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  ȘTIRI DESPRE PROIECTELE FINANȚATE DE UE  

MESE ROTUNDE PRIVIND MODIFICAREA CADRULUI LEGAL AL SISTEMULUI 
JUDICIAR AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI AL CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ
În perioada 6-7 septembrie, “Programul comun al Consiliului 
Europei şi al Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în 
Moldova” în cooperare cu Ministerul Justiţiei şi Centrul de Resurse 
Juridice din Moldova au organizat două mese rotunde care au 
abordat propunerile privind modificarea cadrului legal al sistemului 
judiciar şi a Codului de Procedură Penală drept măsuri iniţiale 
pentru implementarea Strategiei de Reformă în domeniul Justiţiei 
în Moldova.

Dezbaterile din prima zi s-au axat pe modificările cadrului legal al sis-
temului judiciar al Republicii Moldova, care au fost elaborate şi propu-
se de către grupul de lucru creat la nivel de Ministerul Justiţiei. Modifi-
cările au avut drept scop îmbunătăţirea aspectelor organizatorice sau 
funcţionale ale sistemului judiciar, precum optimizarea imaginii instanţelor de judecată, revizuirea rolului preşedin-
ţilor şi administratorilor instanţelor de judecată, unificarea practicii judiciare, evaluarea performanţei judecătorilor, 
etc. În cea de-a doua zi, au fost discutate modificările propuse pentru cele mai importante aspecte ale procedurii 
penale legate de iniţierea urmăririi penale şi delegarea competenţelor la faza anterioară procesului de judecată, ac-
tivităţile operative şi urmărirea penală, competenţele procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală, etc. 

Evenimentele au avut loc cu participarea experţilor din Georgia, Estonia şi Lituania. Experţii au relatat colegilor din 
Moldova cele mai bune practici şi propria lor experienţă. 

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂţILOR ÎN PROCESUL DE ADOPTARE A LEGILOR 
PRIVIND CONCURENţA ŞI AJUTORUL DE STAT 
În prima săptămână a lunii septembrie, Proiectul Twinning “Suport 
pentru Implementarea şi  Respectarea Politicii în domeniul 
Concurenţei şi Ajutorului de Space Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Concurenţei din RM (ANPC) a desfăşurat două activităţi 
relevante în cadrul procesului de adoptare a Legilor Privind 
Concurenţa şi Ajutorul de Stat. 

Scopul primei activităţi a constat în diseminarea informaţiei esenţia-
le privind regulile şi practicile aplicate în domeniul Ajutorului de Stat. 
Discuţiile au avut drept obiectiv identificarea intenţiei de a acorda ori-
ce ajutor de stat într-o perspectivă determinată, principalele probleme 
care ar putea apărea şi soluţiile practice pentru soluţionarea acestora. 

De asemenea, la ANPC a avut loc o şedinţă cu participarea Băncii Na-
ţionale a Moldovei, care a pus în discuţii comentariile asupra Legii privind Ajutorul de Stat, în special cu privire la 
aplicarea legii în conformitate cu schimbările pe piaţa financiară. 

Doi experţi din România au avut câteva întâlniri cu angajaţii ANPC la care s-au discutat proiectele Legii cu privire la 
Concurenţă şi Legii cu privire la Ajutorul de Stat. Au fost puse în discuţii aspecte precum definirea pieţii relevante, 
procedurile de investigare, procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul ajutorului de stat şi concurenţei. 

Persoana de contact: Alexandra Ghenea, e-mail: rtaast@yahoo.com
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PROIECTUL PILOT AL EUBAM PRIVIND PUNCTELE  
DE COORDONARE A FINISAT CU SUCCES
La 30 august, Misiunea de Asistenţă a Uniunii Europene la 
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) şi partenerii moldoveni şi 
ucraineni de la serviciul de grăniceri au salutat sosirea colegilor de 
la Agenţia FRONTEX, cu sediul la Varşovia, ca urmare a finisării cu 
succes a fazei operaţionale a Proiectului Pilot privind Punctele de 
Coordonare.

