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  ŞTIRI DESPE PROIECTELE FINANŢATE DE UE  

CONFERINŢA DE LANSAREA A PROIECTULUI „ABORDAREA  EFECTELOR NEGATIVE 
ALE MIGRAŢIEI ASUPRA MINORILOR ŞI FAMILIILOR RĂMASE ÎN ŢARĂ”
La 25 mai a fost lansat oficial proiectul finanţat de UE  „Abordarea  
Efectelor Negative ale Migraţiei asupra Minorilor şi Familiilor Ră-
mase în Ţară”. Proiectul este co-finanţat şi implementat de Ministe-
rul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei - Direcţia Generală pentru 
Imigrări, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei al Republicii Moldova - Direcţia protecţie a familiei şi drep-
turilor copilului şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), 
Misiunea în Moldova. 

La conferinţa de lansare, găzduită de cei trei parteneri de implemen-
tare, au participat peste 70 de invitaţi, reprezentanţi ai Ambasadelor 
statelor membre ale UE, ai Guvernului, ONGurilor active în domeniu şi 
ai mass-mediei. 

Excelenţa Sa, Ambasadorul, Şeful Delegaţiei UE în Moldova, Dirk Schuebel, a apreciat, în discursul său de deschidere a 
conferinţei, eforturile partenerilor de implementare şi dorinţa ambelor Guverne, a Moldovei şi a Italiei, de a aborda con-
secinţele migraţiei în masă, accentuând importanţa şi contribuţia scontată a noului proiect pentru realizarea obiectivelor 
trasate de către Parteneriatul de Mobilitate dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

Activităţile proiectului abordează necesităţile copiilor, tinerilor şi familiilor social vulnerabile din Moldova, rămase fără 
îngrijirea membrilor de familie plecaţi peste hotare, dar şi migranţii moldoveni cu reşedinţa în Italia.

Persoana de contact: Tatiana Jardan, e-mail: tjardan@iom.md

EUBAM A ÎNMÂNAT CĂRŢI, COMPUTERE ŞI ECHIPAMENT COLEGIULUI 
NAŢIONAL DE GRĂNICERI DIN MOLDOVA 
La 29 mai, Misiunea UE de Asistenţă la frontieră în Moldova şi Ucrai-
na (EUBAM) a înmânat Colegiului Naţional de Grăniceri al Moldovei 
echipament tehnic, calculatoare şi cărţi pentru a susţine studenţii 
care doresc să înveţe limbi străine.

Donaţia include materiale de studiu, computere, echipament audio, care 
va îmbunătăţi semnificativ mediul de învăţare şi va facilita procesul de 
studierea a limbilor străine pentru studenţii Colegiului de Grăniceri. 

Ceremonia a coincis şi cu inaugurarea unei noi clase de limbi străine în 
cadrul Colegiului Naţional de Grăniceri al Moldovei, eveniment posibil gra-
ţie suportului EUBAM. Recepţia simbolică a donaţiei a avut loc în noua 
clasă de limbi străine în prezenţa Ofiţerului de Legătură al EUBAM şi Con-
sultantul în Politici, domnul Konstantins Sarigins.

Directorul General al Serviciului Moldovenesc de Grăniceri, Roman Revenco şi-a exprimat recunoştinţa profundă pentru 
suportul continuu pe care îl manifestă EUBAM faţă de Serviciul de Grăniceri şi Colegiu în special. 

În scopul facilitării mediului de învăţare al studenţilor, EUBAM a investit timp considerabil pentru o serie de cursuri de 
instruire pentru consolidarea capacităţilor Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova. Training-urile s-au axat pe teme ca 
leadership şi management, tehnici de examinare şi identificare şi comunicare publică.

Persoana de contact: Cristina Ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org
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CERERE PENTRU EXPRIMAREA INTENŢIEI DE PARTICIPARE LA CEA DE-A III-A 
ŞEDINŢĂ A FORUMULUI SOCIETĂŢII CIVILE ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC
La 31 mai a fost publicată o invitaţie pentru aplicarea la cea de-a III-a 
şedinţă a Forumului Societăţii Civile din Parteneriatul Estic. (Poznan, Polo-
nia, 28–30 noiembrie 2011). Summit-ul Parteneriatului Estic de la Praga din 
7 mai 2009 a confirmat propunerea Comisiei Europene din decembrie 2008 
de instituire a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic  “pentru a 
promova relaţiile şi colaborarea între organizaţiile societăţii civile (OSC) şi 
pentru a facilita dialogul acestora cu autorităţile publice” în Armenia, Azer-
baidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, şi Ucraina.

