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UN PROIECT AL UE DE FORMARE A FORMATORILOR ASISTĂ OFICIALII MOLDOVENI 
În perioada 25 mai - 3 iunie, proiectul finanţat de UE “Consolidarea capacităţilor 
şi cooperării privind identificarea documentelor de călătorie false şi falsificate la 
frontiera dintre Moldova şi România” a sprijinit organizarea unei formări intensive 
a formatorilor pentru 16 reprezentanţi ai Serviciului Grăniceri, Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, 
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în domeniul securităţii 
documentelor. Trainingul s-a axat pe o varietate de subiecte: de la elaborarea 
documentelor până la metodele de falsificare.

Formatorii sunt experţi înalt calificaţi din Ungaria, Olanda şi România. Proce-
sul de instruire a fost facilitat de prezenţa echipamentului (laptopuri, proiec-
toare şi seturi de examinare a documentelor) procurat de proiect cu acest 
scop şi transmis ministerelor din Republica Moldova. Acestea vor fi utilizate de 
instituţiile respective în cadrul unor formări ulterioare. 

În iulie, la Chişinău vor fi organizate 2 formări-pilot. În cadrul acestor formări, vor participa formatorii locali, care vor fi asistaţi 
de experţii internaţionali. 

Persoana de contact: Weber Monika, e-mail: monika.weber@icmpd.org 

UN PROIECT FINANŢAT DE UE FORMEAZĂ OFICIALII MOLDOVENI  
ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII EXTERNE  
În perioada 27–28 mai, prin intermediul proiectului finanţat de UE “Consolidarea 
capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor”, 
managerii şi funcţionarii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM) au fost instruiţi în domeniul comunicării externe.

Cu ocazia acestui eveniment, au fost invitaţi cei mai buni experţi în domeniul 
comunicării din cadrul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă din Suedia  şi 
BNG, companie lider de PR şi de comunicare. 

Comunicarea, după cum relatează experţii proiectului, este un element cheie 
în vederea facilitării proceselor de muncă şi este esenţială pentru stabilirea 
unui dialog social cu partenerii. Acesta este motivul pentru care în cadrul proi-
ectului a fost organizată o sesiune de formare în domeniul comunicării externe 
cu partenerii şi reprezentanţii mass-media. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.legal-in.eu/ 
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 

UN PROIECT FINANŢAT DE UE OFERĂ ZONELOR RURALE OPORTUNITĂŢI 
ANTREPRENORIALE 
La 28 mai, în cadrul Forului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care a avut loc la 
Chişinău, 20 de tineri antreprenori au fost premiaţi de proiectul finanţat de UE 
şi implementat de OIM, “Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi 
dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE — Republica Moldova”. Premiile 
au constituit granturi nerambursabile sub formă de echipament în valoare de 
€1000. Tinerii antreprenori au fost implicaţi şi în cadrul Programului Naţional de 
Abilitare Economică a Tinerilor.

În Moldova lipsa oportunităţilor economice este o cauză majoră a migraţiei şi 
a renunţării de a reveni acasă. Factorii principali care ar putea motiva cetăţenii 
Moldoveni să-şi întemeieze un viitor sigur la ei acasă sunt crearea unui mediu 
de afaceri favorabil, oferirea cursurilor de formare pentru iniţierea afacerilor, 
îmbunătăţirea competenţelor în domeniul managementului afacerilor prin 
acordarea sprijinului în lansarea afacerilor.

Proiectul susţine dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi încurajează activităţile viitoarelor generaţii ca măsuri de integrare 
socială, abilitare economică (care vor spori dezvoltarea regiunilor rurale), reducere a sărăciei şi prevenire a migraţiei ilegale. 

Grantul acordat este parte componentă a programului de susţinere a tinerilor antreprenori din regiunile rurale ale Re-
publicii Moldova. 

Persoana de contact: Ludmila Vasilov, email: lvasilov@iom.int 



№ 06 
2 Iulie, 
2010 

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

UN PROIECT FINANŢAT DE UE ORGANIZEAZĂ SEMINARE DE FORMARE  
PENTRU OFIŢERII DE POLIŢIE  
La 31 mai, 10 şi 21 iunie, în cadrul proiectului OIM, finanţat de UE “Cooperarea 
Tehnică şi  Întărirea Capacitaţilor Guvernelor Republicii Moldova şi Ucrainei 
pentru punerea în aplicare a Acordurilor de Readmisie cu UE (GUMIRA)”, au fost 
organizate trei seminare de instruire cu privire la problemele legate de reţinerea 
şi detenţia migranţilor. Seminarul a întrunit ofiţeri de poliţie din Chişinău şi din 
alte regiuni.

