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PRIMA ÎNTÂLNIRE A CONSILIULUI PROIECTULUI  
“ENERGIE ŞI BIOMASĂ ÎN MOLDOVA”
Pe 15 aprilie 2011, Consiliul Naţional al Proiectului “Energie şi 
Biomasă în Moldova”, s-a întrunit în prima şedinţă. Proiectul finanţat 
de Uniunea Europeană şi implementat de către PNUD Moldova, 
are scopul de a contribui la producerea mai sigură, competitivă şi 
durabilă a energiei prin utilizarea surselor regenerabile — în special, 
biomasă din resturi agricole.

„Republica Moldova este un stat dependent de importurile de energie, 
iată de ce, diversificarea surselor energetice este o prioritate pentru Gu-
vern. Mai multe studii au arătat că biomasa este cea mai viabilă şi acce-
sibilă sursă de producere a energiei în Republica Moldova. Aplaudăm lan-
sarea proiectului “Energie şi Biomasă în Moldova” şi sperăm într-adevăr 
că acesta va contribui la industria energiei regenerabile în ţara noastră”, 
a declarat Ilarion Popa, viceministrul Economiei şi preşedintele Consiliului Naţional al Proiectului.

Wolfgang Behrendt, Şeful Secţiei Politice şi Economice a Delegaţiei UE în Moldova, a apreciat înalt intenţia autorităţilor de 
a dezvolta surse de energie regenerabile, care să favorizeze securitatea energetică a ţării şi reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră. 

„Acesta este cel mai mare proiect din sectorul energetic al Republicii Moldova, care a fost posibil datorită interesului 
sporit al Guvernului şi suportului financiar al Uniunii Europene”, a conchis Matilda Dimovska, Reprezentant Adjunct, 
PNUD Moldova. 

Se preconizează că proiectul „Energie şi Biomasă”, cu o durată de 4 ani va fi implementat în perioada 2011–2014, având 
un buget total de 14.56 milioane de euro, asigurat de Uniunea Europeană (14 milioane de euro) şi co-finanţat de PNUD 
Moldova (0.56 milioane de euro). 

Persoană de contact: Ina Zglavuta, e-mail: ina.zglavuta@undp.org

OFIŢERII DIN CADRUL CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMEI 
ORGANIZATE ŞI CORUPŢIEI AU FOST INFORMAŢI ASUPRA ACTIVITĂŢILOR 
ANTICORUPŢIE LA BUDAPESTA 
Ofiţeri din cadrul Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi 
a Corupţiei (CCCEC) din Moldova au fost găzduiţi de către biroul 
Naţional de Investigaţii (NBI) şi de către Serviciul Naţional Protectiv 
(NPS) ale Ministerului maghiar de Interne în timpul unei vizite de 
studiu la Budapesta în perioada 28 martie — 1 aprilie 2011.

Vizita de studiu este parte integră a sprijinului acordat CCCEC de către 
EUBAM în cadrul procesului de reorganizare al CCCEC şi dezvoltării unei 
strategii anticorupţie în Republica Moldova. 

Oficiali atât ai NBI cât şi ai NPS le-au oferit ofiţerilor CCCEC prezentări 
comprehensive asupra activităţilor şi responsabilităţilor ofiţerilor şi de 
asemenea asupra activităţilor de informaţii şi asupra metodelor utilizate. 
Vizita de studiu a inclus de asemenea o vizită la închisoarea municipală 
şi oficiul de poliţie al frontierei din regiunea Szabolcs-Szatmar Bereg, unde au fost examinate cazuri de corupţie şi unele 
rezultate ale luptei cu corupţia.

Persoană de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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AUTORITĂŢILE MOLDOVENE ŞI UCRAINIENE IAU ÎN CONSIDERARE ADOPTAREA 
CONCEPTULUI OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZAŢI 
La o rundă de întâlniri trilaterale la Cartierul General al EUBAM de la 
Odessa în zilele de 13–14 aprilie, autorităţile vamale ale Republicii 
Moldova şi ai Ucrainei au făcut primii paşi spre implementarea unui 
model contemporan de vamă care ar putea revoluţiona modul în 
care fac afaceri companiile din ambele ţări.

