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BUNA GUVERNARE, SUPREMAȚIA LEGII ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE

OFICIALII MOLDOVENI DIN CADRUL MINISTERELOR DE RESORT SENSIBILIZEAZĂ
PUBLICUL CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE SUPORT BUGETAR ÎN MOLDOVA
Chișinău, 20 martie – Peste 40 participanți, inclusiv reprezentanți ai Cancelariei de
Stat, ministerelor de resort și ai Delegației Uniunii Europene în Moldova au discutat
Programul de Suport Bugetar al Uniunii Europene în cadrul unei mese rotunde
organizate de Unitatea Națională de Coordonare. Scopul evenimentul a fost de a
sensibiliza publicul și de a furnizarea informații ample privind suportul politicilor
sectoriale/Programul de suport bugetar factorilor cheie interesați.
Vorbitorii au informat participanții despre principiile și procedurile suportului bugetar al
UE; principalele probleme și provocări cu care s-a confruntat Proiectul de asistență tehnică
pentru suportul bugetar sectorial în vederea stimulării economice în zonele rurale; Programul
de suport al politicilor în sectorul aprovizionării cu ape și problemele cu care se confruntă
acesta.
Reprezentanții ministerelor de resort – Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Ministerul
Educației, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției – nu doar au audiat prezentările, ci și s-au
implicat active în discuții, având posibilitatea să adreseze întrebări oficialilor din cadrul Delegației UE și experților din cadrul proiectelor.
Persoană de contact: Iana Pustovaia, e-mail: iana.pustovaia@gov.md

RAPORT PRIVIND RELELE TRATAMENTE PE MOTIV DE DISCRIMINARE
ÎN MOLDOVA ELABORAT CU SPRIJINUL UE
Chișinău, 19 martie – În cadrul unei mese rotunde, organizate de Asociația
Promo-LEX și de Trustul pentru Drepturi Echitabile a fost lansat raportul privind
relele tratamente pe motiv de discriminare în Moldova. Documentul examinează
fenomenul specific al relelor tratamente cu caracter discriminatoriu faţă de femei,
persoane cu dizabilităţi, LGBT, precum şi reprezentanţi ai minorităţilor etnice şi
religioase din Moldova.
“Scopul acestui Raport este de a informa autorităţile Republicii Moldova, precum şi publicul
larg, despre fenomenul relelor tratamente discriminatorii și de a spori gradul de conştientizare
al autorităţilor cu privire la necesitatea de a aborda în mod eficient toate cazurile de rele
tratamente discriminatorii, care parvin la adresa lor”, a declarat Olga Manole, coordonator de
proiect în cadrul Asociația Promo-LEX.
Reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Moldova, Hubert Duhot, prezent la eveniment,
a subliniat sprijinul acordat de Delegația Uniunii Europene pentru inițiativele societății civile
din Moldova, menționând importanța și necesitatea unor astfel de publicații și relevanța problemei discutate în cadrul evenimentului.
Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democraţie şi Drepturile
Omului (IEDDO).
Informații suplimentare sunt disponibile la: http://promolex.md/
Persoană de contact: Carolina Bondarciuc, e-mail: pr@promolex.md