Instruirea adecvată a poliţiştilor este un imperativ pentru a asigura faptul că 
în timpul reţinerii sau detenţiei migranţilor le sunt respectate drepturile funda-
mentale în conformitate cu normele legale naţionale şi internaţionale. 

Formarea a relevat în prim plan informaţii cu privire la cadrul legal naţional 
care reglementează intrarea, şederea, reţinerea şi detenţia străinilor pe teri-
toriul Moldovei. De asemenea, au fost specificate cele mai importante instru-
mente legale adoptate de Republica Moldova cu privire la protecţia drepturilor migranţilor ilegali. S-a acordat o deosebită 
atenţie jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Persoana de contact: Mihai Maciuca, e-mail: mmaciuca@iom.int 

UN PROIECT FINANŢAT DE UE ORGANIZEAZĂ UN SEMINAR INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA 
IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE READMISIE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI MOLDOVA 
La 1 iunie, la Chişinău, în cadrul proiectul implementat de OIM cu sprijinul financiar al UE “Cooperarea Tehnică şi  Întărirea 
Capacitaţilor Guvernelor Republicii Moldova şi Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordurilor de Readmisie cu UE (GUMIRA)” a 
fost organizat un seminar internaţional. Seminarul a reunit reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate în Moldova, organizaţii 
internaţionale, ONG-uri, autorităţi moldoveneşti şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Serviciului Grăniceri din 
România şi Ucraina.

Seminarul a fost organizat ca un eveniment de bilanţ şi de evaluare în cadrul căruia experţii legali şi-au împărtăşit experienţele 
cu participanţii şi au venit cu anumite recomandări. Ei au constituit platforma pentru stabilirea unui dialog cu participanţii şi 
facilitarea schimbului de experienţe privind diferite aspecte legate de readmisie.

Autorităţile moldoveneşti au prezentat provocările de până acum cu care se confruntă Ministerul Afacerilor Interne, Ministeru-
lui Afacerilor Externe şi Serviciul Grăniceri în ceea ce priveşte negocierea şi implementarea AR şi protocoalelor adiţionale, iar 
partenerii din România şi Ucraina au relatat despre propria experienţă şi cele mai bune practici din domeniu. 

Persoana de contact: Mihai Maciuca, e-mail: mmaciuca@iom.int 

UN PROIECT FINANŢAT DE UE ORGANIZEAZĂ ATELIERE DE LUCRU PENTRU  
ONG ŞI AUTORITĂŢILE LOCALE 
În perioada 7–11 iunie, la Edineţ, în cadrul proiectului finanţat de UE “„O nouă 
abordare a reducerii sărăciei în Moldova — eforturile comune ale ONG-urilor şi 
administraţiilor locale”,  au fost organizate 2 ateliere de lucru cu participarea 
reprezentanţilor autorităţilor locale. Atelierele de lucru s-au axat pe aspecte 
legate de reducerea sărăciei.

Acest proiect a desfăşurat deja ateliere de lucru similare în alte 8 raioane din 
Republica Moldova şi a instruit 218 reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 212 
reprezentanţi ai ONG-urilor locale. Către faza finală de implementare, proiec-
tul va fi desfăşurat 20 de seminare identice.

În cadrul atelierelor de lucru, participanţii ONG-urilor şi autorităţilor locale 
au discutat despre oportunităţile de cooperare, managementul serviciilor 
publice locale, acordarea serviciilor publice pentru persoanele defavorizate, 
posibilităţile de reducere a sărăciei prin implementarea politicilor de angajare, consiliere profesională ca mijloc de reducere  
a sărăciei şi excluziunii sociale, reintegrarea socială a foştilor deţinuţi. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.ishr.md/
Persoana de contact: Liubov Nemcinova, nemcinova@yahoo.com
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UN PROIECT FINANŢAT DE UE OFERĂ SPRIJIN PENTRU MODIFICAREA LEGISLAŢIEI  
CU PRIVIRE LA JOCURILE DE NOROC  
La 14 iunie, proiectul finanţat de UE “Suport pentru implementarea acordurilor bilaterale dintre Moldova şi Uniunea Europeană” 
a anunţat despre o nouă lege privind jocurile de noroc online, care este pregătită de Ministerul Economiei, în colaborare cu experţii 
europeni. Ministerul Economiei  a solicitat asistenţă din partea proiectului şi a experţilor UE pentru a finaliza elaborarea noii legi 
cu privire la jocurile de noroc.