Proiectul privind punctele de coordonare, realizat cu susţinerea 
EUBAM, s-a desfăşurat la punctele de trecere a frontierei de la Palan-
ca şi Starokozache, pe frontiera comună dintre Moldova şi Ucraina. 
Obiectivele proiectului au fost îmbunătăţirea mecanismului de schimb 
de informaţii dintre serviciile de grăniceri din Moldova, Ucraina şi sta-
tele membre ale UE pentru a identifica şi combate crimele transfronta-
liere precum documentele de călătorie false şi autoturisme furate.

În timpul şedinţei finale, toţi actorii cheie şi-au exprimat opinia privind diverse aspecte ale implementării proiectului 
pilot. Conform participanţilor, printre beneficiile aduse de proiect enumerăm oportunitatea de a face schimb de ex-
perienţe şi cunoştinţe şi de a stabili relaţii de cooperare reciproc avantajoase.

Pentru prima dată, Agenţia FRONTEX, care coordonează cooperarea operaţională dintre statele membre ale UE 
în domeniul securităţii frontaliere, a acordat o astfel de asistenţă specialiştilor din domeniul frontalier din afara 
Uniunii Europene.

În septembrie, la Varşovia va avea loc întâlnirea de evaluare a proiectului Punctele de Coordonare. Această întâlnire 
va aborda oportunităţile de prelungire a proiectului şi implementarea acestuia în alte regiuni dincolo de frontiera 
externă a UE.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

PROIECTELE FINANţATE DE UE SPRIJINĂ ORGANIZAREA CONFERINţEI 
INTERNAţIONALE CU PARTICIPAREA DIASPOREI  MOLDOVENEŞTI
În perioada 23-26 august, peste 70 de reprezentanţi ai Diasporei 
moldoveneşti din 21 de ţări s-au întrunit la Chişinău, în cadrul 
Conferinţei Internaţionale “Cultura toleranţei, valorile comune şi 
dialogul intercultural – 20 de ani de realizări”, organizat de Biroul pentru 
Relaţii Interetnice, sub patronatul Guvernului Republicii Moldova şi în 
parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiune 
în Moldova. Acest eveniment a fost organizat în cadrul Proiectelor 
finanţate de UE “Susţinerea implementării componentei de migraţie şi 
dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova” şi “Gestionarea 
eficientă a migraţiei de muncă şi a dimensiunii de calificări”.     

Conferinţa a scos în prim plan rezultatele şi realizările Asociaţiilor Di-
asporei şi autorităţilor publice în promovarea culturii, valorilor şi intereselor Moldovei în ultimele două decenii de 
independenţă a ţării. 

Pe parcursul evenimentului, reprezentanţii celor 55 de Asociaţii ale Diasporei moldoveneşti au avut oportunitatea de 
a discuta modalităţile de ameliorare a canalelor de comunicare dintre Diaspore, dintre Diaspore şi ţară şi de implica-
re a Asociaţiilor Diasporei în dezvoltarea socio-economică a ţării de origine. De asemenea, în cadrul conferinţei a fost 
organizată o întâlnire care şi-a propus identificarea celor mai bune mijloace şi canale de schimb de informaţie dintre 
migranţii moldoveni de peste hotare cu privire la angajare şi oportunităţile de afaceri din Moldova. 

Persoana de contact: Ghenadie Creţu, e-mail: gcretu@iom.int 
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UN PROIECT FINANţAT DE UE A ORGANIZAT ACADEMIA  
DE VARĂ PENTRU TINERII JURNALIŞTI 
În perioada 14-28 august, “Programul comun al Consiliului Europei 
şi al Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova” 
a organizat Academia de vară “Jurnalismul online, libertatea şi 
responsabilitatea mass-media” care a avut loc la Vadul-lui-Vodă.

20 de tineri jurnalişti şi studenţi de la Facultatea de Jurnalism s-au 
înscris la Academia care a fost organizată în cooperare cu Consiliul 
de presă şi compania publică “Teleradio-Moldova”. O echipă din cinci 
traineri cu experienţă din România, Regatul Unit, Statele Unite ale 
Americii şi Moldova au instruit participanţii cum să scrie ştiri calitati-
ve, interviuri şi alte materiale jurnalistice pentru site-urile de ştiri şi să 
respecte etica jurnalistică. Programul Academiei de vară a fost unul 
practic şi interactiv; trainerii au utilizat jocul de rol, au simulat situaţii reale, au provocat discuţii şi dezbateri pe baza 
exemplelor din viaţa cotidiană. 

