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DELEGAŢIA PARLAMENTARILOR MOLDOVENI ÎN VIZITĂ LA PARLAMENTUL  
FRANCEZ ŞI CEL AL UNGARIEI

În luna februarie, în cadrul proiectului Twinning „Susţinerea Parlamentului Republicii 
Moldova”, finanţat de Comisia Europeană, delegaţia Parlamentului Republicii Moldova, 
a efectuat vizite în cadrul Adunării Naţionale şi Senatului Franţei, precum şi Adunării 
Naţionale a Ungariei.

Vizitele de studiu s-au axat pe experienţa cu privire la funcţia de control a Parlamen-
tului asupra Guvernului în cadrul democraţiei Statelor Membre UE. Vizita de Studiu 
la Paris a avut loc în perioada 9-11 februarie sub auspiciul Parlamentului Francez. 
Delegaţia Parlamentară a Republicii Moldova, condusă de Anghel Agache (membru 
al Fracţiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova, Membru al Comisiei Admi-
nistraţie Publică, Mediu şi Dezvoltare Regională ), a fost compusă din funcţionari 
publici din cadrul Aparatului Parlamentului RM, consultanţi ai comisiilor permanen-
te, reprezentanţi ai fracţiunilor parlamentare şi direcţiilor administraţiei. Delegaţia a fost primită de către Adunarea Naţională a 
Franţei, de către membri ai Parlamentului şi senatori, precum şi înalţi oficiali din administraţia Franceză. Schimbul de opinii în 
Budapesta a avut, la fel, drept scop obţinerea experienţei de la „o democraţie nou stabilită” aşa cum este Ungaria, şi s-a desfă-
şurat în perioada 15-18 Februarie. Delegaţia a fost compusă din parlamentari, precum şi funcţionari publici din cadrul Aparatului 
Parlamentului. Proiectul, cu un buget de aproximativ 1 milion €, a demarat în iulie 2008. Obiectivul proiectului este de a consolida 
capacităţile resurselor umane din Parlamentul Republicii Moldova, managementul afacerilor europene, aspecte ce ţin de evalua-
rea impactului de reglementare şi consolidarea funcţiei de control a Parlamentului asupra Guvernului
Persoana de contact: Krisztián Kovács, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

OFICIALI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII S-AU FAMILIARIZAT CU SISTEMUL INFORMAŢIONAL 
PENTRU ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ

La 2 martie, oficiali de rang înalt din cadrul Ministerului Sănătăţii (MS), Companiei 
Naţionale de Asigurări în Sănătate şi Direcţiei Sănătate a Primariei Municipiului 
Chisinau au vizitat Asociaţia Medicală Teritorială „Centru” din Chişinău pentru a se 
interesa atât de funcţionalitatea cât şi de progresul obţinut în realizarea sistemului 
informaţional pentru Asistenţa Medicală Primară – Medex 2.0, implementat la nivel 
pilot în AMT „Centru”.

Acest sistem avansat a fost dezvoltat de către proiectul finanţat de UE “Suport 
pentru reforma sănătăţii. Fortificarea asistenţei medicale primare în Moldova”. 
Versiunea nouă a sistemului informaţional include funcţii ce ţin de fluxul de pa-
cienţi, datele medicale, datele statistice şi alte aspecte ale asistenţei medicale 
primare. Pe parcursul ultimelor luni, proiectul şi AMT „Centru” au perfecţionat 
versiunea veche a sistemului informaţional. Ultimul pas a constituit migrarea cu succes a datelor din versiunea Medex 1.0 
în versiunea Medex 2.0, pus în exploatare la nivel experimental din 22 februarie 2010. Conform Memorandumului de co-
laborare semnat între Proiect, MS şi AMT Centru, personalul AMT „Centru” participă activ la perfecţionarea sistemului prin 
identificarea cerinţelor faţă de funcţionalitatea sistemului, la testare şi pilotare. După o pilotare de succes la AMT „Centru”, 
noua versiune Medex (“Medex 2”) poate fi replicată în alte  AMT-uri şi în centrele de sănătate la nivel raional. De asemenea, 
acest sistem informaţional poate fi utilizat pe viitor la nivel naţional, atunci când infrastructura TI va permite acest fapt. 
Componenta IT este una dintre cele 4 componente ale proiectului, care are o durată de 2 ani pînă în august 2010 şi un 
buget de 1.2 milioane de euro.
Mai multe informaţii pe: http://www.amp.md/ 
Persoana de contact: Lars Kyburg, e-mail: lars.kyburg@amp.md 