Conceptul de „Operatori Economici Autorizaţi” (AEO) este un concept 
vamal internaţional susţinut de către Organizaţia Mondială a Vămilor 
(OMV) şi Organizaţia Mondială a Muncii care tinde să rafineze procesul 
vamal, inclusiv promovarea încrederii şi transparenţei şi o reducere a 
restricţiilor şi întârzierilor de ordin comercial. Acesta a fost deja introdus 
de multe administraţii vamale din jurul lumii. Uniunea Europeană l-a 
implementat în 2008.

Certificarea AEO le-ar putea conferi companiilor din Moldova şi Ucraina o credibilitate corporativă semnificativă şi ar putea 
oferi un mediu de afaceri mai transparent şi mai eficient pentru comerţ. Esenţial este că întreprinderile certificate cu AEO 
vor beneficia de o reducere a procedurilor vamale consumatoare de timp. 

Participanţii au discutat activ un set de standarde necesare pentru a obţine certificarea AEO. EUBAM, prin intermediul 
Specialistului său în Control şi Audit Post-Clearance, îşi va asista partenerii vamali atât în Moldova cât şi în Ucraina în 
procesul dezvoltării conceptului. Următorul pas va implica crearea unor grupuri de lucru însărcinate să elaboreze viziunea 
şi strategia de aplicare a conceptului. 

Persoană de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

ATELIER DE LUCRU PRIVIND SUPRAVEGHEREA TRANSFRONTALIERĂ
În perioada 19–22 aprilie 2011, a fost organizat un atelier pentru 
autorităţile moldoveneşti din sectorul alimentar. 

După ce a dezvoltat un concept pentru viitoarele sisteme de siguranţă 
alimentară din Moldova, autorităţile moldovene au solicitat asistenţă şi 
îndrumare în următorii paşi de aproximare cu pachetul legislativ privind 
igiena UE şi toate problemele legate de SPS. 

Atelierul a oferit o imagine de ansamblu a acquis-ului pentru Siguranţa 
Alimentară al UE, cu un accent special pe medicamentele veterinare, 
hrana pentru animale luând în considerare situaţia Moldovei. În cea 
de-a doua zi au fost discutaţi mai aprofundat într-un mic grup de SPS, 
următorii paşi de aproximare cu acquis-ul UE ţinându-se cont de nego-
cierile viitoare ale unui acord de liber schimb, aprofundat şi cuprinzător, 
între UE şi Republica Moldova. 

Persoană de contact: Zane Rungule, e-mail: Zane.RUNGULE@eeas.europa.eu
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PROIECT FINANŢAT DE UE SPRIJINĂ STUDIUL CALITATIV “NECESITĂŢILE 
SPECIFICE ALE COPIILOR ŞI VÂRSTNICILOR LĂSAŢI FĂRĂ ÎNGRIJIREA 
MEMBRILOR DE FAMILIE PLECAŢI LA MUNCĂ PESTE HOTARE”
Pe 27 aprilie 2011, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
(MMPSF) al Republicii Moldova, în parteneriat cu Universitatea 
de Stat din Moldova, Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM) 
şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) au prezentat 
rezultatele primului studiu calitativ aprofundat al necesităţilor şi 
problemelor specifice înfruntate de copii şi vârstnici lăsaţi fără 
supraveghere în consecinţa migraţiei. 

Studiul oferă o imagine completă a impactului psihologic, social şi econo-
mic al migraţiei asupra copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără supraveghere de 
către membrii migranţi ai familiilor lor, dezvăluind consecinţele generale 
asupra familiei, comunităţii şi societăţii. 

“Rezultatele studiului servesc ca bază solidă pentru îmbunătăţirea meca-
nismelor deja existente în domeniul protecţiei sociale, inclusiv crearea şi diversificarea serviciilor sociale adaptate indivi-
dual la necesităţile acestor copii şi vârstnici”, a spus Viorica Dumbrăveanu, şefă a Direcţiei Protecţia Drepturilor Familiei şi 
Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Studiul calitativ “Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă 
peste hotare” a fost efectuat în cadrul proiectului „Sprijinul implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Par-
teneriatului de Mobilitate UE-Moldova” (SIMP) finanţat de către UE, Universitatea de Stat din Moldova, proiectul “Sprijin 
pentru Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Copiilor Rămaşi fără Supraveghere Părintească în Consecinţa Migraţiei” 
finanţat de Agenţia Cehă de Dezvoltare prin Caritas, Cehia şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Moldova. 