OFICIALII MOLDOVENI SE FAMILIARIZEAZĂ CU EXPERINȚA ȘI PROCEDURILE
APLICATE ÎN DOMENIUL VIZELOR ȘI MIGRAȚIEI DIN ROMÂNIA
București, 14-15 martie – Proiectul privind Suportul implementării Acordurilor CE de
facilităre a vizelor și readmitere în Moldova și Georgia, finanțat de UE, a organizat o
vizită de studiu în România în domeniul politicilor vizelor. Delegația moldovenească
compusă din 7 oficiali, reprezentanți ai Departamentului Afaceri Consulare al
Ministerului facerilor Externe și Integrării Europene, Biroului Migrație și Azil al
Ministerului Afacerilor și Serviciului Vamal al Republicii Moldova s-au familiarizat cu
experiența și procedurile aplicate în România în domeniul vizelor și migrației.
Partenerii români au prezentat experiența lor practică în materia recepționării, procesării
și eliberării vizelor și armonizării procedurii de eliberare a vizelor și a sistemelor de vize cu
legislația și standardele UE. Membrii delegației moldovenești au beneficiat de posibilitatea
de a vizita Centrul Național de Vize, Centrul de Instruire a Personalului Consular din cadrul
MAE al României și Oficiul Român pentru Imigrări și de a analiza cele mai bune practice și
recomandări care ar putea fi aplicate în procesul de ameliorare și reformare a cadrului juridic
și instituțional din Republica Moldova în domeniul vizelor.
Persoană de contact: Diana Hincu, e-mail: diana.hincu@icmpd-md.org
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EUBAM SUSȚINE CAPACITATEA SERVICIILOR PARTENERE ÎN COMBATEREA
TRAFICULUI DE SUBSTANȚE STUPEFIANTE
Chișinău, 22-23 februarie – În scopul facilitării unui schimb de experință și opinii
privind mecanismele de ultimă oră de combatere a traficului de stupefiante de tip
nou, Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina
(EUBAM) a organizat, de comun cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Moldova, seminarul “Substanțe psihoactive de tip nou”.
Evenimentul a reunit reprezentanții organelor de drept din Moldova și experții internaționali
din Polonia, Belarus și Ucraina în scopul consolidării capacității servicilor partenere ale
EUBAM de combatere a traficului de substanțe stupefiante în Republica Moldova și Ucraina.
Substanțele psihotrope de tip nou prezintă o amenințare gravă pentru societatea
moldovenească, în special pentru tinerele generații, și reprezintă o provocare imensă
pentru organele de drept. În cadrul seminarului au fost propuse, discutate și prezentate
spre examinare organelor de drept din Moldova și Ucraina soluții, în conformitate cu cele
mai bune practici ale UE, în materia prevenirii efective și combaterii traficului de substanțe psihoactive.
Pe lângă obiectivul consolidării capacității, EUBAM și partenerii internaționali au urmărit prin intermediul acestui seminar să acorde sprijin Direcției
Antidrog a Ministerului Afacerilor în cadrul investigațiilor penale speciale privind contrabanda substanțelor psihotrope în Republica Moldova.
Informații suplimentare sunt disponibile la: http://eubam.org/
Persoana de contact: Christina Turcan, e-mail: christina.turcan@eubam.org

COMERȚ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

DOCUMENTUL STRATEGIC PENTRU APLICAREA LEGII PRIVIND CONCURENȚA
ELABORAT CU SPRIJINUL UE
Chișinău, 19-23 martie – Proiectul Twinning „Suport pentru implementarea și
respectarea politicii în domeniul concurenței și ajutorului de stat”, finanțat de UE,
a efectuat o misiune pe termen scurt în scopul finalizării Documentului strategic
privind concurența. Acest document va stabili metodele relevante de cooperare
între Agenția Națională pentru Protecția Concurenței și actorii cheie în vedere
sporirii conștientizării cu privire la cadrul juridic în domeniul concurenței. Misiunea
a urmărit să identifice necesitățile de instruire privind normele concurenței în
rândul actorilor societății moldovenești, oficialilor guvernamentali, instanțele
judecătorești.
În aceeași perioadă, a fost efectuată o altă misiune de scurtă durată în scopul implementării
efective a cadrului legislativ în materia abuzului de poziție dominantă. STEs din Austria
împreună cu experții ANPC au elaborat două proiecte de linii directoare pentru evaluarea
abuzului de poziție dominantă, care urmează a fi utilizate de către ANPC și aplicate pe piața
națională după intrarea în vigoare a legii privind concurența.
Persoană de contact: Catalina Deica, catalina.deica@consiliulconcurentei.ro