Pe parcursul anului 2009, Comisia Europeană a studiat modalităţi de organizare 
a Forumului şi a consultat toate părţile interesate. Părţile consultate au favorizat o 
abordare cuprinzătoare care să permită participarea unei game largi de OSC: sindi-
cate, organizaţii patronale, asociaţii profesionale, ONG-uri, think-tank, fundaţii non-
profit, ONG-uri naţionale şi internaţionale / reţele şi alţi actori relevanţi ai societăţii 
civile din cadrul Ţărilor Parteneriatului Estic, dar şi din statele member ale UE şi reţele, sau organizaţii internaţionale.

Primul Forum al Societăţii Civile în cadrul Parteneriatului Estic a avut loc în Bruxel la 16–17 noiembrie 2009 şi a adunat 
peste 200 de OSC-uri. In cadrul Forumului, participanţii au ales Comitetul de coordonare care a fost însărcinat cu respon-
sabilitatea de a dezvolta o procedură de selecţie a participanţilor la Forumul viitor. Procedura a fost aplicată în procesul de 
selecţie a participanţilor la a doua întâlnire a FSC Parteneriatului Estic, care a avut loc la Berlin în perioada 18-19 noiem-
brie 2010. Cea de-a treia reuniune a FSC a Parteneriatului Estic va avea loc la Poznan, Polonia, la 28–30 noiembrie 2011.

Formularul de aplicare pregătit de comitetul de conducere al FSC poate fi găsit începând cu 23 mai 2011 pe site-ul oficial 
al Forumului - www.eap-csf.eu

Înscrierile trebuie făcute în limba engleză sau rusă şi trimise până la 26 iunie 2011 la adresa de email: applications@
eap-csf.eu

Mai multe informaţii: Siteul Forumului Societăţii Civile http://www.eap-csf.eu/

FORUMURI DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL COOPERĂRII  
TRANSFRONTALIERE ÎN UCRAINA ŞI MOLDOVA
Două forumuri de parteneriat în cooperarea transfrontalieră între România, Ucraina şi Moldova au avut loc re-
cent. Primul a avut loc în Chişinău, Moldova, pe 3 iunie, iar cel de-al doilea în Odesa, Ucraina, pe 7 iunie. Acestea 
au fost organizate de către Autoritatea Comună de Management şi Secretariatul Tehnic Comun al Programului 
Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007–2013.

Scopul evenimentelor a fost de a facilita crearea şi consolidarea parteneriatelor dintre organizaţiile interesate din arealele 
eligibile, în contextul următoarelor cereri de oferte din partea Programului Ro-Ua-Md.

Secretariatul Tehnic Comun a organizat transportul, cazarea şi masa pentru: forumul din Chişinău pentru un reprezentant 
al unei organizaţii din România sau Ucraina pentru maxim 30 de organizaţii dintr-o ţară, iar în Odesa pentru un reprezen-
tant al unei organizaţii din România sau Moldova pentru maxim 30 de organizaţii pe ţară.

Mai multe informaţii la:  
http://www.ro-ua-md.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=99
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GRUP DE LUCRU ORGANIZAT DE PROIECTUL TWINING „SUPORT ÎN 
IMPLEMENTAREA POLITICII PRIVIND CONCURENŢA ŞI AJUTORUL DE STAT”
La 7 iunie, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei 
(ANPC), a fost organizat un atelier de lucru în cadrul proiectului 
twining MD09/ENP – PCA/FI/03 ,,Suport în implementarea politicii 
privind concurenţa şi ajutorul de stat”, pe tema elaborării proiectului 
de lege privind ajutorul de stat.

La workshop au participat partenerii proiectului twining, reprezentanţi ai 
ANPC şi experţi de la Consiliul de Concurenţă al României. 

În cadrul acestei activităţi, trei echipe de lucru au fost organizate pentru 
a dezbate şi a elabora proiectul de lege de dezvoltare regională, pentru 
ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare şi alte detalii cu 
privire la notificarea ajutorului de stat.

Elaborarea proiectului de lege se bazează pe cadrul legislativ european relevant în acest domeniu, discuţiile axându-se 
modalităţile eficiente de a transpune prevederile europene în legislaţia naţională, ţinând cont de particularităţile economi-
ce şi legislative ale Republicii Moldova.

