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MISIUNEA UE DE ASISTENŢĂ LA FRONTIERĂ ORGANIZEAZĂ O VIZITĂ DE DOCUMENTARE 
PENTRU STUDENŢII MOLDOVENI 

La 4 decembrie Misiunea UE de asistenţă la frontieră în Republica Moldova şi 
Ucraina (EUBAM) a organizat o vizită de documentare pentru studenţii moldoveni 
la sediul misiunii din Odesa. Vizita a fost organizată de către EUBAM în colaborare 
cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM). Studenţii au fost 
întîmpinaţi şi salutaţi de către şeful-adjunct al misiunii,  Udo Burkholder.

Cca 30 de studenţi la dreptul vamal de la ULIM au avut ocazia să se familiarizeze 
cu particularităţile misiunii din prima sursă. Experţi în domeniul vamal ai 
EUBAM i-au prezentat studenţilor o trecere în revistă a activităţii desfăşurate de 
Serviciul Vamal din Republica Moldova în aspiraţiile sale de implementare totală 
a standardelor europene.  
Studenţii au luat cunoştinţă de aspectele vamale legate de conflictul 
transnistrean, în special de Declaraţia Comună cu privire la reglementarea 
relaţiilor de import/export dintre Republica Moldova şi Ucraina, precum şi rolul 
EUBAM în acest process. Artur Răducanu, consilier politic al Reprezentantului special al UE în Republica Moldova, a informat 
oaspeţii despre evoluţiile în procesul de reglementare transnistreană.  
Persoana de contact: Marina Reşetneac, e-mail: press@eubam.org 

PROIECTUL UE OFERĂ SUPORT ÎN IMPLEMENTAREA ANGAJAMENTELOR MOLDO-COMUNITARE 

În perioada  7-15  decembrie, poiectului finanţat de UE “Suport în implementarea 
angajamentelor moldo-comunitare” a organizat pentru instituţiile din Republica 
Moldova trei evenimente în domeniul racordării şi armonizării legislaţiei naţionale 
cu cea din UE. La evenimente au participat oficiali şi funcţionari din  cadrul 
Ministerului Finanţelor, Ministreului Mediului şi din cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Concurenţei, precum şi experţi din cadrul proiectului. 

Primul seminar de instruire a întrunit 25 de reprezentanti ai Ministerului Finanţelor 
şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Experţii proiectului au prezentat 
aspectele cheie cu privire la racordarea legislaţiei fiscale din Republica Moldova 
cu politica de standardele UE, precum şi principalele concluzii ale studiului cu 
privire la armonizarea legii sectoriale în domeniul impozitării, realizuat în cadrul 
proiectului.
Al doilea atelier, punerea în aplicare a directivei UE privind evaluările impactului asupra mediului (EIM) în Moldova, a fost organizat 
pentru oficialii din cadrul Ministerului Mediului. Republica Moldova şi-a asumat un angajament pentru conformarea cu Directiva 
EIM, până la sfârşitul anului 2010. Punerea în aplicare a directivei în termeni restrînşi se impune şi în contextul necesităţii de 
a oferi garanţii Uniunii Europene şi instituţiilor financiare internaţionale privind posibilitatea efectuării investiţiilor în proiecte de 
infrastructură din Republica Moldova în conformitate cu standardele EIM.
Cel de-al treilea training, axat pe tema „Experienţele de concurenţă, aplicarea practică a legislaţiei în domeniul concurenţei în 
Portugalia”, a fost organizat pentru angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei.
Experţi din cadrul instituţiei portugheze de protecţie a concurenţei au prezentat exemple de încălcare a articolelor privind protecţia 
concurenţei, expuse în Tratatul Comunităţii Europene, precum şi au efectuat analiza acestor cazuri în lumina legislaţiei Republicii 
Moldova privind protecţia concurenţei.
Mai multe informaţii pe: http://www.support-md-eu.md/
Persoana de contact: Olga Captilova, e-mail: office@support-md-eu.md
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UE STIMULEAZĂ REFORMA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE

