe 14 martie şi va dura un timp.

Ca răspuns la o solicitare de asistenţă din partea Comitetului permanent 
pentru afaceri juridice, numiri şi imunităţi şi Departamentului Juridic al 
Parlamentului Republicii Moldova, Programul Comun al Consiliului Euro-
pei şi a Uniunii Europene privind Suportul Democraţiei în Republica Mol-
dova finanţat de UE a început pe 14 martie 2011 furnizarea de expertiză 
legislativă pentru elaborarea proiectului de Lege privind modificările Co-
dului Electoral legate, în special, de acoperirea în mass-media a campa-
niilor electorale locale. 

Acest tip de asistenţă prevede alături de consultanţii internaţionali şi im-
plicarea experţilor tehnici locali, urmând să fie extins în lunile următoare 
pentru a răspunde mai bine necesităţilor Parlamentului Moldovei. 

Persoană de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: Ulvi.AKHUNDLU@coe.int
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EUBAM GĂZDUIEŞTE VIZITA STUDENŢILOR DE LA ACADEMIA VAMALĂ A UCRAINEI
Pe 15 martie 2011, un grup format din cei mai buni studenţi ai Academiei 
de Stat a Serviciului Vamal al Ucrainei (cu sediul la Dnepropetrovsk)  
a vizitat sediul EUBAM. 

Vizita a fost o recompensă pentru studenţii cei mai de succes ai Academi-
ei. La sosire studenţii au fost întâmpinaţi de un reprezentant al adminis-
traţiei Misiunii, domnul Martin Wintersberger.

Experţii EUBAM Aneta Bobeva şi Vladimir Pisar au informat studenţii refe-
ritor la sarcinile pe care le are Misiunea pentru sprijinul serviciilor vamale 
ale Moldovei şi Ucrainei, precum şi asupra tendinţelor pertinente recente 
ale serviciilor vamale europene. Expertul-formator Jolanta Sobiesiek le-a 
prezentat studenţilor programul de instruire al EUBAM. 

Aceasta este a doua vizită de acest gen a studenţilor de la Academia Vamală la Sediul EUBAM. Misiunea se bucură de un 
parteneriat puternic cu Academia, în special în sfera consolidării capacităţilor. 

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

SERVICIILE PARTENERE EVALUEAZĂ METODELE DE EVALUARE  
A RISCURILOR LA UN SEMINAR DE TREI ZILE
În perioada 15-17 martie 2011, la sediul EUBAM din Odessa s-a 
desfăşurat un seminar de lucru pe tema “Ameninţările Crimei 
Organizate şi Riscurile Asociate în porturile Odessa şi Iliciovsk” 
fiind o iniţiativă comună a EUROPOL/EUBAM . 

La eveniment au participat reprezentanţi ai serviciilor vamal, de grăniceri 
şi de securitate ale Ucrainei la nivel central şi regional. Circa 13 ofiţeri din 
serviciile ucrainene partenere EUBAM au lucrat împreună cu cinci experţi 
EUBAM din Biroul Teritorial Odessa. 

În timpul pregătirii pentru seminar, participanţii au fost invitaţi să prezinte 
informaţii referitoare la fenomenele infracţionale din ambele porturi. Ma-
terialul adunat a stimulat o discuţie sinceră şi a furnizat o perspectivă mai 
largă asupra situaţiei infracţionale din Ucraina. Participanţii au primit cer-
tificate referitoare la capacitatea de a aplica aceste metode de analiză strategică pentru sistemele de avertizare timpurie. 

Ca rezultat practic al cursului de instruire, echipa Europol SCAN a emis în colaborare cu EUBAM o Avertizare de Pericol 
referitoare la ameninţarea criminalităţii organizate şi a riscurilor asociate cu porturile Odessa şi Iliciovsk.

Persoană de contact: Maryna Reshetnyak, e-mail: press@eubam.org
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DELEGAŢIA MOLDOVEI PARTICIPĂ LA SEMINARUL CONSILIULUI EUROPEI  
CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE DETENŢIE 
În perioada 17-18 martie 2011, Delegaţia Ministerului Justiţiei a participat la seminarul 
“Îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie prin monitorizare eficientă şi stabilirea standardelor”; 
organizat în cadrul Preşedinţiei turce a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. 

