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BUNA GUVERNARE, STATUL DE DREPT ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE

UNIUNEA EUROPEANĂ CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR
DE DEZVOLTARE ALE MILENIULUI ÎN MOLDOVA
Chişinău, 24 ianuarie – Organizațiile non-guvernamentale (ONG-urile) şi sectorul
privat ca participanţi la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
(ODM) este titlul noului proiect finanţat de Uniunea Europeană în Republica Moldova.
Scopul proiectului este de a spori capacităţile ONG-urilor sectoriale şi a reprezentanţilor
sectorului privat şi va contribui la implementarea ODM-urilor şi a sarcinilor acestora în
Moldova.
În particular, acest proiect prevede:
• pregătirea şi distribuirea a 8 rapoarte analitice privind rolul şi contribuţia specifică a
societăţii civile şi a reprezentanţilor sectorului privat în implementarea celor 8 ODM-uri;
• realizarea unei campanii largi de informare şi conștientizare la nivel naţional dedicată succeselor
obţinute şi sarcinilor finale ale ODM- urilor ce urmează a fi realizate către sfîrşitul lui 2015;
• dezvoltarea capacităţilor specifice ale societăţii civile şi a reprezentanţilor sectorului privat
de a monitoriza cu regularitate şi în mod eficient realizarea în Moldova a ODM-urilor şi a altor sarcini de dezvoltare convenite în plan intern.
Acest proiect va fi administrat de către Centrul de Dezvoltare Economică, Sofia, pe o perioadă de 24 luni. Va fi implementat în Chişinău, regiunile
Nord, Centru şi Sud ale Moldovei şi Transnistria.
Persoana de contact: Dima Belan, e-mail: belan87@gmail.com

CAPACITĂŢILE PERSONALULUI UNITĂŢII NAŢIONALE DE COORDONARE CONSOLIDAT
ÎN CADRUL CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
Chişinău, 18 ianuarie – Consolidarea capacităţilor personalului Unităţii Naţionale de
Coordonare (UNC) şi realizarea cu regularitate a cursurilor de formare profesională,
este unul dintre obiectivele principale ale proiectului “Suport Cancelariei de Stat”
finanțat de UE. Acesta presupune suport Guvernului Republicii Moldova în utilizarea
instrumentelor Twinning, TAIEX şi SIGMA, precum şi în introducerea şi utilizarea
cadrului Programului Comprehensiv de Consolidare Instituţională (CIB).
Prima sesiune din cadrul cursurilor preconizate a fost organizată în incinta Cancelariei de
Stat și a fost dedicată Instrumentelor de Asistenţă Externă ale Uniunii Europene. Din partea
UNC, întreaga Direcţie Asistenţă Externă a participat la eveniment, toţi fiind activ implicaţi în
procesul de informare.
Prezentarea “Instrumentele de Asistenţă Externă ale Uniunii Europene” a elucidat conceptul
de Asistenţă Externă în general, Declaraţia de la Paris din 2005 privind Eficacitatea Asistenţei,
rolul UE ca partener de dezvoltare durabilă, dar şi instrumentele tematice şi geografice.
În vederea facilitării schimbului de cunoştinţe, a fost publicat pliantul “Instrumentele de Asistenţă Externă ale Uniunii Europene pentru 2007 – 2013”
și diseminat în cadrul evenimentului.
Persoana de contact: Iana Pustovaia, e-mail: iana.pustovaia@gov.md