TRAINING PENTRU OFICIALII MOLDOVENI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI REFUGIAŢILOR

În perioada 3-6 martie 2010, în contextul Proiectului Regional de Susţinere a Protecţiei 
(RPSP) în Belarus, Moldova şi Ucraina, finanţat de UE şi implementat de Înaltul Comisariat 
al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR/UNHCR), a fost organizat în Poiana Braşov, 
România, un Seminar de Dreptul Refugiaţilor pentru 28 de participanţi, inclusiv judecători, 
conducerea şi reprezentanţii Biroului Migraţie şi Azil (MAI), Serviciului Grăniceri, ONG 
„Centrul de Drept al Avocaţilor” şi ai mediului academic.

Evenimentul dat este parte a unei strategii complexe de instruire în tematica specifică 
de protecţie a refugiaţilor în contextul fluxurilor mixte de migraţie şi abordează necesi-
tatea de îmbunătăţire a cunoştinţelor judecătorilor şi autorităţilor relevante în dome-
niul azilului, migraţiei şi principiilor de protecţie. Seminarul a fost facilitat de angajaţii 
ICNUR/UNHCR din Republica Moldova şi România, precum şi reprezentanţi ai Oficiului 
Român pentru Imigrări, Poliţiei de Frontieră Română şi instanţelor judecătoreşti. Contribuţiile valoroase ale colegilor din România în 
ceea ce ţine de procedurile şi cele mai bune practici în domeniul azilului, inclusiv prezentarea cu privire la activităţile şi rezultatele 
primei faze a Proiectului Iniţiativa Calitativă, implementat în comun de către ICNUR/UNHCR şi Guvernul Român, a fost foarte apreciat 
de către majoritatea absolută a participanţilor .
Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org
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PROIECTUL UE-COE ORGANIZEAZĂ TRAINING PENTRU JUDECĂTORII DIN MOLDOVA PRIVIND 
LIBERTATEA DE PEXPRIMARE 

În perioada 4-5 martie, în contextul proiectului comun a Uniunii Europene şi Consiliu-
lui Europei, „Creşterea independenţei, transparenţei şi eficienţei sistemului judiciar 
în Republica Moldova”, a avut loc un curs de formare profesională continuă, axat pe 
libertatea de exprimare şi a accesul la informaţii, la care au asistat circa 60 de jude-
cători din Moldova.

Activitatea vizează îmbunătăţirea standardelor de înţelegere cu privire la libertatea 
de exprimare garantată, în mod expres, de articolul 10 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, care garantează punerea în aplicare a celor mai bune practici în 
examinarea cazurilor referitoare la libertatea de exprimare şi asigurarea accesului 
la informaţii, precum şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea relaţiilor cu publicul în 
activitatea instanţelor naţionale.
Trainingul a fost susţinut de către experţii Consiliului Europei. Participanţii au primit un Ghid pentru judecători şi jurnalişti privind 
libertatea de exprimare şi accesul la informaţie, publicat recent, care încearcă să explice modul în care libertatea de exprimare 
este protejată şi rolul important, care revine autorităţilor judiciare interne în asigurarea acestei protecţii, luând în considerare 
numărul în creştere a hotărîrilor emise de judecătorii orientate împotriva jurnaliştilor şi condamnările CEDO ca urmare a încălcării 
articolului 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Persoana de contact: Julia Cozacenco, e-mail: julia.cozacenco@coe.int

