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PROIECT FINANŢAT DE UE INSTRUIEŞTE FUNCŢIONARII CONSULARI PENTRU A OFERI  
O ASISTENŢĂ MAI BUNĂ

În perioada 12–14 iulie, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) care 
implementează proiectul „Susţinerea implementării componentei de migraţie 
şi dezvoltare a parteneriatului de mobilitate UE-Moldova“ a organizat o sesiune 
de instruire cu genericul „Îmbunătăţirea capacităţilor de acordare a asistenţei 
consulare de către funcţionarii consulari din cadrul Misiunilor diplomatice şi 
Oficiilor consulare ale Republicii Moldova de peste hotare “. Sesiunea a fost 
organizată în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
al Republicii Moldova (MAEIE), adresată intervenţiilor consulare în problemele 
ce ţin de relaţiile cu migranţii şi iniţiativele diasporei.

Funcţionarii consulari au fost instruiţi în: protecţia juridică a cetăţenilor Repub-
licii Moldova aflaţi peste hotare şi implementarea acordurilor de readmisie, 
documentarea cetăţenilor, transcrierea actelor de stare civilă, schimbările pro-
cedurale privind rolul Oficiului de Stare Civilă, canalele de informare şi serviciile de asistenţă pentru întoarcerea şi reinte-
grarea migranţilor.

Mai multe informaţii: http://www.iom.md/ 
Persoana de contact: Oxana Maciuca, e-mail: omaciuca@iom.int 

PROIECT FINANŢAT DE UE CONSOLIDEAZĂ ABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
DE SUSŢINERE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

În perioada 15–16 iulie Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) care 
implementează proiectul „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi 
dezvoltare a parteneriatului de mobilitate UE-Moldova“ a organizat un seminar 
practic organizat pentru şefii direcţiilor/secţiilor de economie din consiliile 
raionale şi municipale în cadrul Incubatorului de afaceri de la Soroca. Evenimentul 
a fost organizat în cooperare cu Ministerul Economiei, Organizaţia pentru 
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Programul „ENTRANSE 2 
Your Business“ finanţat de Guvernul Norvegiei.

Seminarul „Rolul autorităţilor administraţiei publice locale în crearea infrastruc-
turii de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii“ a avut scop consolidarea 
potenţialului instituţiilor şi organizaţiilor care reprezintă sectorul Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii la nivel local. Participanţii la eveniment au discutat perspectivele 
şi oportunităţile de creare a mecanismelor de susţinere a IMM şi de îmbunătăţire a mediului de afaceri pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii.

Mai multe informaţii: http://www.iom.md/ 
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int 

PROIECT FINANŢAT DE UE A ORGANIZAT MISIUNEA MECANISMULUI OBSERVATOR  
LA CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A MIGRANŢILOR

La 16 iulie, proiectul finanţat de UE “Cooperare tehnică şi Consolidarea Ca-
pacităţilor pentru Guvernele din Ucraina şi Moldova pentru Implementarea 
Acordurilor de Readmisie cu Uniunea Europeană (GUMIRA)” a organizat cea 
dea doua Misiune a Mecanismului Observator la Centrul de cazare tempora-
ră a migranţilor ilegali (MAC) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din 
Moldova. Misiunea a fost compusă din mai mult de 20 de reprezentanţi de 
la agenţiile Guvernamentale, ONG-uri, Misiunile Diplomatice şi Organizaţiile 
Internaţionale acreditate în Moldova.

În timpul Misiunii, participanţii au avut posibilitatea de a evalua condiţiile existen-
te de cazare pentru migranţii în cadrul MAC, precum şi a sistemelor de asistenţă 
socială şi juridică pentru migranţii stabiliţi în cadrul Centrului; inclusiv evoluţiile 
recente în urma Misiunii anterioare, în noiembrie 2009. Participanţii şi-au exprimat punctele de vedere pe această temă, şi 
fiind general satisfăcuţi de nivelul de asistenţă şi protecţie a drepturilor migranţilor din cadrul MAC, au mai adus recomandări 
privind modul de îmbunătăţire a situaţiei şi intensificarea cooperării in domeniile respective.