La 18 decembrie, în cadrul proiectului finanţat de UE “Suport pentru reforma în 
sănătate: Consolidarea asistenţei medicale primare în Republica Moldova” a fost 
organizat un seminar internaţional la tema “Managementul în domeniul calităţii 
sănătăţii şi auditului clinic - principalele componente în consolidarea strategiei 
asistenţei medicale primare (AMP)”.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, asociaţiilor naţionale medicale, instituţiilor 
de învăţământ superior medical, precum şi ai părţilor interesate în domeniul 
asistenţei medicale primare din toate regiunile din ţară au participat la un atelier 
de lucru pentru a învăţa despre instrumentele de management al calităţii.
Acest atelier a servit drept un instrument pentru creşterea gradului de 
conştientizare şi preluare a  experienţei internaţionale în domeniul punerii în 
aplicare a protocoalelor clinice şi directivelor  în domeniul îngrijirii medicale 
primare şi ca stimulent în privinţa procesului de punere în aplicare a protocoalelor clinice elaborate de proiect.
Scopul de bază al atelierului a constituit familiarizarea cu mecanismele de îmbunătăţire a calităţii serviciilor în sănătate, inclusiv 
cu mecanismele de  aplicare în practică a protocoalelor clinice, în contextul consolidării asistenţei medicale primare.
Experţii proiectului au prezentat în cadrul atelierului proiectele Protcolurilor Clinice, care sînt disponibile pentru informaţii şi 
dezbateri publice pe site-ul proiectului.
Reforma sănătăţii în Moldova este o prioritate pe agenda factorilor de decizie responsabili din care motive aceste tipuri de ateliere 
de lucru contribuie la orientarea corectă pentru dezvoltarea în continuare a asistenţei medicale primare.
Cooperarea evidenţiată în prezentările expuse şi promovată printre participanţii la atelierul de lucru are menirea  să stimuleze 
procesul de reformă.
Mai multe informaţii pe: http://www.amp.md/ 
Persoana de contact: Lars Kyburg, e-mail: lars.kyburg@amp.md

UE LANSEAZĂ DOUĂ PROIECTE NOI CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

La 14 ianuarie Delegaţia UE a lansat două noi proiecte în Republica Moldova, 
beneficiaerul cărora va fi Primaria Municipiului Chişinau. Proiectele urmăresc 
optimizarea consumului de energie şi prevenirea schimbărilor climaterice. 

Cele două proiecte au un buget total de 1.348 milioane de euro şi vor fi 
implementate în următorii doi ani.
Obiectivul primulului proiect este de a dezvolta şi promova punerea în aplicare 
a acţiunilor inovatoare cu privire la schimbările climaterice. Scopul principal 
este de renovare şi îmbunătăţire a canalizării pluviale din cele două oraşe 
-  Chişinău şi Odesa.
Această parte a proiectului presupune construcţia în Chişinău a unei staţii 
de colectare a apei pluviale şi reabilitarea reţelelor pluviale existente, ca o 
măsură de protecţie împotriva inundaţiilor. Poluarea aerului va fi diminuată prin 
eliminarea indunţaiilor în sectoare problematice, care în prezent creează situaţii de blocare a traficului.
Obiectivul celui de-al doilea proiect este de a creşte eficienţa energetică în municipiile Chişinău şi Sevastopol. Bazat pe experienţa 
pozitivă anterioară, acest proiect are ca scop promovarea şi implementarea tehnologiilor eficiente energetic, prin îmbunătăţirea 
cadrului de reglementare.
Un alt element important este promovarea eficienţei utilizării resurselor energetice de către instituţiile publice (de ex. în şcoli), 
precum şi în gospodăriile private. În final, în scopul atragerii investiţiilor, urmează să fie organizată o expoziţie în domeniul 
tehnologiilor energetice din Republica Moldova.