Se aşteaptă ca în următoarele luni, cei mai buni jurnalişti ai academiei să se alăture Departamentului Multimedia al 
companiei publice “Teleradio-Moldova”, care va fi constituit de “Programul Comun privind Susţinerea Democraţiei în 
Moldova”.

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int

 

DEZBATERI PUBLICE FINALE PRIVIND STRATEGIA  
DE REFORMARE A SECTORULUI JUSTIţIEI 
La 17 august, “Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii 
Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova” în cooperare 
cu Ministerul Justiţiei a organizat dezbateri publice finale privind 
strategia de reformare a sectorului justiţiei.

Evenimentul a avut drept scop prezentarea şi dezbaterea versiunii 
actuale a proiectului Strategiei de reformare a sectorului justiţiei. În 
cadrul prezentării şi examinării celor 7 piloni ai Strategiei, s-a acordat 
o atenţie deosebită măsurilor de combatere a corupţiei în rândurile re-
prezentanţilor profesiei legale, reformării instituţiei imunităţii judecă-
torilor, instruirii reprezentanţilor profesiei legale, reformării sistemului 
procuraturii, revizuirii procedurilor anterioare procesului de judecată, 
etc. Doi experţi ai Consiliului Europei din Georgia şi România şi-au ex-
pus opiniile referitor la proiectul de Strategie.

Versiunea finală a proiectului Strategiei de reformare a sectorului justiţiei urmează a fi adoptată de către Guvernul 
Republicii Moldova în septembrie.

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int
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A 4-A EDIţIE A ŞCOLII EUBAM “TINERII ÎMPOTRIVA CORUPţIEI”  
S-A FINALIZAT LA VADUL LUI VODĂ
La începutul lunii august, studenţii de pe ambele părţi ale frontierei 
moldo-ucrainene s-au adunat la Vadul Lui Vodă, pentru cea de-a 4-a 
ediţie a şcolii “Tinerii împotriva corupţiei”, organizată de Misiunea 
Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina, 
în cooperare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Serviciul de Stat Grăniceri al 
Ucrainei.

La ceremonia de deschidere, cei 26 de studenţi selectaţi de EUBAM pen-
tru a participa la şcoala de vară au fost informaţi de către şeful Misiunii, 
Udo Burkholder că “sensibilizarea opiniei tinerilor privind corupţia repre-
zintă una din modalităţile cele mai importante de soluţionare a proble-
mei, deoarece ei sunt viitorii profesori, medici şi politicieni ai ţării”.

Cea de-a 4-a ediţie a şcolii “Tinerii împotriva corupţiei” este o continuitate a ediţiilor anterioare de succes de la Vadul 
lui Vodă (anul trecut) şi de la Odessa şi Yalta, Ucraina (anul curent). Programul de o săptămână a inclus sesiuni prac-
tice şi teoretice privind unele aspecte de combatere a corupţiei, precum instrumentele internaţionale de prevenire 
a corupţiei, principiile europene de bună guvernanţă şi conduita etică în serviciul public. Studenţii au aflat şi despre 
impactul pe care l-ar putea avea în lupta împotriva corupţiei, iar mulţi dintre ei se află în procesul de elaborare a 
propriilor iniţiative de advocacy.

Seriile şcolii “Tinerii împotriva corupţiei” reprezintă una din iniţiativele de combatere a corupţiei promovate de EUBAM. 
În Moldova şi Ucraina, la nivel central şi regional, Misiunea susţine serviciile de management frontalier în elaborarea 
şi dezvoltarea planurilor de acţiuni şi mecanismelor de prevenire.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:  http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

UN PROIECT FINANţAT DE UE A LANSAT UN SERVICIU  
DE INTRANET PENTRU ANOFM
La 29 iunie 2011 Proiectul finanţat de UE “Consolidarea capacităţii Republicii 
Moldova de gestionare a pieţei muncii şi de returnare a migranţilor” în colaborare 
cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a lansat un 
serviciu de intranet pentru angajaţii agenţiei.