ORGANELE DE INTERNE DIN MOLDOVA ÎȘI ÎMBUNĂTĂŢESC CAPACITĂŢILE LOR
PRIVIND INVESTIGAȚIILE PE INTERNET
Chişinău, 17-19 ianuarie – Scopurile atelierului de lucru din cadrul Proiectului
Twinning “Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova” au constituit sensibilizarea cu privire la
pericolele pentru societate a crimelor de proprietate intelectuală şi îmbunătăţirea
capacităţii organelor executive din Republica Moldova de a investiga infracţiunile
de proprietate intelectuală comise prin intermediul Internetului.
În declarația sa de deschidere, Locotenent-colonelul de poliţie Vitalie Briceag a apreciat înalt
importanţa Proiectului Twinning pentru Republica Moldova, și speră că proiectul va consolida
substanţial capacităţile organelor de drept în prevenirea şi combaterea crimelor ce ţin de
încălcarea dreptului proprietăţii intelectuale, comise prin intermediul Internetului.
În cadrul atelierului, participanţii au avut posibilitatea de a discuta diferenţele dintre
executarea on-line în statele membre şi în Republica Moldova, modurile actuale de operare
ale infractorilor on-line. Au fost evidențiate recomandări în vederea îmbunătăţirii metodelor
de investigare a infracţiunilor on-line din sfera proprietăţii intelectuale în Republica Moldova.
Persoana de contact: muntean.victoria@gmail.com
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EUBAM CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢILOR ANALITICE
ŞI MANAGERIALE ALE SERVICIILOR PARTENERE
Odesa, 21 decembrie 2011 – În cadrul celei de a 71 Reuniuni de Coordonare Externă,
Slawomir Pichor, şeful adjunct al EUBAM a donat oficial serviciilor partenere
din Moldova și Ucraina soft-uri şi computere gen lap-top. Donaţia are drept scop
îmbunătăţirea capacităţilor analitice şi manageriale ale agențiilor de frontieră.
Pachetele de Software analitic SmartDraw, donate serviciilor de grăniceri şi serviciilor vamale
de frontieră din Moldova şi Ucraina vor ajuta unitățile de analiza riscului pentru a vizualiza
datele, astfel, vor  consolida calitatea analizelor situaţiei de securitate la frontieră.
Treizeci de computere lap-top cu soft-urile necesare sunt donate serviciilor de grăniceri și
serviciilor vamale din Republica Moldova şi Ucraina. Acest echipament va fi utilizat de participanţi
în cadrul cursulului internaţional pentru comandanților pichetelor de frontieră locale, cursuri ce
au drept scop dezvoltarea capacităţilor profesionale ale managerilor de nivel mediu.
Persoana de contact: Cristina Turcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

PROTECŢIA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DISCUTATĂ
ÎN CADRUL ATELIERULUI REGIONAL LA CHIŞINĂU
Chişinău, 12-14 decembrie – 29 de reprezentanţi ai serviciilor vamale/fiscale din
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina, experţi UE din Polonia
şi Lituania s-au întrunit pentru a participa la următorul atelier de lucru din cadrul
Proiectului finanţat de UE Parteneriatul Estic – iniţiativa optimă de instruire în
cadrul Managementului Integrat al Frontierei.
Evenimentul a fost organizat de către Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor
Migraţionale (ICMPD), executorul proiectului. Atelierul de lucru s-a axat în primul rînd pe
realizările şi provocările legate de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală  şi a avut
menirea să familiarizeze participanţiii cu sistemele naționale existente ale altor ţări pentru
a evidenţia similitudinile şi particularităţile acestora în raport cu practicile UE. În plus,
evenimentul a avut drept scop să contribuie la o mai bună înţelegere a aspectelor juridice şi
practice, a capacităţilor tehnice/tehnologice şi de evaluare a riscurilor şi să sprijine cooperarea
dintre serviciile naţionale şi internaţionale corespunzătoare.
Mai multe informaţii: http://www.eap-fit.eu/
Persoana de contact: Viktor Makai, e-mail: viktor.makai@icmpd.org

CENTRU DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI INTEGRAT ÎN COMBATEREA
MIGRAŢIEI ILEGALE VA FI CREAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
În perioada 12-14 decembrie, la Chişinău, s-a desfăşurat atelierul naţional de lucru
în vederea creării Centrului de coordonare a managementului integrat de frontieră
responsabil de combaterea migraţiei ilegale. Activitatea respectivă a fost realizată
în cadrul Proiectului de instruire al Iniţiativei prioritare în cadrul Proiectului finanţat
de UE Parteneriatul Estic – iniţiativa optimă de instruire în cadrul Managementului
Integrat al Frontierei.
Scopul atelierului viza să faciliteze constituirea Centrului de coordonare a managementului
integrat de frontieră prin oferirea de sprijin din partea experţilor şi o prezentare profundă a
obiectivelor, baza legală, structura şi metodele de lucru, precum şi pentru a identifica agențiile
participante și etapele de înființare a Centrului conform experienţei colegilor din Ungaria.
Ca urmare a sesiunii, reprezentanţii Serviciului Grăniceri, Ministerului Afacerilor Interne,
Serviciului Vamal, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au acumulat
cunoştinţe şi sfaturi practice din partea experţilor și au explorat împreună cu ei provocările
posibile in procesul de creare a unui asemenea centru în Republica Moldova.
Mai multe informaţii: http://www.eap-fit.eu/
Persoana de contact: Viktor Makai, e-mail: viktor.makai@icmpd.org
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE UE

INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA POT PARTICIPA ÎN
CALITATE DE PARTENERI CU DREPTURI DEPLINE ÎN PROIECTELE ERASMUS MUNDUS
La 22 decembrie, Comisia Europeană a lansat un apel de propuneri în valoare de mai mult de 170
milioane € pentru 2012 în cadrul programului finanţat de UE – Erasmus Mundus II. Programul este
deschis pentru toate ţările lumii, inclusiv şi pentru Republica Moldova.
Apelul Erasmus Mundus (EACEA/42/2011) urmăreşte să sprijine proiectele în cadrul celor trei acţiuni ale programului:
Acțiunea 1: Erasmus Mundus Programe Comune, vizează consolidarea cooperării dintre instituţiile de învăţămînt
superior şi personalul academic din Europa și țările terțe în vederea creării unor centre de excelenţă şi promovarea
resurselor umane de înaltă calificare.
Acțiunea 2: Erasmus Mundus Parteneriate, vizează favorizarea cooperării structurate dintre instituţiile de
învăţămînt superior din Europa şi cele dintr-o țară terță. Bugetul de acţiune pentru ţările din cadrul Parteneriatului
Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina) constituie €35.649 milioane.
Acțiunea 3: Promovarea Învățământului Superior European, cu scopul de a promova învățământul superior
european prin măsuri menite să consolideze atractivitatea, profilul, imaginea, vizibilitatea şi accesibilitate acestuia.
Pentru  toate cele 3 acţiuni termenul limită pentru aplicare este 30 aprilie 2012.
Mai multe informaţii: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/

ANUNŢURI DIN PROIECTELE FINANŢATE DE UE

30 ianuarie, Suceava, România

Termenul limită de depunere a proiectelor în cadrul Programul de cooperare transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
Mai multe informaţii: http://ro-ua-md.net/

2-3 februarie, hotel Codru, Chişinău

Atelier de lucru referitor la viitoarea politică de vize a Republicii Moldova în cadrul programului finanţat de UE “Suport pentru implementarea
Acordului între Republica Moldova şi UE privind facilitarea eliberării vizelor şi Acordului privind readmisia persoanelor cu şedere ilegală în
Moldova şi Georgia”.
Persoana de contact: Diana Hincu, e-mail: diana.hincu@icmpd-md.org

7-9 februarie, Chişinău

Misiunea experţilor în domeniul fondului european de garantare a creditelor pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii din
Moldova (TAIEX)
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

20-22 februarie, Chişinău

Misiunea experţilor privind asigurarea calității în învățământul medical superior la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţanu” (TAIEX)
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

20-24 februarie, Chişinău

Misiunea experţilor privind protecția și bunăstarea animalelor de fermă la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova
(TAIEX)
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

20-24 februarie, Chişinău

Misiunea experţilor în instruirea formatorilor coordonatorilor de transplant la Agenţia de Transplant Ministerului Sănătăţii din Republica
Moldova (TAIEX)
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

21-24 februarie, Chişinău

Atelier de lucru referitor la cadrul legal al UE şi cele mai bune practici în domeniul investigaţiilor pentru responsabilii de la Serviciul Grăniceri din
Moldova și serviciile de inteligenţă (TAIEX)
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

24 februarie, Delegaţia UE, Chişinău

Termenul limită pentru depunerea cererilor de granturi în cadrul instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDO)
program pe ţară, 2011 în Republica Moldova
Mai multe informaţii: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/
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