PROIECTUL UE ORGANIZEAZĂ O SERIE DE VIZITE A OFICIALILOR MOLDOVENI ÎN UNGARIA

În perioada 9-12 martie, în cadrul proiectului finanţat de UE şi implementat de 
Organizaţia Internaţională pentru Mirgaţie (OIM) „Cooperare tehnică şi consolidarea 
capacităţilor a guvernelor Moldovei şi Ucrainei pentru punerea în aplicare a acordurilor 
de readmisie cu UE”, au fost organizate o serie de vizite de documentare în Ungaria 
pentru reprezentanţii Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, 
Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, precum şi un partener ONG din Moldova.

Scopul vizitei a fost de a-i familiariza pe oficialii moldoveni cu mai multe teme le-
gate de procedurile de readmisie în Ungaria, cele mai bune practici în gestionarea 
centrelor de plasament a migranţilor, precum şi experienţa relevantă a Ungariei în 
asistarea migranţilor ilegali şi de abordare a drepturilor şi nevoilor lor.
In timpul vizitei, OIM a organizat vizite de documentare la poliţia naţională maghiară, Biroul pentru Imigrare şi Cetăţenie, Ministe-
rul Justiţiei şi Aplicării Legii, reprezentanţii ICNUR şi Comitetul Helsinki din Ungaria.
Delegaţia a vizitat un punct de control la frontiera austro-ungară, un punct temporar de plasament al migranţilor ilegali lângă 
frontiera slovaco-austro-ungară, precum şi unul la aeroportul din Budapesta.
Vizita a oferit posibilitatea participanţilor din Moldova să primească informaţii din prima sursă, bazată pe exemple de o colaborare 
eficientă între autorităţile maghiare, autorităţile din ţările vecine şi societatea civilă locală. În acelaşi timp, delegaţia Moldovei s-a 
întâlnit cu omologii lor maghiari, şi au avut posibilitatea de a efectua un schimb de experienţă.
Persoana de contact: Mihai Maciuca, e-mail: mmaciuca@iom.int

UE PROMOVEAZĂ RESPECTAREA DREPTURILOR CONSUMATORILOR ÎN MOLDOVA

În perioada 15-19 martie, proiectul UE „Sprijin pentru punerea în aplicare a acordurilor 
UE-Republica Moldova” a organizat, în cooperare cu Ministerul Economiei, „Săptămâna 
informării consumatorilor”. Evenimentul iniţiat sub sloganul „banii noştri, drepturile 
noastre” a fost lansat în cadrul unei conferinţe speciale, dedicată Zilei Mondiale de 
Protecţie a Consumatorilor.

O serie de evenimente, care au ca scop promovarea drepturilor consumatorilor, au 
avut loc în cursul acestei săptămâni: sesiuni informative, susţinute de Inspectoratul 
de Stat pentru Supravegherea Pieţei şi Protecţia Consumatorilor, destinate atât con-
sumatorilor, cât şi entităţilor de afaceri din întreaga ţară. De asemenea,, întâlniri di-
recte de consultare au fost organizate în mai multe centre comerciale din Chisinau si 
alte 8 raioane, avînd ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile consumatorului şi a responsabilităţilor agenţilor 
economici. Viceministrul Economiei, Octavian Calmic, a declarat că, această săptămână nu este un eveniment unic, acest lucru 
însemnând că activităţile de promovare a drepturilor consumatorilor, vor avea loc aproape în fiecare zi. La eveniment au asistat 
reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, autorităţie publice centrale şi locale, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, 
precum şi a organizaţiilor obşteşti, care activează în domeniul de protecţie a drepturilor consumatorilor.
Mai multe informaţii pe: http://support-md-eu.md/ 
Persoana de contact: Olga Captilova, e-mail: office@support-md-eu.md 
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UE A PROIECTAT O MISIUNE LA FRONTIERA DE SUD A MOLDOVEI

În perioada 16-17 martie, în contextual suportului UE pentru protecţia regională în 
Belarus, Moldova şi Ucraina a fost organizată o misiune de monitorizare la frontiera 
de sud a Moldovei (cu România şi Ucraina) pentru a se asigura că solicitanţii de azil 
au acces în ţară, în conformitate cu legislaţia naţională şi standardele internaţionale. 
Misiunea a fost compusă din reprezentanţi ai ICNUR, ai Guvernului şi ONG-urilor.