Persoana de contact: Gabriela Ciumac, e-mail: dri@pmc.md 
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PROIECTUL UE SPRIJINĂ DEZVOLTAREA POLITICII ŞI SISTEMULUI DE SECURITATE SOCIALĂ

În perioada 21-22 ianuarie, în cadrul proiectului Uniunii Europene “Asigurarea 
necesităţilor păturilor vulnerabile ale populaţiei”, în cooperare cu Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost organizat un atelier de lucru privind 
“Punerea în aplicare a activităţilor de sprijin social în Republica  Moldova”.

Proiectul cu un buget de 6 milioane de euro are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării 
politicii de securitate socială şi de sistem în Republica Moldova şi, astfel, 
contribuind la reducerea inegalităţii sociale.
La eveniment au participat mai mult de 100 de reprezentanţi ai autorităţilor 
publice centrale şi locale, care activează în domeniul asistenţei sociale.
Reprezentanţii MMPSF au prezentat un raport privind realizările obţinute pe 
parcursul primului an de implementare a ajutorului social şi obiectivele noii 
legislaţii de asistenţa socială, implementate în conformitate cu prevederile 
acordului de cooperare între Guvern şi FMI “Integrare europeană: libertate, democraţie, bunăstare”.
Experţii proiectului au efectuat o prezentare pe marginea  campaniei de informare a publicului, care va fi implementată în trei 
raioane pilot (Bălţi, Leova, Ialoveni) şi planul de punere în aplicare a mecanismului de monitorizare a erorilor şi fraudelor.
Persoana de contact: Richard Trigano, e-mail: richard_trigano@yahoo.fr

UE SPRIJINĂ PROIECTUL DE ACREDITARE A LABORATOARELOR DE TESTARE A SEMINŢELOR

La 27 ianuarie, în cadrul proiectului UE „Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor în Republica Moldova” a fost iniţiat un audit 
de acreditare la Asociaţia Internaţională de Testare a Semineţelor (ISTA) a Laboratorului de testare a seminţelor în cadrul Centrului 
de Stat pentru Certificarea Materialului Semincier din Moldova.

Proiectul are ca scop racordarea la cerinţele ISTA a laboratorului de testare a seminţelor.
De la momentul lansării, în cadrul proiectului laboratoarele beneficiare din Republica Moldova au fost testate şi au fost asigurate 
cu materiale informaţionale, manuale de calitate, au fost realizate traininguri în conformitate cu cerinţele ISO 17025, avînd ca 
scop obţinerea acreditării ISO.
Laboratoarele de testare a seminţelor au înregistrat un progres semnificativ şi au obţinut certificatul ISO în baza deciziei  Centrul 
de Acreditare în Domeniul Conformităţii Produselor.
Aceasta acreditare este valabilă doar în Republica Moldova şi nu este recunoscută pe plan internaţional. Dar acreditarea ISO 
este o precondiţie pentru a obţine acreditarea ISTA, care poate fi obţinută în urma auditului ISTA, ceea ce ar permite Republicii 
Moldova să-şi îndeplinească angajamentele sale, asumate în perioada 2008-2009 în procesul de admitere la Sistemul OCDE de 
certificare a semintelor şi la ISTA în scopul includerii în circulaţia internaţională a materialului semincier.
Mai multe informaţii pe: www.miepo.md 
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens @ gfa-sepia.md

PROIECTUL UE DE FAMILIARIZARE A ÎNTREPRINDERILOR DE CONFECŢII CU TENDINŢELE DE 
MODĂ ALE UE
 
La 27 ianuarie, proiectul finanţat de UE “Promovarea Exportului şi Atragerea de Investiţii în Republica Moldova”, în cooperare cu 
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), a organizat un seminar pentru întreprinderile 
de confecţii din Moldova, pentru a introduce tendinţele de modă anticipate a textilelor UE, pentru vara 2011. În total, peste 30 de 
companii din Moldova au participat la eveniment. 