Introducerea unui nou canal de comunicare, Intranet-ul,  va  eficientiza activitatea 
angajaţilor, va economisi timp şi va asigura accesul rapid la informaţia utilă şi actua-
lizată legată de activitatea cotidiană a personalului şi de piaţa muncii. 

O funcţie importantă a intranet-ului este asigurarea comunicării interne atât pe ver-
ticală, cât şi pe orizontală, în interiorul instituţiei, fapt ce va duce la atingerea rapidă 
a obiectivelor stabilite. 

Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu
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INAUGURAREA SECţIEI PENTRU COMBATEREA TORTURII  
ÎN CADRUL PROCURATURII GENERALE 
La 29 iulie, “Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii 
Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova” a inaugurat 
noua secţie pentru combaterea torturii în cadrul Procuraturii 
Generale.

Programul a oferit asistenţă financiară atât pentru repararea noilor 
încăperi, cât şi pentru procurarea echipamentului modern de birou, în 
conformitate cu necesităţile secţiei. Condiţiile de lucru mai bune vor 
contribui la obţinerea unor rezultate mai bune ale investigaţiei, dar 
şi va oferi un grad sporit de independenţă procurorilor în efectuarea 
urmăririi penale. 

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int

UN CADRU LEGAL ÎMBUNĂTĂţIT PENTRU OFIţERII DE POLIţIE ŞI CARABINIERI 
În perioada 28-29 iulie, “Programul comun al Consiliului Europei 
şi al Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova” 
a organizat la Chişinău o masă rotundă cu participarea experţilor 
Consiliului Europei care au evaluat proiectul de lege privind 
activitatea poliţiei şi statutul poliţistului şi proiectul de lege cu 
privire la serviciul de carabinieri.

Ajustarea cadrului legal moldovenesc la standardele europene şi in-
ternaţionale prin elaborarea proiectelor de acte legislative care  re-
glementează activitatea poliţiei şi a carabinierilor (Legea privind acti-
vitatea poliţiei şi statutul poliţistului şi Legea cu privire la serviciul de 
carabinieri) este unul din principiile majore ale Conceptului de Refor-
mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 

Astfel, experţii Consiliului Europei au evaluat proiectele de lege şi au venit cu consultanţă şi îndrumări pentru con-
formarea actelor la standardele europene şi internaţionale. În timpul mesei rotunde, reprezentanţii Ministerului Afa-
cerilor Interne, instituţiilor publice şi ai societăţii civile au discutat rezultatele obţinute şi recomandările oferite de 
experţii Consiliului Europei cu privire la proiectele de lege, precum şi includerea acestora în lectura finală a noilor legi. 

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int
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PROIECTUL CODULUI DE CONDUITĂ AL PROCURORILOR  
A FOST AJUSTAT LA STANDARDELE EUROPENE 
La 27 iulie, “Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii 
Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova” a organizat 
la Chişinău un seminar cu privire la proiectul codului de conduită al 
procurorilor din Republica Moldova.

Scopul seminarului a fost de a discuta într-un mod interactiv unele 
prevederi din Codul de Conduită în lumina opiniilor şi recomandărilor 
transmise Procuraturii Generale de către expertul CE şi de a formula 
propuneri concrete în vederea îmbunătăţirii Codului şi ajustarea aces-
tuia la standardele europene. 

Participanţii au analizat articol după articol şi au acordat o atenţie 
deosebită celor mai importante componente ale proiectului de Cod, 
aşa precum principiile etice ale procurorilor, responsabilitatea disciplinară a procurorilor, angajamentul de a respecta 
drepturile omului, includerea unor prevederi care lipseau, etc. S-a decis ca prezentul proiect de cod să fie reformulat 
înainte de a fi transmis spre adoptare Adunării Generale a Procurorilor în septembrie 2011.

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int

ATELIER DE LUCRU PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI  
CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ
În perioada 25-29 iulie, Programul Comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene privind Susţinerea 
Democraţiei în Moldova a susţinut organizarea unui atelier de lucru la Ivancea care a avut în vizor elaborarea 
proiectului cu privire la modificările codului de procedură penală.