Seminarul a luat în calcul domeniul de aplicare şi conţinutul activităţilor Consiliului Europei în 
domeniul penitenciar, cu un accent special pe rolul Comitetului pentru Prevenirea Torturii. Parti-
cipanţii din Moldova au discutat cu colegii lor europeni problemele prioritare, cum ar fi condiţiile 
de detenţie, furnizarea asistenţei medicale în penitenciare, drepturile şi măsurile de protecţie ale 
deţinuţilor precum şi tratarea anumitor grupuri de deţinuţi. 

Participarea delegaţiei moldoveneşti la acest eveniment a fost susţinută în cadrul Programului 
comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei întitulat “Programul privind Suportul Democra-
ţiei în Moldova”. 

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

PRIMELE REZULTATE ALE PROIECTULUI FINANŢAT DE UE PROMOVÂND 
REÎNTOARCEREA TEMPORARĂ A DIASPOREI ŞTIINŢIFICE MOLDOVENEŞTI
În perioada septembrie 2010 – martie 2011, doisprezece specialişti 
de înaltă calificare din Republica Moldova domiciliaţi în Statele Unite 
ale Americii, Austria, Franţa, Elveţia, Germania, Japonia, Suedia, 
Israel, Rusia, au beneficiat de programul de reîntoarcere temporară 
a diasporei ştiinţifice în cadrul proiectului “Suportul implementării 
componentei de migraţie şi dezvoltare a parteneriatului de Mobilitate 
UE-Moldova”, finanţat de UE.

Toţi cei doisprezece savanţi s-au angajat deja activ în consolidarea sec-
torului de cercetare şi dezvoltare al Republicii Moldova prin organizarea 
şi participarea la manifestări ştiinţifice, oferind cursuri pentru studenţi, 
discutând posibilitatea de a scrie publicaţii comune şi propuneri de pro-
iecte în cadrul programelor internaţionale. Ei şi-au manifestat dorinţa şi 
disponibilitatea de a participa la procesul de evaluare al proiectelor naţionale, programelor şi strategiilor în calitate de 
experţi independenţi, şi şi-au exprimat intenţiile de a menţine viitoarele colaborări cu colegii lor locali. 

Această iniţiativă vizează abordarea problemei exod de creiere şi contribuie la dezvoltarea domeniilor ştiinţifice şi de cerce-
tare în Moldova prin migraţia circulară a naţionalilor moldoveni de înaltă calificare care locuiesc în alte ţări. La etapa pilot 
se propune aducerea acasă a 30 de savanţi din Moldova pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţă a acestora cu colegii 
de pe loc, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare între instituţiile din străinătate şi cele din patrie.

Mai multă informaţie pe www.iom.md 
Persoană de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int
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MĂSURI DE CONSOLIDARE A ÎNCREDERII: SEMINAR ÎN ODESSA,  
UCRAINA ASUPRA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI PENTRU AMBELE MALURI 
ALE RÂULUI NISTRU
Un seminar de nivel înalt a fost organizat pe 25-26 martie în 
Odessa, reunind factori de decizie şi lideri ai afacerilor de top de 
pe ambele maluri ale râului Nistru, pentru a discuta oportunităţile 
oferite de deschiderea pieţei UE, în special în perspectiva discuţiilor  
UE-Moldova privind un Acord profund şi extins de Liber Schimb. 

Seminarul a oferit o oportunitate pentru discuţii intense şi schimburi 
de idei, propunând măsuri concrete pentru îmbunătăţirea relaţiilor 
comerciale şi economice între ambele maluri ale râului. 

Acest seminar constituie primul eveniment dintr-o serie de cinci întâlniri 
dedicate problemelor economice. Proiectul este finanţat de UE în cadrul 
Programului “Consolidarea încrederii între Chişinău şi Tiraspol”, fiind im-
plementat de PNUD. 

Persoană de contact: Victor.Munteanu@UNDP.org; Hubert.Duhot@eeas.europa.eu

ANUNŢURI ALE PROIECTELOR FINANŢATE DE UE 

(sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2011)

1 APRILIE 2011, CHIŞINĂU 
Proiectul de administrare a deşeurilor finanţat de UE va organiza seminare în Moldova
Persoană de contact: Tatiana Ţugui, e-mail: ttugui@eptisa.com

3-7 APRILIE 2011
Vizită de studiu în Germania a oamenilor de afaceri din Moldova şi regiunea transnistreană, organizată în 
cadrul programului UE: “Consolidarea Încrederii dintre Chişinău şi Tiraspol” 
Persoană de contact: Victor Munteanu, e-mail: victor.munteanu@undp.org

4-7 APRILIE 2011
Misiune de experţi în portabilitatea numerelor (TAIEX)
e-mail: Delegation-Moldova@ec.europa.eu

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