Persoană de contact: Ghenadie Creţu, e-mail: gcretu@iom.int

PROIECT FINANŢAT DE UE SPRIJINĂ ASOCIAŢIILE DIASPOREI MOLDOVENEŞTI 
ÎN CADRUL MECANISMULUI DE GRANTURI MICI PENTRU DIASPORĂ 
Iniţiativa este implementată de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
(OIM), în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, în cadrul proiectului “Sprijinul 
implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de 
Mobilitate UE-Moldova”, finanţat de UE. 

În perioada februarie 2011 — februarie 2012, zece asociaţii ale Diasporei Moldove-
neşti vor beneficia de Mecanismul de Granturi Mici pentru Diasporă care le va asista 
în consolidarea comunicării cu migranţi din ţările lor gazdă, precum şi a comunicării 
între Republica Moldova şi migranţii de peste hotare, crearea platformelor de servicii 
pentru migranţi în ţările gazdă şi consolidarea capacităţilor instituţionale ale acestora. 

Ca rezultat al lansării Apelului pentru propuneri către asociaţiile din diasporă şi 
grupurile de iniţiativă în cadrul Mecanismului de Granturi Mici, peste 35 de aso-
ciaţii din diasporă şi grupuri de iniţiativă ale migranţilor din ţări ca: Cehia, Cana-
da, Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Portugalia, 
Rusia, SUA, Ucraina şi Suedia au depus cereri pentru grant. Din numărul total au 
fost selectate 10 asociaţii şi grupuri de iniţiativă din diasporă care vor beneficia 
de granturi mici în sumă de până la 5,000 de euro fiecare. Proiectele de succes au ca scop principal dezvoltarea 
canelelor de comunicare existente şi crearea unor noi canale viabile de comunicare între Republica Moldova şi mi-
granţii peste hotare, precum şi în rândul asociaţiilor diasporei din diferite ţări, cu scopul de a consolida capacităţile 
instituţionale şi de a iniţia platforme de servicii în ţările gazdă. 

Persoană de contact: Oxana Maciuca, e-mail: omaciuca@iom.int 
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ODESSA GĂZDUIEŞTE CEA DE-A 16-A ÎNTÂLNIRE A CONSILIULUI  
CONSULTATIV AL MISIUNII UNIUNII EUROPENE DE ASISTENŢĂ  
LA FRONTIERĂ ÎN MOLDOVA ŞI UCRAINA
La a 16-a Reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii 
Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) 
care a avut loc la Odessa în aprilie 2011. Participanţii, inclusiv 
agenţiile din Moldova şi Ucraina şi reprezentanţi guvernamentali, 
Comisia Europeană, PNUD, şi OSCE, au recapitulat activităţile şi 
progresele realizate de către EUBAM, articulate în raportul anual al 
acesteia pentru perioada decembrie 2009-noiembrie 2010, şi raportul 
de activitate pentru perioada decembrie 2010-februarie 2011.

Cu ocazia marcării de către EUBAM a cinci ani de activitate în ambele 
ţări, în noiembrie 2010, Consiliul Consultativ al Misiunii i-a permis, de 
asemenea, misiunii să distribuie raportul său de progres pe cinci ani, care 
prezintă detailat progresele realizate de partenerii săi în timpul celor cinci 
ani de activitate a EUBAM. 

În special, Consiliul a remarcat activităţile vitale în care este implicat EUBAM alături de partenerii săi, cum ar fi consolida-
rea capacităţilor şi iniţiative de instruire, sprijinul în procesul de gestionare integrată a frontierelor, controalele vamale şi 
transparenţa, demarcarea frontierei comune Moldova-Ucraina, precum şi eforturile de combatere a criminalităţii şi corup-
ţiei transfrontaliere. 