ANALIZA DEFRIȘĂRILOR ILEGALE DE COPACI DIN MOLDOVA
A EVIDENȚIAT VOLUME DE LEMN NEÎNREGISTRATE
Chișinău, 19 martie – Un studiu privind amploarea defrișărilor ilegale de copaci în
Moldova a dezvăluit că circa 500 de mii de metri cubi de lemn a fost tăiat fără ca datele
să fie înregistrate în documentele oficiale ale autorităţilor. Acest volum reprezintă
consumul intern de resurse forestiere, susceptibile de a proveni din practici ilegale și/
sau nesigure. Cu toate acestea, sursa acestui consum necesită a fi verificată. Studiul
a fost efectuat de către Programul „ENPI FLEG” în 2010-2011 și a cuprins datele
statistice enunțate într-un alt studiu privind consumul anual real de lemn în țară.
Numai o parte din volumul de lemn tăiat în mod ilegal ar putea fi depistat de către grupul
de lucru al ENPI FLEG angajat în realizarea studiului. În acest compartiment datele statistice
arată că volumul de lemn tăiat în mod ilegal în pădurile gestionate de Agenția“Moldsilva” a
constituit circa 3, 800 de metri cubi în 2010 și 2,500 de metri cubi în prima jumătate a anului
2011, în timp ce volumul de lemn tăiat ilegal în pădurile gestionate de către alți agenți a
constituit circa 16,000 de metri cubi în 2010.
Rezultatele studiului în cauză și ale studiului privind consumul de lemn efectuate de către ENPI FLEG au fost publicate și diseminate tuturor actorilor
și prezentate Agenției “Moldsilva”. Studiile au evidenția necesitatea unei revizuiri și a unui control mai strict al resurselor forestiere din partea
Agenției “Moldsilva” și a Inspectoratului Ecologic de Stat.
Pentru informații suplimentare: http://www.enpi-fleg.org/
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ETICHETAREA ENERGETICĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ECO-DESIGNUL
DISCUTATE ÎN CADRUL ATELIERULUI REGIONAL LA CHIȘINĂU
Chișinău, 15-16 martie – Un atelier dedicat etichetării energetice a aparatelor
electrice și eco-designul a fost organizat de către Inițiativa Regională de Conservare
a Energiei în sectorul rezidențial, un proiect INOGATE finanțat de UE. La eveniment
au participat reprezentanți și experți din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și
Ucraina, care au prezentat experiența și cele mai bune practici aplicate în țările lor.
La eveniment au participat reprezentanți ai ministerelor de resort, agențiilor pentru protecția
consumatorilor, agențiilor pentru eficiența energetică, laboratoarelor tehnice etc., direct
responsabili pentru crearea, adoptarea, implementarea și evaluarea legislației relative la
etichetarea produselor și eco-designul. Un expert din Finlanda a făcut o prezentare privind
“Eco-designul produselor energetice: Introducerea legislației, descrierea procesului și
exemple de reglementări”.
Experții din cadrul proiectului au făcut o prezentare generală a legislația UE privind
etichetarea și eco-designul, posibilitățile de cooperare la nivel regional și cu Uniunea Europeană, exemplele statelor membre ale Uniunii
Europene, promovarea etichetării energetice și a aparatelor eficiente energetic în rândul consumatorilor, și metodele de verificare a informației
privind etichetele energetice în magazine.
Pentru informații suplimentare: http://www.inogate-ee.org/

PROMOVAREA EFECIENȚEI ENERGETICE ÎN MOLDOVA
CU SUPORTUL PROIECTULUI CIUDAD
Chișinău, 14-17 martie – Opt companii naționale și internaționale au participat la
expoziția specializată MOLDENERGY, organizată cu suportului financiar oferit în
cadrul proiectului CIUDAD finanțat de Uniunea Europeană. “Prin împuternicirea
companiilor interesate nu numai de obținerea de profit, dar, de asemenea, și de
educația publică, dorim să promovăm un comportament responsabil la capitolul
eficiență energetică în Republica Moldova” a declarat Daniela Frantujan, Managerul
proiectului “Creșterea eficienței energetice a municipiilor”, care acoperă municipiul
Chișinău din Moldovei și municipiul Sevastopol din Ucraina.
Din contul acestui proiect, au fost alocate €10,000 pentru acoperirea cheltuielilor de
înregistrare și închiriere a standurilor pentru companiile selectate de către o comisie de
experți independenți în urma unui concurs public. Anul trecut, la eveniment au participat
50 de companii și 10,000 de vizitatori, inclusiv un număr mare de participanţi internaționali.
Proiectul „Eficiența energetică în municipalități: Creşterea eficienţei energetice în municipiile
Chişinău şi Sevastopol în baza experienţei pozitive existente”, finanțat de CIUDAD, este gestionat de Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat
cu municipalitatea din Sevastopol, IDIS „Viitorul”, Uniunea Municipalităţilor din regiunea Marmara şi Universitatea din Marmara (Turcia).
Informații suplimentare sunt disponibile la: http://www.ciudad-programme.eu/