Această activitate a fost organizată ca o continuare a misiunilor de experţi din cadrul Consiliului de Concurenţă a României 
din luna mai 2011, care a vizat formarea personalului ANPC, caracteristicile generale ale domeniului ajutorului de stat şi 
diferite instrumente de aplicare a măsurilor de ajutor de stat.

Persoana de contact: Alexandra Ghenea, e-mail: rtaast@yahoo.com

MĂSURI SUPLIMENTARE ÎN LUPTA CU TRAFICUL DE COPII ÎN MOLDOVA
În lunile martie şi mai 2011, au fost organizate 4 training-uri pentru 
60 de reprezentanţi ai serviciilor sociale, de îngrijire a copiilor, 
şi psihologi din toate raioanele Republicii care lucrează în cadrul 
Sistemului Naţional de Referire.

Training-urile au fost organizate cu suportul Associazione Itaca Ong-Onlus 
şi La Strada – Moldova, Centrul Internaţional pentru Promovarea, Apăra-
rea Drepturilor şi Protecţia Femeilor. Fiecare seminar a durat câte 2 zile.

Tema celui mai recent seminar a fost indentificarea şi protecţia copiilor, 
potenţiale victime ale exploatării sexuale comerciale. Acesta este parte a  
unei serii de evenimente tematice planificate destinate psihologilor şi spe-
cialiştilor în protecţia copiilor care activează în cadrul Sistemului Naţional 
de Referinţă. Seminarul a avut drept scop crearea echipelor multidiscipli-
nare, alcătuite din specialişti cu abilităţi şi cunoştinţe necesare pentru intervenţia promptă şi eficientă în identificarea şi 
asigurarea protecţiei copiilor care au experimentat aşa gen de abuz.

Participanţii la seminar au fost instruiţi cum să diferenţieze formele abuzului sexual comercial al copiilor, cum să acorde 
ajutor pentru necesităţile minorilor, cum să evalueze riscurile participării copiilor în procesele criminale, cum să ţină un 
interviu, să elaboreze şi să aplice strategii în rezolvarea cazurilor în vederea interacţiunii cu factori diferiţi, cum ar fi criteriul 
de vârstă etc.

Persoana de contact: Serena Silvestre e-mail: itacaong.md@gmail.com
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  ANUNŢURI ALE PROIECTELOR FINANŢATE DE UE  

1–30 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Programul privind Suportul Democraţiei în Moldova în parteneriat cu Consiliul de Presă al Moldovei organizează 
campania de informare pentru a încuraja cetăţenii să ceară respectarea drepturilor la informaţie echilibrată şi 
calitativă şi să monitorizeze etica profesională a jurnaliştilor.

Persoana de contact:: Eridana Cano, e-mail: Eridana.CANO@coe.int 

24–30 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Seminarul de Politici numărul 4 organizat de Proiectul Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii: 
Oportunităţi şi Provocări pentru dezvoltarea sustenabilă a businessului mic şi mijlociu în Moldova şi Transistria.

Persoane de contact: Galina Selari, Hubert Duhot, e-mail: selari@cisr-md.org; Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu

27 IUNIE 2011 CHIŞINĂU, MOLDOVA
Grup de lucru TAIEX pe tema nediscriminării.

Persoana de contact: Christiane Kirschbaum, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu

27–28 IUNIE 2011, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Grup de lucru multinaţional TAIEX la tema clasificării deşeurilor, a inventarierii şi raportării naţionale. 

Persoana de contact: Jean-Marie Gobeaux, e-mail: jean-marie.gobeaux@ec.europa.eu

27 IUNIE – 7 IULIE 2011, FRANŢA
În cadrul proiectului Twining „Sprijin pentru Sistemul de Achiziţii Publice în Republica Moldova” se va organiza 
o vizită de studiu în Franţa. 

Persoana de contact: Clara Calin, e-mail: calin.clara@gmail.com

7 IULIE, CHIŞINĂU, MOLDOVA
Asociaţia Promo-LEX în parteneriat cu The Equal Rights Trust invită la Lecţia Publică „Rele tratamente 
discriminatorii în bază de dizabilitate în Moldova”. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului 
“Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor 
tratamente pe motiv de discriminare în Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană”, proiect finanţat de 
Uniunea Europeană.

Persoana de contact: Olga Manole, e-mail: olga_manole@promolex.md

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