Echipa de monitorizare a vizitat trei detaşamente regionale de grăniceri şi 9 punc-
te de trecere a frontierelor internaţionale, inclusiv Portul Internaţional Giurgiuleşti. 
Organizarea misiunilor de monitorizare şi protecţie este reglementată de un me-
morandum de înţelegere, semnat în septembrie 2009, la Chişinău, între proiect 
şi Serviciul Grăniceri, Biroul pentru Migraţie şi Azil (MOI) şi organizaţia obştească 
Centrul de Drept al Avocaţilor.
Misiunea, efectuată în martie, a constatat creşterea consecventă a gradului de conştientizare, ca urmare a mini-trainingurilor, 
iniţiate în noiembrie 2009, care au acoperit toate cele 9 detaşamentele regionale de grăniceri, precum şi toate punctele de fron-
tieră internaţionale, care operează în Republica Moldova, la toate segmentele frontierei de stat - de nord , vest, sud şi sud-est, cu 
excepţia segmentului de est a frontierei, care nu este controlat de către autorităţile din Republica Moldova.
Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org

UE SPRIJINĂ MOLDOVA ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII ACTELOR

La 16-18 martie, în cadrul proiectului UE „consolidarea capacităţilor şi cooperarea 
în identificarea documentele de călătorie falsificate la frontiera moldo-română”,  
a avut loc un atelier de lucru cu genericul „dezvoltarea curriculei pentru treining / 
Actualizarea manualelor privind securitatea documentelor”.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Serviciului de Grăniceri, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţiilor, precum şi Ministe-
rului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care au lucrat împreună cu experţii 
internaţionali din Ungaria, Olanda şi România.
Atelierul a fost coordonat de Centrul Internaţional pentru Migraţie Politică şi Dez-
voltare (ICMPD), care este şi agenţia de implementare a proiectului. Activităţile au 
fost, în mare parte, bazate pe atelierele anterioare, care au avut loc în luna ianuarie 
a acestui an.
Ca rezultat al muncii de trei zile, a fost elaborat un concept de formare cuprinzătoare privind securitatea documentelor de identifi-
care a documentelor false. Acest concept include proiectul de curriculum şi manuale bazate pe cele mai bune exemple din statele 
membre UE. Proiectele de curriculă şi al manualelor urmează să fie definitivate şi actualizate în cadrul atelierului final din acest 
proiect, care va avea loc la Chişinău în iunie 2010.
Persoana de contac: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org

SPERANŢA PENTRU BĂTRÂNI DEFAVORIZAŢI DIN RAIONUL HÎNCEŞTI

La 17 martie, În cadrul proiectului cofinanţat de Uniunea Europeană, a fost dat în 
exploatare Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi 
din Hînceşti. Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful delegaţiei UE în Moldova, precum şi 
funcţionari ai municipiului Hînceşti au fost prezenţi la eveniment.