Noul proiect de lege va înlocui majoritatea legilor existente în domeniul jocurilor de noroc cu scopul de a implementa  
o structură îmbunătăţită, mult mai complexă a regulamentelor cu privire la jocurile de noroc. La solicitarea Ministerului Econ-
omiei, proiectul finanţat de UE a oferit consultanţă şi expertiză cu privire la cadrul legal din domeniul jocurilor de noroc şi pari-
uri, a elaborat un capitol din legislaţie care se referă la practicarea jocurilor de noroc prin internet sau la alte tipuri de jocuri 
practicate la distanţă, a elaborat recomandări cu referire la modificările proiectului de lege cu privire la jocurile de noroc, cu 
explicarea regulilor ce guvernează reglementările înaintate, inclusiv reglementările care se referă la practicarea jocurilor de 
noroc prin internet sau alte mijloace de comunicare, a oferit instruire în domeniul legislaţiei şi regimurilor legale ce guvernează 
reglementările UE cu privire la jocurile de noroc. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.support-md-eu.md/ 
Persoana de contact: Ramona Lupu, e-mail: ramona.lupu@support-md-eu.md 

 

UN PROIECT AL UE ABORDEAZĂ FENOMENUL EXODULUI DE CREIERI ÎN VEDEREA 
CONSOLIDĂRII REPUBLICII MOLDOVA CA PLATFORMĂ DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 
La 17 iunie, proiectul finanţat de UE şi implementat de OIM, “Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi dezvoltare 
a Parteneriatului pentru Mobilitate UE — Republica Moldova”, a lansat programul „Abordarea fenomenului exodului de creieri 
şi consolidarea Republicii Moldova drept platformă de cercetare şi dezvoltare prin revenirea temporară a oamenilor de ştiinţă 
moldoveni expatriaţi”. Programul este organizat în cooperare cu Academia de Ştiinţe şi are drept scop sporirea contribuţiei 
savanţilor născuţi în Moldova, care momentan locuiesc peste hotarele ţării, la dezvoltarea ştiinţei şi economiei Republicii 
Moldova prin propria lor experienţă.

Pentru a facilita acest proces de cooperare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe, proiectul va acorda, în baza unui concurs de-
schis şi transparent, granturi unui număr de 30 de cercetători care doresc să revină în Moldova pentru o perioadă de 7-11 zile, 
pentru a se implica în activităţi pe termen scurt într-una din instituţiile academice/de cercetare din Moldova. 

Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int 

 

UN PROIECT AL UE ANALIZEAZĂ MODALITĂŢILE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A STATISTICII  
CU PRIVIRE LA MIGRANŢIE 
La 19 iunie, proiectul finanţat de UE şi implementat de OIM, “Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi dezvoltare a 
Parteneriatului pentru Mobilitate UE — Republica Moldova”, a organizat prima reuniune a grupului tehnic interguvernamental de 
lucru pentru coordonarea executării primului Profil Migraţional Extins al Republicii Moldova.

Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova are scopul de a servi obiectivului general de facilitare a managementului 
eficient al migraţiei prin sprijinirea elaborării politicilor bazate pe evidenţe. Acesta va extinde cunoştinţele Guvernului despre 
migraţie şi despre modul în care acesta ar putea influenţa benefic asupra dezvoltării, precum şi sporirea aplicării şi diseminării 
informaţiei existente cu referire la migraţie printre beneficiari. De asemenea, profilul va sprijini crearea unor mecanisme de 
raportare permanentă a tendinţelor migraţionale. În plus, Profilul Migraţional va fi utilizat la monitorizarea impactului Partene-
riatului pentru Mobilitate UE-Moldova. Cu acest scop, a fost elaborat şi testat un set de indicatori. 

Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int 
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EUBAM REVIZUIE REALIZĂRILE RECENTE  
La 21 iunie, Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina 
(EUBAM), a organizat la Odessa cea de-a 14-ea şedinţă a Comitetului Con-
sultativ cu participarea Serviciilor de Grăniceri şi Vamal ale RM şi Ucrainei 
şi organele de drept şi instituţiile guvernamentale, pentru a face o trecere 
în revistă a realizărilor recente ale Misiunii legate de susţinerea dezvoltării 
standardelor UE în managementul frontalier. Şedinţa a fost prezidată de Şeful 
Delegaţiei UE, Excelenţa Sa Ambasadorul José Manuel Pinto Teixeira.

Comitetului Consultativ a luat în calcul raportul anual de activităţi al EUBAM 
şi a subliniat buna cooperare dintre EUBAM şi serviciile partenere într-un şir 
de domenii, inclusiv implementarea Declaraţiei Vamale Comune, ameliorarea 
schimbului de informaţii, implementarea unor operaţiuni frontaliere comune 
de control, eficientizarea lucrului analitic comun, consolidarea capacităţilor, 
instituirea programelor de instruiri şi comunicare publică.