Mai multe informaţii: http://www.iom.md/ 
Persoana de contact: Simion Terzioglo, e-mail: sterzioglo@iom.int 
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PROIECT FINANTAT DE UE SUPRAVEGHEAZĂ PRIMELE DEZBATERI  
TV PRIVIND REFERENDUMUL CONSTITUŢIONAL 

În perioada 6–7 august, Proiectul finanţat de UE şi Consiliului Europei, “Progra-
mul privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova” a organizat un atelier 
cu privire la dezbaterile referendumului pentru jurnalişti, editori şi producători 
ai companiei publice de radiodifuziune Teleradio-Moldova. 17 participanţi au 
fost instruiţi de către fostul director de programe al companiei olandeze naţio-
nale de radiodifuziune, precum şi un editor al postului Radio România. Scopul 
sesiunii a fost de atragere a atenţiei asupra proiectării, producerii şi difuzării 
dezbaterilor TV şi radio pe tema referendumului constituţional.

În perioada 9-12 august experţii internaţionali au oferit sprijin pentru alte grupuri 
specifice de la Teleradio Moldova privind planificarea şi difuzarea dezbaterilor 
privind referendumul constituţional. Ei au lucrat pe parcursul a patru zile în stu-
dioul “Teleradio Moldova”, ajutând echipe de la televiziunea publică şi posturi de 
radio pentru a proiecta şi difuza dezbateri pe tema referendumului constituţional. Experţii au supravegheat direct difuzarea 
primelor două dezbateri TV la postul Moldova 1 în data de 12 august. 

Feedback-ul iniţial de la persoanele externe a fost pozitiv: unii experţi locali şi internaţionali au observat “încurajarea schimbărilor 
calitative” în proiectarea şi difuzarea dezbaterilor politice la “Moldova 1”. Noul format şi decor, mai mulţi participanţi, mişcările mai 
bune ale camerelor video şi luminilor au îmbunătăţit calitatea dezbaterilor la radiodifuzorului public. 

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

UE SUPORTĂ REFORMAREA ŞI MODERNIZAREA SERVICIULUI POLIŢIENESC DIN MOLDOVA

În perioada 9–13 august, Misiunea UE la Nivel Înalt pentru Consiliere în Politici 
Publice pentru Republica Moldova în cooperare cu proiectul finanţat de UE 
“Suport pentru implementarea acordurilor dintre Moldova şi Uniunea Europeană” 
şi Delegaţia UE în Republica Moldova au organizat o sesiune de lucru privind 
viitorul proces de reformare şi modernizare a serviciului poliţienesc moldovenesc 
în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale şi europene.

Evenimentul a fost organizat la iniţiativa Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al 
Republicii Moldova şi a avut drept scop elaborarea unei foi de parcurs (Road Map 
Police Reform) necesară procesului de reformare a MAI - un document strategic 
care va prilejui atât la plasarea Ministerului într-un context interinstituţional cât şi 
la utilizarea acestuia ca şi bază pentru viitoarele iniţiative de asistenţă din partea 
organizaţiilor finanţatoare externe.

Prima sesiune de lucru a fost deschisă de Wolfgang Behrendt, Şeful Secţiei Politice a Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova şi 
Ministrul Afacerilor Interne Victor Catan, pentru specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Curţii Supreme de Justiţie, Procu-
raturii Generale, Serviciului Grăniceri, Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei, Cancelariei de Stat, Parlamentului 
şi ONG-urilor de profil. Prim-ministrul, Vladimir FIlat a inchis evenimentul la 13 august cu o sesiune de concluzii şi recomandări. 

Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md

PROIECT FINANŢAT DE UE A DESFĂŞURAT TABĂRA DE VARĂ PENTRU  
A EDUCA TINERII INSTRUCTORI LOCALI 

În perioada 11–15 august, proiectul finanţat de UE ”Învăţăm Democraţia” a or-
ganizat în satul Zloţi, raionul Cimişlia, ”Tabăra de vară pentru formatorii locali”. 
Scopul acestei activităţi a fost educaţia tinerilor instructori în spiritul cetăţe-
niei democratice prin practicarea în echipă a activităţilor instructiv- cognitive. 
Participanţii la tabără au fost formatori locali şi regionali din raioanele Cimiş-
lia, Leova şi Hînceşti precum şi staff-ul proiectului.

Activităţile în tabără au fost divizate în două compartimente: instruiri teoretice şi 
practice. Instruirea s-a efectuat prin metoda «training of trainers», realizându-se tran-
sferul de cunoştinţe de la formatorii regionali, către formatorii locali.

Toate activităţile în cadrul taberei de vară au fost orientate spre consolidarea 
cunoştinţelor teoretice ale formatorilor locali, dezvoltarea abilităţilor de lucru 
în echipă. Formatorii locali au primit materiale de suport, tricouri cu inscripţia „Votul tău contează”, postere electorale, alte 
materiale informative, care vor fi folosite cu titlu promoţional în activităţile organizate ulterior de ei. 
Persoana de contact: Elena Nichifor, email: enichifor05@yahoo.com 
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PROIECT FINANŢAT DE UE A ORGANIZAT UN TRAINING PENTRU 20 CEI MAI BUNI 
EDITORI ŞI JURNALIŞTI

La 13–15 august “Programul privind susţinerea democraţiei în Republica 
Moldova”, finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei a organizat 
în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală un atelier de lucru privind 
acoperirea mediatică a referendumului constituţional. La training au 
participat 20 cei mai buni editori şi jurnalişti din mass-media din Moldova, 
inclusiv redactori din Transnistria şi Găgăuzia.

Trainingul a constat din prezentări şi recomandări date de experţii: Direc-
torul de programe al companiei olandeze a Audiovizualului, Redactorul şef 
al Televiziunii Publice naţionale Olandeze, şi un editor de la Radio România. 
Participanţii au avut, de asemenea, posibilitatea de a obţine informaţii ve-
ridice de la secretarul Comisiei Electorale Centrale, cu privire la utilizarea 
corectă a terminologiei electorale şi tehnici de raportare cu privire la proce-
durile electorale. 

Evenimentul a inclus sesiuni practice cu privire la dispoziţiile legale şi limitele pentru mass-media în timpul reflectării 
alegerilor şi responsabilităţile personalului din mass-media în procesul de acoperire mediatică a referendumului precum şi 
modificările constituţionale relevante.

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

PROIECT FINANŢAT DE UE PENTRU SUSŢINEREA REFORMELOR ÎN SĂNĂTATE  
SUSŢINE COONFERINŢA FINALĂ

La 24 august proiectul finanţat de UE „Susţinerea Reformelor în Sănătate: Fortificarea Asistenţei Medicale Primare 
(AMP) în Moldova“ a susţinut Conferinţa Finală menită să prezinte realizările majore ale activităţilor proiectului, 
precum şi provocările şi necesităţile dezvoltării în continuare a asistenţei medicale primare în Republica Moldova, 
ca bază pentru serviciile de îngrijire a sănătăţii. Proiectul cu un buget de 1.2 milioane de euro a fost implementat în 
perioada septembrie 2008 - august 2010 şi a contribuit la o acoperire eficientă a Moldovei cu servicii de asistenţă 
medicală primară de calitate.

După doi ani de derulare, proiectul a invitat beneficiarul, Ministerul Sănătăţii, şi donatorul, Delegaţia Uniunii Europene în 
Moldova, precum şi toţi partenerii implicaţi, de nivel raional şi naţional, în vederea concluderii activităţilor şi realizărilor proi-
ectului. Ofiţerul Politic al Secţiei Politică şi Economică a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Dl Dirk Lorenz şi 
Ministrul Sănătăţii, Dl Vladimir Hotineanu, au evidenţiat atât importanţa cât şi eficacitatea activităţilor proiectului.

Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea eficienţei şi a calităţii serviciilor la nivel de Asistenţă Medicală Primară şi a consolidat 
capacitatea de management a personalului medical în AMP, prin dezvoltarea unui mecanism de elaborarea a Ghidurilor 
Clinice şi a Protocoalelor pentru AMP; dezvoltarea şi realizarea unor campanii de informare publică şi de sensibilizare; 
consolidarea capacităţilor, cunoştinţelor şi abilităţilor practicienilor în AMP, definirea conceptului de sistem descentralizat 
de informaţii în AMP.

Mai multe informaţii: http://www.amp.md/ 
Persoana de contact: Lars Kyburg, e-mail: lars.kyburg@amp.md 

PROIECT FINANŢAT DE UE OFERĂ SPRIJIN LOGISTIC PENTRU REFERENDUMUL  
DIN 5 SEPTEMBRIE

La 25 august “Programul privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova”, finanţat de UE şi implementat 
de Consiliul Europei a anunţat despre o contribuţie pentru Guvernul Republicii Moldova în valoare de aproximativ 
1,1 milioane de lei pentru a sprijini desfăşurarea referendumului constituţional la data de 5 septembrie 2010. 

Această contribuţie vine ca răspuns la solicitările Guvernului în abordarea provocărilor legate de organizarea referendumu-
lui, inclusiv a secţiilor de votare în afara ţării.

Finanţarea va permite asistenţă critică pentru secţiile de votare nou create în străinătate, şi sprijinirea activităţilor-cheie, 
cum ar fi deplasarea personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi achiziţionarea de 
echipamente şi materiale necesare pentru desfăşurarea referendumului în străinătate. În plus, desfăşurarea referendumu-
lui va fi monitorizată printr-o iniţiativă separată susţinută de programul comun.

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

1–5 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU 
Training organizat în cadrul “Programului privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova”, finanţat de UE şi 
implementat de Consiliul Europei, pentru personalul din cadrul unităţilor de monitorizare a Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului şi a Radiodifuzorului public “Teleradio Moldova” în utilizarea metodologiei de monitorizare media, 
analiza datelor şi elaborarea rapoartelor. 
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

6–7 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU 
Training organizat în cadrul “Programul privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova”, finanţat de UE şi 
implementat de Consiliul Europei, pentru membrii şi angajaţii Parlamentului pe tema protocolului internaţional.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

6–8 SEPTEMBRIE, IAŞI, ROMÂNIA
Vizită de studiu organizată în cadrul proiectului „Suport pentru implementarea acordurilor dintre Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană”, pe tema legislaţiei fitosanitare pentru reprezentanţii Inspectoratului General  
de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincier din Republica Moldova .
Mai multe informaţii: http://www.support-md-eu.md/  
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 

6 SEPTEMBRIE–14 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU 
A doua sesiune de evaluare finanţată de UE “Programul de Asistenţă a Poloiticii Sectoriale în Domeniul Sănătăţii”.
Persoana de contact: Oleg Hirbu, e-mail: Oleg.HIRBU@ec.europa.eu

7–9 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind evaluarea programelor de formare şi a manualelor privind securitatea documentelor în cadrul 
proiectului finanţat de UE „Consolidarea Capacităţilor şi Cooperării în Identificarea Actelor de Călătorie False şi 
Falsificate la Frontiera Moldo-Română”
Persoana de contact: Weber Monika, e-mail: monika.weber@icmpd.org 

7–10 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU 
Training susţinut în cadrul proiectului Twinning finanţat de UE “Suport pentru Parlamentul Republicii Moldova” 
despre descrierea Uniunii Europene: instituţii, mecanisme de luare a deciziilor, legislaţia, surse de informaţii.
Persoana de contact: Kovacs Krisztian, e-mail: kovacsparlament@gmail.com 