Membrii grupului de lucru, constituit din reprezentanţii Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, Ministerului Afa-
cerilor Interne, societăţii civile şi a mediului academic a fost coordonat de un expert naţional, contractat prin Progra-
mul elaborat pentru modificările care urmau a fi făcute la Codul de procedură penală, în vederea ajustării acestuia 
la standardele europene. Membrii au discutat şi au inclus în document propuneri la cele mai importante aspecte 
ale procedurii penale, precum iniţierea urmăririi penale şi distribuirea atribuţiilor la etapa anterioară procesului de 
judecată, activităţile operative şi urmărirea penală, competenţele procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală, etc.

Modificările puse în discuţie vor fi introduse într-un proiect de lege şi urmează a fi discutate în cadrul unor dezbateri 
publice pe parcursul lunii septembrie.

Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int
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POLIţIA OLANDEZĂ A RELATAT COLEGILOR MOLDOVENI ŞI UCRAINENI  
DE LA SERVICIUL GRĂNICERI ŞI VAMAL PROPRIA LOR EXPERIENţĂ 
Doi experţi principali în combaterea cultivării cânepei de la Poliţia 
Olandeză au vizitat Odessa cu scopul de a participa la seminarul 
“Combaterea cultivării ilegale a cânepei”, organizat de Misiunea 
de Asistenţă a Uniunii Europene la Frontieră în Moldova şi Ucraina.

Cei 29 de participanţi din cadrul Serviciului Grăniceri şi Vamal din Mol-
dova şi Ucraina, Serviciile de Securitate ale ambelor state, Ministerele 
Afacerilor Interne şi Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi 
Corupţiei al Republicii Moldova au efectuat o vizită în teren la Reni, 
în sudul Ucrainei, unde în trecut au fost depistate cazuri de cultivare 
ilegală a cânepei.

Seminarul a fost deschis la sfârşitul lunii iulie, la Odessa, de către 
şeful adjunct al EUBAM, d-l Slawomir Pichor. Reprezentanţii mediu-
lui universitar de asemenea au participat la acest seminar. Obiectivul 
principal al seminarului a fost sensibilizarea opiniei publice asupra abordării europene de contracarare a cultivării 
ilegale a cânepei şi consolidarea competenţelor practice în procesul de investigare a cazurilor de cultivare a cânepei.

Ofiţerii din Moldova şi Ucraina prezenţi la seminar au aflat despre creşterea şi recunoaşterea plantei de cânepă şi au 
studiat metodele de  depistare aplicate în Olanda. Seminarul a constituit o oportunitate pentru organele de drept din 
Moldova şi Ucraina să stabilească contacte de colaborare cu colegii lor din UE.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://www.eubam.org/ 
Persoana de contact: Cristina ţurcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

REPREZENTANţII SERVICIULUI GRĂNICERI AU PARTICIPAT  
LA O SERIE DE SEMINARE DE INSTRUIRE APROFUNDATĂ  
ÎN DOMENIUL PROTECţIEI REFUGIAţILOR
În cadrul Programului Regional de Protecţie (RPP) în Belarus, 
Moldova şi Ucraina finanţat de Uniunea Europeană, în perioada 
19 - 22 iulie 2011, Reprezentanţa ÎCNUR în Republica Moldova 
a organizat în oraşele Edineţ şi Cahul două seminare de instruire 
aprofundată privind protecţia refugiaţilor, pentru circa 70 de 
funcţionari de rang înalt ai Serviciului Grăniceri, care activează 
la punctele internaţionale de trecere a frontierei, pichetele de 
grăniceri şi direcţiile regionale a frontierei de Nord şi Sud cu 
România şi Ucraina.

Seminarele s-au axat pe subiecte ce vizează situaţia refugiaţilor la ni-
vel global, rolul de protecţie şi supraveghere al ÎCNUR, cadrul juridic 
naţional şi internaţional de protecţie a refugiaţilor, principiul ne-retur-
nării, autorităţile naţionale abilitate să primească şi să examineze cererile, cererile depuse la frontieră, documentele 
procedurale şi transferul acestora către autoritatea centrală responsabilă de gestionarea problematicii imigraţiei, 
azilului şi integrării străinilor, eforturile de monitorizare a protecţiei la frontieră şi în centrele de detenţie etc. 

La 14 iulie 2011, la Chişinău a fost organizat un eveniment similar, pentru circa 40 de grăniceri care activează în ca-
drul Aeroportului Internaţional Chişinău şi la punctele internaţionale de trecere a frontierei de pe segmentul central 
al frontierei de stat. 

Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org
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LA IAŞI ŞI CHIŞINĂU A AVUT LOC MISIUNEA BILATERALĂ MOLDO-ROMÂNĂ 
DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ A AUTORITĂţILOR DIN DOMENIUL 
MANAGEMENTULUI FRONTIEREI ŞI  SISTEMULUI DE AZIL ŞI REPREZENTANţII 
SOCIETĂţII CIVILE
În cadrul Programului Regional de Protecţie (RPP) finanţat de Uniunea 
Europeană, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră Română şi a Serviciului 
Grăniceri al Republicii Moldova s-au întrunit într-o misiune bilaterală 
de cooperare transfrontalieră, care a avut loc în România şi Republica 
Moldova între 4 şi 8 iulie 2011 şi care a fost organizată de către 
Reprezentanţa ÎCNUR (Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi) în România, în colaborare cu ONG-ul „Consiliul Naţional 
Român pentru Refugiaţi” şi Reprezentanţa ÎCNUR în Republica Moldova.

Agenda evenimentului a inclus o serie de prezentări privind rolul auto-
rităţilor de frontieră în identificarea persoanelor ce necesită protecţie 
internaţională atunci când se află la frontiera de stat; accesul acesto-
ra în teritoriu şi la procedura de azil, inclusiv la principiul ne-returnării. 
Discuţiile au luat în considerare faptul că solicitanţii de azil la frontieră 
pot avea nevoi speciale în dependenţă de vârstă, gen şi etnie, iar autorităţile de la frontieră trebuie să fie conştiente 
că se confruntă cu un grup vulnerabil. Participanţii la eveniment au discutat despre prevederile legale referitoare la 
controlul frontierei şi protecţia refugiaţilor din cele două ţări şi au făcut schimb de informaţii privind punerea în apli-
care a acordurilor de readmisie, managementul integrat al frontierei, bunele practici şi provocările ce ţin de protecţia 
refugiaţilor.

Adiţional, pe agenda evenimentului au fost incluse o serie de întâlniri şi vizite la punctele internaţionale de trecere a 
frontierei dintre România şi Republica Moldova (Sculeni, Ungheni şi Leuşeni). La Ungheni, Republica Moldova, parti-
cipanţii au avut ocazia de a vizita Colegiul Naţional de Grăniceri şi de a se întâlni cu conducerea colegiului, profesorii 
şi studenţii acestei instituţii.

Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org

PROGRAMUL REGIONAL ÎN DOMENIUL FORESTIER FINANţAT  
DE UE A ORGANIZAT ŞEDINţA COMITETULUI NAţIONAL CONSULTATIV 
Programul regional finanţat de UE “Armonizarea Legislaţiei 
Forestiere Naţionale, în contextul implementării Politicii Europene 
de Vecinătate cu ţările de Est şi Rusia” (ENPI FLEG) a organizat 
şedinţa comitetului naţional consultativ (CNCP) cu participarea noii 
administraţii şi ai Agenţiei “Moldsilva”, reprezentanţilor Ministerului 
Mediului, Ministerului Afacerilor Interne, unităţilor forestiere, 
Serviciului Grăniceri, ONG-uri şi organizaţiilor internaţionale. 

După cum au precizat directorul General al Moldsilva şi preşedintele 
CNCP, principalele aspecte ce urmau a fi discutate sunt problemele cu 
care se confruntă sectorul naţional forestier (consumare versus ex-
ploatare forestieră, pădurile comunitare etc.), implementarea Planului 
Naţional de Acţiuni FLEG şi contribuirea Programului ENPI FLEG la dez-
voltarea ţării. CNCP a decis extinderea activităţilor FLEG. Ca urmare a declarării de către ONU a anului 2011 drept 
Anul Internaţional al Pădurilor, Biroul FLEG din Moldova în cooperare cu Agenţia Moldsilva, Ministerul Mediului (inclu-
siv subdiviziunea acestuia - Inspectoratul Ecologic de Stat), Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, comunităţile 
ONG-urilor, autorităţile locale care au în proprietate păduri şi alte state ENPI FLEG vor organiza la Chişinău simpozio-
nul internaţional „Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier – noi viziuni şi priorităţi “, în perioada 17-19 noiembrie.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://enpi-fleg.org/  
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org
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PROGRAMUL REGIONAL ÎN DOMENIUL FORESTIER FINANţAT  
DE UE A ORGANIZAT CONFERINţA NAIONALĂ FLEG 
Programul regional finanţat de UE “Armonizarea Legislaţiei 
Forestiere Naţionale, în contextul implementării Politicii 
Europene de Vecinătate cu ţările de Est şi Rusia” (ENPI FLEG) a 
organizat Conferinţa Naţională FLEG care a întrunit reprezentanţii 
ministerelor de resort, comunitatea ONG-urilor, autorităţile locale, 
mediul academic, proiectele internaţionale şi mass media.