Comitetul a salutat dezvoltările menite să sprijine implementarea conceptului Managementului Integrat al Frontierei (IBM) în 
Moldova şi Ucraina, în special implicarea sistematică a EUBAM la elaborarea strategiilor de IBM pentru Ucraina şi Moldova, ca 
rezultat al Conferinţei Internaţionale Comune a EUBAM şi Serviciului Frontierei de Stat al Ucrainei cu privire la “Managemen-
tului Integrat al Frontierei: realizări şi perspective”, care a avut loc la Kiev în perioada 14-15 aprilie. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.eubam.org/
Persoana de contact: Maryna Reshetnyak, e-mail: press@eubam.org 

EXTINDEREA PROIECTULUI DE TWINNING FINANŢAT DE UE, ASISTENŢĂ PENTRU 
PARLAMENTUL RM 
La 24 iunie, Comitetul de Coordonare a Proiectului de Twinning finanţat de UE “Asistenţă pentru Parlamentul Republicii Moldova” 
a avut o şedinţă la care s-a discutat implementarea de succes a activităţilor proiectului şi în cadrul căreia a fost anunţată extinderea 
cu trei luni a proiectului.

În perioada aprilie-iunie 2010, au avut loc 8 activităţi: seminare de instruire şi ateliere de lucru pentru parlamentari, funcţionarii 
parlamentari şi reprezentanţi ai guvernului, cu privire la controlul constituţionalităţii legilor în statelor membre ale UE, cu priv-
ire la cooperarea poliţienească şi judiciară din UE şi sistemul de vize Schengen.

Proiectul a oferit recomandări pentru Parlament şi Guvern; s-a axat pe constituirea unei noi structuri a UE în aparatul Par-
lamentului, asupra necesităţii de a stabili un comitet permanent ce va avea în vizor doar activităţile UE. De asemenea, s-a 
abordat ajustarea tehnicilor de evaluare a impactului regulatoriu prin recuperarea bunelor practici ale Ministerului Economiei 
şi reorganizarea structurii administrative a Parlamentului. 

Persoana de contact: Kovacs Krisztian, e-mail: kovacsparlament@gmail.com 
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  ANUNŢURI ALE PROIECTELOR FINANŢATE DE UE

5-6 IULIE, CHIŞINĂU 
Abilităţi de Negociere: training organizat prin intermediul proiectului finanţat de UE “Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare 
a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor.” 
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.legal-in.eu/ 
Persoana de contact: Cristina Cozma, e-mail: cristina.cozma@legal-in.eu 

12-14 IULIE, CHIŞINĂU 
Sesiune de instruire pentru ofiţerii consulari ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE), organizată  
cu sprijinul proiectului finanţat de UE şi implementat de OIM, “Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi dezvoltare  
a Parteneriatului pentru Mobilitate UE — Republica Moldova”. 
Persoana de contact: Oxana Maciuca, e-mail: omaciuca@iom.int 

13 IULIE, HOTEL “CODRU”, CHIŞINĂU 
Conferinţa Regională cu genericul “Crearea parteneriatelor FLEG” în cadrul programului finanţat de UE “Îmbunătăţirea Aplicării 
Legislaţiei Forestiere şi Guvernării (FLEG) în Politica de Vecinătate cu Ţările din Europa de Est şi Rusia”. 
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://www.enpi-fleg.org/
Persoana de contact: Vladislava Nemova, e-mail: vnemova@worldbank.org 

14-25 IULIE, CHIŞINĂU 
Sortarea produselor furajere şi laboratoarele de testare RCVD, Institutul Naţional Român de Metrologie, în cadrul proiectului  
UE “Suport pentru promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova”. 
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: http://miepo.md/
Persoana de contact: Philip Santens, e-mail: philip.santens@gfa-sepia.md 

15-16 IULIE, SOROCA 
Training de consolidare a capacităţilor pentru specialiştii incubatoarelor de afaceri din Soroca în colaborare cu MEC, NOSME 
şi Entrance 2 Your Business, în cadrul proiectului UE “Susţinerea implementării componentelor de migraţie şi dezvoltare  
a Parteneriatului pentru Mobilitate UE — Republica Moldova”. 
Persoana de contact: Ludmila Vasilov, e-mail: lvasilov@iom.int 

16 IULIE, CHISINAU 
Vizită  de monitorizare a mecanismului de supraveghere la centrul de cazare a migraţilor din Chişinău, proiectul UE “Cooperarea 
Tehnică şi Întărirea Capacitaţilor Guvernelor Republicii Moldova şi Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordurilor de Readmisie 
cu UE (GUMIRA)”. 
Persoana de contact: Mihai Maciuca, e-mail: mmaciuca@iom.int 

Acest buletin de ştiri a fost elaborat 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