Şeful Misiunii EUBAM, Udo Burkholder, a remarcat intensificarea cooperării între Misiune şi partenerii săi, atât din Repu-
blica Moldova cât şi din Ucraina.

Mandatul actual al EUBAM expiră la sfârşitul lunii noiembrie 2011, posibilitatea extinderii sale fiind încă în curs de examinare.

Persoană de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 

MISIUNEA UNIUNII EUROPENE DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ ÎN MOLDOVA 
ŞI UCRAINA, CENTRUL PENTRU CONTROLUL DEMOCRATIC AL FORŢELOR 
ARMATE ŞI PARTENERII GRĂNICERI FINALIZEAZĂ PROGRAMUL DE CURSURI 
DE INSTRUIRE
Programul a fost dezvoltat în conformitate cu filozofia unică de instruire 
a Unităţii EUBAM de Consolidare a Capacităţilor Unitatea, o abordare 
bazată pe “formarea formatorilor” şi dezvoltarea curriculumului pentru 
academiile de formare a serviciilor partenere. Această abordare este 
concepută pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sprijinului 
educaţional oferit partenerilor. 

EUBAM, Controlul Democratic al Forţelor Armate (DCAF), şi 20 de repre-
zentanţi de rang înalt ai serviciului grăniceri din Moldova şi Ucraina au ela-
borat împreună programul intitulat” “Curs International de formare pentru 
comandanţii de post”, în decursul a şase luni. 

Programul comprehensiv de doi ani va avea cinci module, care abordează 
problemele de frontieră pertinente, cum ar fi Liderismul şi Managementul, 
Analiza Riscurilor, Informaţii Operative şi Investigaţii, Supravegherea Frontierei, Controlul la Frontieră, Instituţiile UE, Mana-
gementul Integrat al Frontierelor, Drepturile omului, Etica Profesională a Grănicerilor.

Programul va fi lansat oficial în Odessa în perioada 13–16 iunie, cu punerea în aplicare efectivă începând cu 1 iulie.

Persoană de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org 
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TABĂRA INTERNAŢIONALĂ „GRANIŢELE EUROPEI” A EUBAM
Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova 
şi Ucraina are bucuria de a anunţa ediţia 2011 a Taberei sale 
Internaţionale de Tineret „Graniţele Europei”.

Modulul teoretic include: sistemul Schengen, achitările vamale, concep-
tul integrat de gestionare a frontierelor, combaterea crimei organizate; 
analiza riscurilor. 

Modulul practic este format din: managementul de proiect, relaţii publice, 
leadership, competenţe interculturale şi sociale.

Tabăra este destinată studenţilor anilor 1–3 de la facultăţile de Relaţii 
Internaţionale, Drept Internaţional, Studii Europene, Ştiinţe Politice sau 
Sociale sau domenii conexe de la una din următoarele universităţi: Uni-
versitatea Naţională I.I. Mecinicov din Odessa, Universitatea Naţională 
“Academia de Drept din Odessa”, Universitatea de Stat de Economie din Odessa, Universitatea de Stat de Afaceri Interne 
din Odessa, Institutul Regional de Administraţie Publică a Academiei Naţionale de Administraţie Publică de pe lângă Pre-
şedintele Ucrainei, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova şi Univer-
sitatea T. Şevcenko din Tiraspol. 

Abilităţi lingvistice: fluenţă atât în Engleză cât şi în Rusă.

Doritorii de participare trebuie să trimită următoarele documente pe adresa schools@eubam.org
• CV în limba engleză; 
•  Scrisoare de motivare în limba engleză (maximum 1 pagină) în care să explice de ce doresc să participe la Tabăra 

Internaţională pentru Tineret „Graniţele Europei”? Care vor fi beneficiile obţinute în urma participării în tabără? 
• Copie a extrasului de note de la universitate (un singur fişier). 