Centrul a fost transmis în gestiunea autorităţilor municipale şi va funcţiona în calita-
te de un proiect pilot timp de un an, care este inclus în proiectul de buget.
Centrul este înfiinţat în incinta Centrului municipal de medicină şi este inspirat din 
modelul şi bunele practici din statele UE, avînd drept scop acordarea serviciilor 
medicale şi sociale bătrînilor care au nevoie de asemenea aseistenţă.
Centrul se adresează persoanelor, care fac parte dintr-un grup ţintă şi vine să le 
asigure servicii socio-medicale la domiciliu pe bază permanentă sau o perioadă 
mai scurtă de timp.
Prin definiţie, acest grup ţintă include persoanele în etate şi cu dizabilităţi mentale sau senzoriale, persoanelor bolnave sau oa-
menilor care sunt în proces de recuperare ca urmare a unei boli.
Proiectul este parte de cooperare transfrontalieră în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat. Acesta este im-
plementat din noiembrie 2008, valoarea proiectului fiind de 274 260 EURO, dintre care contribuţia Comisiei Europene – 246834 
Euro (90 %) şi contribuţia Consiliului raional Hînceşti—27 426 Euro (10 %). 
Mai multe informaţii pe: http://www.jts.md/ 
Persoana de contact: Angela Sestacov e-mail: ansestacov@mail.ru
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PROIECT UE ADUCE OAMENI DE AFACERI FLAMANZI 

În zilele de 26 şi 30-31 martie, proiectul finanţat de UE “Promovarea exportului şi atragerea 
investiţiilor în Republica Moldova” a organizat două misiuni de afaceri la Chişinău, pentru 
reprezentanţii a 10 companii portugheze şi 12 companii flamande. Ca urmare, au fost 
organizate peste 80 de întâlniri directe bilaterale care acoperă o gamă largă de comerţ, 
investiţii şi posibilităţi de cooperare în sectorul de infrastructură, precum şi în domeniul 
tehnologiilor informaţionale, de agro-procesare şi în industria textilă. 

La 30-31 martie, la solicitarea Agenţiei flamande de Investiţii şi Comerţ, proiectul a 
organizat o vizită de două zile a unei misiuni economice pentru companiile flaman-
de. În timp ce prima zi s-a concentrat, în primul rând, pe organizarea unui seminar 
introductiv de afaceri pentru companiile participante flamande privind mediul de 
afaceri în Moldova, a doua zi a fost pe deplin dedicată întâlnirilor bilaterale.
Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

UN PROIECT UE ADUCE OAMENI DE AFACERI PORTUGHEZI

Pe 26 martie, la solicitarea Ambasadei Portugaliei în Bucureşti şi Ministerului 
Economiei al Republicii Moldova, proiectul a organizat o misiune de afaceri, compusă 
din peste 10 companii portugheze. 

În timp ce sesiunea de dimineaţă a fost dedicată unui seminar introductiv de afaceri 
pentru companiile portugheze cu privire la mediul de afaceri din Moldova, a doua 
parte a zilei a fost dedicată în totalitate întrevederilor directe “business-to-business” 
între reprezentanţii companiilor portugheze şi omologii lor din Moldova.
Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

SUMMITUL REGIONAL TIC

De la începutul activităţilor proiectului din noiembrie 2009, proiectul SEPIA a remarcat 
sectorul TIC din Moldova ca fiind unul dintre sectoarele cheie şi cele mai promiţătoare care 
vor genera exporturi accelerate.

În cadrul Proiectului SEPIA a fost facilitată încheierea unui Acord de Parteneriat Global 
(APG) între omologul său local de promovare a exportului, MIEPO şi Sectorul TIC de Asocie-
re (ATIC) din Moldova, care oferă o platformă pentru suportul tehnic şi financiar al proiectu-
lui către un număr de activităţi specifice de promovare a sectorului de export TIC din Mol-
dova. În acest set-up, proiectul SEPIA a sponsorizat organizarea şi implementarea primului 
Summit Regional TIC din Chişinău care s-a desfăşurat între 30 şi 31 martie 2010. În cadrul 
Summit-ului, care a avut loc sub patronajul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Co-
municaţiilor din Moldova, au participat peste 100 de profesionişti din domeniul TIC atât 
din Moldova, cât şi din străinătate. Summit-ul s-a axat pe orientarea strategică a sectorului 
TIC din Moldova într-un mediu TIC tot mai globalizat, incluzând, dar nelimitându-se la branding-ul ţării în domeniul TIC, Business 
Processing Outsourcing (BPOS) precum şi crearea şi cultivarea platformelor inter-regionale de outsourcing în domeniul TIC.
Mai multe informaţii pe: http://miepo.md/
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

A CONTINUAT ACREDITAREA INTERNAŢIONALĂ LA NIVEL DE LABORATOR MOLDOVENESC 

În cadrul programului de modernizare şi acreditare internaţională pentru Laboratoarele de Testare din Moldova, proiectul a continuat 
să sprijine laboratoarele de testare beneficiare în pregătirea pentru certificarea internaţională (ISO 17025) şi acreditare.