7–11 SEPTEMBRIE, BRUXELLES, BELGIA
Vizită de studiu la Consiliul Superior al Audiovizualului din Belgia pentru membrii personalului Unităţii  
de monitorizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în cadrul Programului finanţat  
de UE şi implementat de Consiliul Europei “Programul privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova”.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

8–9 SEPTEMBRIE, VILNIUS, LITUANIA
Training pentru angajaţii Agenţiei Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe teme de comunicare internă, 
întitulat “Comunicarea internă - un instrument de implementare a obiectivelor politicii ocupării forţei de muncă” 
în cadrul proiectului finanţat de UE “Consolidarea capacităţii Moldovei de a gestionare a pieţei muncii şi de 
reîntoarcere a migranţilor”.
Mai multe informaţii: http://www.legal-in.eu/  
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 

10 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU 
Prezentarea analizei detaliate a legislaţiei, instituţiilor şi politicii în privinţa politicilor de achiziţie publică şi 
proprietate intelectuală în Republica Moldova în cadrul proiectul „Suport pentru implementarea acordurilor dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană”. 
Mai multe informaţii: http://www.support-md-eu.md/  
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md
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12–16 SEPTEMBRIE, TALIN, ESTONIA
Vizită de studiu la Consiliul de Presă din Estonia pentru membrii Consiliului de Presă din Moldova organizat în cadrul 
“Programul privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova”, finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

13–16 SEPTEMBRIE, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Misiune economică în România în cadrul proiectului finanţat de UE “Suport pentru promovarea exportului  
şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova”.
Mai multe informaţii: http://miepo.md/  
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

13–17 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Activitatea de elaborare a unui manual al Uniunii Europene pentru membrii Parlamentului în cadrul proiectului 
finanţat de UE “Suport pentru Parlamentul Republicii Moldova”.
Persoana de contact: Kovacs Krisztian, e-mail: kovacsparlament@gmail.com 

14 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Grup de lucru TAIEX ‘Practici comerciale neloiale dintre întreprinzători şi consumatori pe piaţa internă’. 
Persoana de contact: Marc Patuzzo, e-mail: marc.patuzzo@ec.europa.eu

22–23 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU 
Evenimentul Final şi Şedinţa Comitetului Director proiectului finanţat de UE “Suport pentru Parlamentul  
Republicii Moldova”.
Persoana de contact: Kovacs Krisztian, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

24 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU 
Grup de lucru TAIEX “Grupările tzransfrontaliere– o cale de europenizare a IMM-urilor”.
Persoana de contact:  Paolo Gozzi, e-mail: paolo.gozzi@ec.europa.eu

27 SEPTEMBRIE-1 OCTOMBRIE, CHIŞINĂU
Training pentru un grup de 30 de judecători din Moldova, ofiţeri de poliţie şi procurori cu privire la prevenirea 
torturii şi a maltratării în cadrul Programului finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei “Programul privind 
susţinerea democraţiei în Republica Moldova”.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

28 SEPTEMBRIE, CHIŞINĂU
Lansarea a două analize comprehensive despre protecţia muncii, securitatea la locul de muncă şi legislaţia în ceea 
ce priveşte standardizarea în cadrul proiectului “Suport pentru implementarea acordurilor dintre Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană”.
Mai multe informaţii: http://www.support-md-eu.md/  
Persoana de contact: Ramona Lupu, email: ramona.lupu@support-md-eu.md

28-29 SEPTEMBRIE, BRUXELLES, BELGIA
Vizită de studiu la Parlamentul European în cadrul Programului finanţat de UE şi implementat de Consiliul Europei 
“Programul privind susţinerea democraţiei în Republica Moldova”.
Persoana de contact: Ulvi Akhundlu, e-mail: ulvi.akhundlu@coe.int 

Acest buletin este produs în cadrul proiectului “Comunicare şi vizibilitate în Moldova 2010”. Proiectul este finanţat de Uniunea 
Europeană şi implementat de KEY Communications în consorţiu cu PARC Communications.
Persoana de contact: Serhiy Zamar, e-mail: zamari@keycommunications.ua