Ca parte a Planului de Acţiuni de Promovare a Exportului Anual 2010, la solicitarea Ministerului Economiei, proiectul UE şi MIEPO 
s-au angajat, să se concentreze asupra sprijinului sectoarelor de export specifice moldoveneşti care includ sectorul de textile/
îmbrăcăminte. În acest aspect, MIEPO şi proiectul UE organizează seminarii specifice pentru a introduce/prezenta tendinţele de 
modă anticipate textile/haine ale UE. Aceasta ar trebui să permită sectorului de companii de textile/haine din Moldova să aibă o 
idee mai bună în ceea ce priveşte tendinţele de modă aşteptate pentru această perioadă în UE. Acest lucru este important în mod 
specific pentru companiile de textile/îmbrăcăminte din Moldova pentru a fi în măsură să înţeleagă şi, ulterior, a produce mostre 
care urmează să fie folosite pentru a stabili legătură şi a prezenta colecţii/mostre pentru cumpărătorii străini. 
În octombrie 2009, proiectul a organizat deja acelaşi seminar pentru tendinţele modei de Iarnă 2010. Bazat pe experienţele 
pozitive dobândite, proiectul a organizat acest seminar pentru Vara 2011, folosind cartea de moda a lui Christine Boland, care de 
asemenea, va fi oferită către toate companiile participante în varianta CD-ROM. 
Mai multe informaţii la: www.miepo.md 
Persoană de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens @ gfa-sepia.md
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ANUNŢURILE PRIVIND PROIECTELE FINANŢATE DE UE

1-13 FEBRUARY, CHISINAU
Proiectul finanţat de UE „Fortificarea Asistenţei Medicale Primare în Moldova” va organiza o serie de seminare/traininguri pentru 
utilizatorii sistemului informaţional in asistenţa medicală primară “Medex”.
Mai multă informaţie pe: http://www.amp.md/  
Persoana de contact: Lars Kyburg, e-mail: lars.kyburg@amp.md

3-5 FEBRUARIE, BERLIN, GERMANIA
Proiectul finanţat de UE „Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor în Republica Moldova” participă la expoziţia de fructe  
şi legume „Fruit logistica”.
Mai multă informaţie pe: www.miepo.md
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

8-11 FEBRUARIE, PARLAMENT, CHIŞINĂU 
Proiectul Twinning finanţat de UE „Sprijin pentru Parlamentul Republicii Moldova” organizează un curs de formare  privind 
implicarea societăţii civile în controlul parlamentar. 
Mai multă informaţie pe: www.miepo.md
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

15-18 FEBRUARIE, PARLAMENT, CHIŞINĂU
Proiectul Twinning finanţat de UE „Sprijin pentru Parlamentul Republicii Moldova” asistă şi monitorizează punerea în aplicare  
a noii politici de resurse umane şi cadru organizatoric. 
Persoana de contact: Kovacs Krisztian, e-mail: kovacsparlament@gmail.com 

16-19 FEBRUARIE, MOSCOVA, RUSIA
Proiectul finanţat de UE „Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor în Republica Moldova” participă la expoziţia de modă  
şi textil „TEXTILLEGPROM”.
Mai multă informaţie pe: www.miepo.md
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

22-23 FEBRUARIE, PARLAMENT, CHIŞINĂU 
Proiectul Twinning finanţat de UE „Sprijin pentru Parlamentul Republicii Moldova” organizează un atelier de lucru  pentru membrii 
şi personalul Comisiei pentru Probleme Juridice Numiri şi Imunităţi, precum şi membri Comisiei pentru Securitate Naţională, 
Apărare şi Ordine Publică.
Persoana de contact: Kovacs Krisztian, e-mail: kovacsparlament@gmail.com 

24-27 FEBRUARIE, MOSCOVA, RUSIA
Proiectul finanţat de UE „Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor în Republica Moldova” participă la expoziţia  
de modă şi textil.
Mai multă informaţie pe: www.miepo.md
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md

ŞTIRILE COOPERĂRII CU UE
Buletin informativ al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova

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