Pe parcursul lunii curente, în cadru proiectul s-au desfăşurat următoarele activităţi: 1) a continuat Testarea de Competenţă (TC) a 
stadiilor Laboratoarelor de Testare pentru Hrană şi Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, 2) a mobilizat Specialiştii în Testarea 
Produselor din Moldova şi România care au fost contractaţi pentru a asista aceste procese şi 3) a iniţiat elaborarea unui manual pri-
eten pentru clienţi, bazat pe diferite aspecte de instituire a unei infrastructuri recunoscute pe plan internaţional MSTQ în Moldova.
Mai multe informaţii la: http://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



№ 03 
2 Aprilie, 
2010 

ANUNŢURI

02 APRILIE, CHIŞINĂU
Vizita celui de-al doilea Comitet naţional de conducere al Proiectului regional, finanţat de UE, de sprijin pentru  
Serviciul de Grăniceri al Republicii Moldova.
Persoana de contact: Marin Roman, e-mail: roman@unhcr.org

6-7 APRILIE, CHIŞINĂU              
Atelier de lucru pentru membrii şi personalul comisiei pentru Probleme Juridice Numiri şi Imunităţile, precum şi membri  
ai Comisiei pentru Securitate Naţională, Apărare şi Ordinea Publică a Parlamentului Republicii Moldova.
Persoana de contact: Krisztián Kovács, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

7 APRILIE, CAHUL
A treia sesiune de instruire pentru funcţionari publici municipali şi politicieni în cadrul proiectului finanţat de  
UE “Consolidarea capacităţilor şi de creştere a gradului de conştientizare în raionul Cahul”.
Persoana de contact: Iacob Ajder, e-mail: iacobajder@yahoo.fr

13-15 APRILIE, CHIŞINĂU
Atelier de lucru al proiectului finanţat de UE “Dezvoltarea unui mecanism global de schimb de informaţii privind  
securitatea documentelor”.
Persoana de contact: Monika Weber, e-mail: monika.weber@icmpd.org

13-15 APRILIE, CHIŞINĂU          
Training privind controlul constituţionalităţii pentru membrii şi funcţionari ai Parlamentului Republicii Moldova.
Persoana de contact: Krisztián Kovács, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

19-23 APRILIE, CHIŞINĂU      
Sesiune de evaluare privind controlul parlamentar asupra Guvernului pentru membriii şi funcţionariii  
Parlamentului Republicii Moldova.
Persoana de contact: Krisztián Kovács, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

21 APRILIE, CHIŞINĂU
Conferinţa internaţională intitulată “Noile tehnologii în lista de elaborare”, pentru aproximativ 100 de participanţi.
Persoana de contact: Charlotte Souibes, e-mail: charlotte.souibes@undp.org

22 APRILIE, CHIŞINĂU      
Reuniunea UNDF a proiectului finanţat de UE “Sprijin electoral pentru Republica Moldova” , pentru aproximativ 70 de participanţi.
Persoana de contact: Charlotte Souibes e-mail: charlotte.souibes@undp.org

23 APRILIE, CHIŞINĂU      
Conferinţa Internaţională ACEEEO a proiectului finanţat de UE “Sprijin electoral pentru Republica Moldova”,  
pentru aproximativ 80 de participanţi.
Persoana de contact: Charlotte Souibes e-mail: charlotte.souibes@undp.org

28-29 APRILIE            
Reuniunea comitetului director cu şefii de proiecte
Persoana de contact: Krisztián Kovács, e-mail: kovacsparlament@gmail.com

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

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