În cadrul întrunirii, Agenţia Moldsilva şi Ministerul Mediului au căzut 
de acord să lanseze un program comun de management al terenurilor 
forestiere aflate în proprietatea autorităţilor locale şi să revizuie cadrul 
legal al regimului forestier aplicat terenurilor forestiere (multe terenuri 
aparţin oficial autorităţilor locale, dar de fapt, lor nu li se aplică nici un 
regim forestier, iar majoritatea terenurilor forestiere nu dispun de nici 
un personal silvic). De asemenea, Moldsilva şi Inspectoratul Ecologic 
de Stat au acceptat să actualizeze metodologia de revizuire a terenurilor forestiere în vederea eficientizării controlu-
lui de primăvară şi toamnă de depistare a încălcărilor (exploatare forestieră ilegală, braconaj etc.).

Astfel de aspecte precum arenda terenurilor din fondul forestier, silvicultura comunitară, drepturile de acces la sur-
sele forestiere şi imaginea personalului silvic sunt importante şi urmează a fi luate în calcul pentru a asigura durabi-
litatea întregului sector forestier (la nivel guvernamental, comunitar, privat). 

Moldsilva şi-a asumat angajamentele de a promova utilizarea, managementul şi conservarea raţională a resurselor 
forestiere şi de a asigura populaţia cu produse forestiere.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  http://enpi-fleg.org/  
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org

  ANUNȚURI PRIVIND PROIECTELE FINANȚATE DE UE  

12-16 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Training privind rezilienţa mintală pentru ofiţerii de poliţie în cadrul “Programului comun al Consiliului Europei 
şi al Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova”
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int 

12-23 SEPTEMBRIE, BUCUREŞTI 
Stagiu de două săptămâni pentru 2 angajaţi ai Direcţiei Juridice a Parlamentului Republicii Moldova  
la Consiliul Legislativ al României, în cadrul “Programului comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene 
privind Susţinerea Democraţiei în Moldova”
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int 

12-23 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Seminar de instruire pentru Serviciul Vamal în cadrul Proiectului  de Twinning “Suport pentru implementarea  
şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”
Persoana de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com 

MIJLOC DE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE, CHIŞINĂU
Cursuri de limbă engleză pentru funcţionarii publici din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, 
inclusiv cursuri de limbă engleză pentru jurişti pentru angajaţii Direcţiei Juridice în cadrul  “Programului comun 
al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova”.
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int 
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DUPĂ 15 SEPTEMBRIE (DATA URMEAZĂ A FI CONFIRMATĂ), CHIŞINĂU
Training de 2 zile privind perioada post-electorală în domeniul administrării publice locale pentru reprezentanţii 
autorităţilor locale recent aleşi din 25 de localităţi în cadrul Proiectului finanţat de UE “Monitorizarea 
alegerilor şi educarea alegătorilor din Republica Moldova - consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor 
internaţionale”
Persoana de contact: Nicolae Panfil, e-mail: info@alegeliber.md 

17-21 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU  
Training de 5 zile în domeniul mărcilor de comerţ pentru Departamentul Mărci şi Desene Industriale al AGEPI 
în cadrul Proiectului  de Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova”
Persoana de contact: Victoria Muntean, e-mail: muntean.victoria@gmail.com 

20 SEPTEMBRIE, MINISTERUL MEDIULUI, CHIŞINĂU
Şedinţă lărgită a Grupului de Consultanţă a Proiectului “Guvernanţa Deşeurilor”, finanţat de UE 
Persoana de contact: Tatiana ţugui, e-mail: ttugui@eptisa.com 