Data limită pentru aplicare: 31 mai 2011

Persoane de contact: Daria Pohlebaeva, Maryna Reşetneak, e-mail: press@eubam.org; press@eubam.org

ATELIER DE LUCRU PRIVIND SPS ŞI EXIGENŢELE DE SECURITATE ALIMENTARĂ 
ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ŞI STANDARDELE UE
În perioada 28–29 aprilie 2011 a avut loc un atelier de patru zile în cadrul căruia, participanţilor de la Ministerul 
Afacerilor Interne li s-a oferit o iniţiere în domeniul supravegherii frontierelor ca metodă de investigaţie specială. 

Alte subiecte acoperite de cadrul atelierului au fost analiza aspectelor juridice ale cooperării transfrontaliere, exerciţii prac-
tice cu ofiţeri de poliţie cu sarcini de supraveghere din cadrul Direcţiei Generale a Republicii Moldova în baza articolului 11 
al Convenţiei de Cooperare Poliţienească (PCC) pentru Europa de Sud-Est din Moldova în România, o prezentare a PCC SEE 
referitoare la operaţiunile de Poliţie şi metodele de Investigaţii Speciale, cu accent special asupra supravegherii transfron-
taliere şi livrării controlate, prezentarea capitolelor relevante ale Manualului PCC SEE, discuţii focusate asupra obiectivelor 
metodei de documentare uniformă, introducerea de sistemului de urmărire prin GPS. 

Scopul general al atelierului a fost de a prezenta bunele practici din ţările UE în supravegherea transfrontalieră şi livra-
rea controlată. 

Persoană de contact: Zane Rungule, e-mail: Zane.RUNGULE@eeas.europa.eu
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  CALENDAR AL PROIECTELOR FINANŢATE DE UE  
(17- 30 MAI)

16–17 MAI, BĂLŢI;  
16–27 MAI 2011, COTIUJENII MARI (REGIUNEA ŞOLDĂNEŞTI)
În cadrul proiectului «Suportul implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de 
Mobilitate UE-Moldova» vor fi organizate seminare de abilitare economică pentru tineretul şi femeile din zonele 
rurale în cadrul programului PNAET, implementat în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea IMM-urilor în 
perioada 11 - 20 mai. 

Persoană de contact: Vasilov Ludmila, e-mail: lvasilov@iom.in

16–20 MAI 2011, CHIŞINĂU
În cadrul Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova” va fi organizată o Evaluare a Necesităţilor de Instruire – Departamentul de 
Promovare şi Publicare al AGEPI. 

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

16–20 MAI 2011, CHIŞINĂU 
În cadrul Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova” va fi organizată dezvoltarea Strategiilor de comunicare ale AGEPI.

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

23–27 MAI 2011, CHIŞINĂU 
În cadrul Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova” va fi organizat Studiul Garantat al Desemnării Originilor, Indicaţiilor  
Geografice şi Specialităţilor. 

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

24–27 MAI 2011, KIEV
În cadrul fazei 1 a Programului Regional de Protecţie (componenta Moldova), va fi organizat pentru Judecătorii 
din Belarus, Moldova şi Ucraina seminarul de Drept Avansat al Refugiaţilor. 

Persoană de contact: Marin Roman, Asociat de Program, ICNUR Moldova roman@unhcr.org

25 MAI 2011, CHIŞINĂU, HOTEL LEOGRAND
Lansarea oficială a Proiectului «Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămase 
acasă în urma migraţiei « finanţat de UE. 

Persoană de contact: Natalia Moiseevici; e-mail: nmoisevici@iom.int

30 MAI–1 IUNIE 2011, CHIŞINĂU
În cadrul Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova” va fi organizată o Evaluare a  Necesităţilor de Instruire, la Ministerul 
Justiţiei. 

Persoană de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com
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30 MAI–2 IUNIE, CHIŞINĂU
În cadrul Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova” va fi organizat un seminar la Ministerul afacerilor Interne. 

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

30 MAI–3 IUNIE 2011, CHIŞINĂU
În cadrul Proiectului Twinning “ Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova” va fi organizat Sudiul Organizării Managementului Colectiv. 

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

DATA URMEAZĂ A FI CONFIRMATĂ
Două prezentări ale şcolilor în luna mai în Moldova, organizate de Biroul Local al EUBAM şi experţi  
ai Biroului de Legătură al EUBAM.

Persoană de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.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