HĂRȚI DIGITALE ALE PĂDURILOR DIN MOLDOVA ELABORATE CU SPRIJINUL EU
Chișinău, 12 martie – Hărți digitale ale pădurilor din Moldova au fost elaborate în
cadrul programului „ENPI Forest Law Enforcement and Governance” (ENPI FLEG)
/ENPI Aplicarea Legislației Forestiere și Guvernarea” și sunt acum disponibile
pentru a fi utilizate. Hărţile includ poze actualizate cu pădurile din ţară și au fost
întocmite în cooperare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi organizaţia
nonguvernamentală „Silva-Mileniu III.
Echipele ENPI FLEG și Agenția Moldsilva au creat o bază de date care să raspundă obiectivelor
proiectului programului ONU de dezvoltare a mediului întitulat „Dezvoltarea ariei de acoperire
şi managementul eficacităţii Sistemului de Arie Protejată (PAS) în Moldova”.
Programul ENPI FLEG a creat sinergii cu proiectul PAS, având drept scop îmbunătăţirea
managementului de protecţie a terenurilor cu păduri din Moldovei şi reducerea impactului
negativ asupra ecosistemului pădurilor, care se încadrează în diverse categorii de protecţie
(rezervaţii naturale, rezervaţii forestiere, copaci-monumete ale naturii etc).
Grație acestor eforturi de cooperare, toate suprafeţele forestiere protejate, care au devenit subiecte ale procesului de reevaluare și revalidare, trebuie
să se încadreze în limitele stabilite de recentul management de planificare al hărţilor elaborate de agenţia Moldsilva şi Programul ENPI FLEG.
Informații suplimentare sunt disponibile la: http://www.enpi-fleg.org/
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AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONCURENȚEI ÎNCEPE
ELABORAREA UNUI INVENTAR AL AJUTORULUI DE STAT
Proiectul Twinning „Suport pentru implementarea şi respectarea politicii în domeniul
concurenţei şi ajutorului de stat”, finanțat de Uniunea Europeană, este, în prezent implicat,
în crearea unui inventor al ajutorului de stat existent, în strânsă cooperare cu reprezentanții
ministerelor și altor autorități publice.
Inventarul urmează să asigure o transparență deplină în ceea ce privește acordarea ajutorului de stat în
Republica Moldova în conformitate cu practicile Uniunii Europene și constituie primul pas întreprins de
ANPC în vederea creării unui mecanism de acordare al ajutorului de stat.
Crearea unui inventar național, care să include toate categoriile de ajutor de stat acordate în Moldova, a
demarat luna trecută cu o reuniune, la care au participat reprezentanții ministerelor și agențiilor implicate
în procesul de asigurare a unui mediu de afaceri favorabil în Moldova.
În cadrul acestei reuniuni, participanții au fost informați despre obiectivele inventarului ajutoarelor de
stat, importanța acestuia și metodele de lucru. Pe parcursul următoarelor luni, se planifică organizarea mai
multor reuniuni și continuarea procesului de instruire în vederea elaborării inventarului în conformitate
cu standardele UE.
Persoană de contact: Catalina Deica, e-mail: catalina.deica@consiliulconcurentei.ro

ANUNȚURI PRIVIND PROIECTELE FINANȚATE DE UE

2-4 APRILIE, CHIȘINAU
Misiunea experților TAIEX privind asigurarea calității în educația medicală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
“Nicolae Testemitanu”
Informații suplimentare: http://www.usmf.md/

2-4 APRILIE, BRUXEL
Vizita de studiu pentru instituțiile publice naționale în cadrul proiectului finanțat de UE “Guvernarea efectivă a migrației forței
de muncă și a dimensiunilor sale de îndemnare”
Persoana de contact: Ghenadie Cretu, e-mail : gcretu@iom.int
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