20 SEPTEMBRIE, HOTEL CODRU, CHIŞINĂU
Conferinţa internaţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în cadrul Proiectului “Programului 
comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova”
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int 

26-27 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind expertiza CE asupra curriculumului Activitatea Poliţiei Comunitare propus de Academia 
de Poliţie “Ştefan cel Mare” în cadrul Proiectului “Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii 
Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova”
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int 

26-29 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Continuarea trainingului intern privind utilizarea noului software şi echipament pentru studioul virtual al 
“Teleradio-Moldova” în cadrul Proiectului “Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene 
privind Susţinerea Democraţiei în Moldova”
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int 

27-28 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Training intern pentru angajaţii Direcţiei Monitorizare a Consiliului Coordonator al  Audiovizualului pentru 
supravegherea respectării demnităţii omului şi a drepturilor copiilor şi elaborarea rapoartelor în cadrul Proiectului 
“Programul comun al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene privind Susţinerea Democraţiei în Moldova”
Persoana de contact: Eridana Çano, e-mail: eridana.cano@coe.int 

27-29 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Atelier de lucru TAIEX privind procesul curent de reformare a Trupelor de Carabinieri din Moldova
Persoana de contact: Christiane Kirschbaum, e-mail: christiane.kirschbaum@ec.europa.eu 

27-29 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind dialogul social cu privire la piaţa forţei de muncă din Moldova în cadrul Proiectului 
finanţat de UE “Consolidarea capacităţii Republicii Moldova de gestionare a pieţei muncii şi de returnare  
a migranţilor”
Persoana de contact: Vladimir Lungu, e-mail: vlad.lungu@legal-in.eu 
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29-30 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Turneul Internaţional de Volei Feminin în cadrul Misiunii de Asistenţă a Uniunii Europene la Frontieră în 
Moldova şi Ucraina
Persoana de contact: Anna Stakhanova, e-mail: anna.stakhanova@eubam.org 

30 SEPTEMBRIE - 1 OCTOMBRIE (DATA URMEAZĂ A FI CONFIRMATĂ), 
ODESSA, UCRAINA
Seminar tehnic privind cooperarea economică dintre Chişinău şi Tiraspol, organizat de Centrul de Cercetări 
Strategice în cadrul Proiectului “Consolidarea încrederii dintre Chişinău şi Tiraspol”  
Persoana de contact: Hubert Duhot, e-mail: hubert.duhot@eeas.europa.eu 

SFÂRŞITUL LUNII SEPTEMBRIE (DATA URMEAZĂ A FI CONFIRMATĂ), CHIŞINĂU
Clubul de Presă al Delegaţiei UE în cadrul Proiectului finanţat de UE “Comunicare şi Vizibilitate  
în Moldova 2011” 
Persoana de contact: Anna Moghilda, e-mail: moghilda@parc.md 

SEPTEMBRIE (DATA URMEAZĂ A FI CONFIRMATĂ), CHIŞINĂU
Două sesiuni ale Clubului de Presă în cadrul Proiectului finanţat de UE “Fortificarea capacităţii mass-media din 
Moldova de a reflecta subiecte de interes public”
Persoana de contact: Cristina Bobarca, e-mail: coordonator@ijc.md 

SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE (DATA URMEAZĂ A FI CONFIRMATĂ), CHIŞINĂU
Coordonarea şi  prezentarea Strategiei cu privire la Concurenţă în cadrul Proiectului de Twinning “Suport 
pentru Implementarea şi  Respectarea Politicii în domeniul Concurenţei şi Ajutorului de Stat”
Persoana de contact: Alexandra Ghenea, e-mail: rtaast@yahoo.com 

SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE (DATA URMEAZĂ A FI CONFIRMATĂ), CHIŞINĂU
Activităţi de instruire în cadrul Proiectului de Twinning “Suport pentru implementarea şi Respectarea Politicii 
în Domeniul Concurenţei şi Ajutorului de Stat în Republica Moldova” 
Persoana de contact: Alexandra Ghenea, e-mail: rtaast@yahoo.com 

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: Sergiu Zamari, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


