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BUNA GUVERNARE, SUPREMAŢIA LEGII ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE

UE ACORDĂ SUPORT ÎN IMPLEMENTAREA ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Chişinău, 27 aprilie – Primul proiect de twinning ” Suport pentru implementarea
şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”,
implementat cu succes, a fost finalizat şi s-a încheiat cu o conferinţă finală. Proiectul,
cu un buget de 1 milion Euro, a fost implementat pe o perioadă de 18 luni de către
Oficiul Danez de Brevete şi Mărci, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România
şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.
Proiectul a consolidat capacitatea administrativă a instituţiilor din Republica Moldova
în scopul protejării şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală, a îmbunătăţit
comunicarea dintre instituţiile guvernamentale responsabile de protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală, a consolidat şi a sporit sensibilizarea cu privire la importanţa
protejării drepturilor de proprietate intelectuală şi a asistat dezvoltarea sistemului
naţional de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate.
Persoana de contact: Iana Pustovaia, e-mail: iana.pustovaia@gov.md

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONCURENŢEI CONTINUĂ
ELABORAREA INVENTARULUI AJUTOARELOR DE STAT
Chişinău, 25-27 aprilie – proiectul de twinning finanţat de UE „Suport pentru
implementarea şi respectarea politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului de
stat” este în prezent implicat în continuarea creării Inventarului ajutorului de stat
existent, în strânsă cooperare cu reprezentanţii ministerelor şi altor autorităţi
publice. Inventarul va asigura transparenţă deplină în ceea ce priveşte acordarea
ajutorului de stat în Moldova în conformitate cu bunele practici ale UE şi reprezintă
primul pas al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) în crearea
mecanismului de ajutor de stat.
În scopul realizării obiectivelor stabilite, a fost efectuată o misiune pe parcursul perioadei
25-27 aprilie, şi au avut loc întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi Ministrului
Economiei. Experţii şi personalul ANPC s-au concentrat asupra identificării măsurilor de
ajutor de stat, după discuţiile cu furnizorii ajutorului de stat, analiza rapoartelor furnizorilor
şi finalizarea creării inventarului ajutorului de stat. Activităţile au fost efectuate luând în
considerare proiectul existent al Legii privind ajutorul de stat aprobate în primă lectură de către Parlament pe data de 6 martie.
Persoana de contact: Ştefan Timofti, e-mail: stimofti@yahoo.com

METODE ŞI INSTRUMENTE DE INVESTIGARE A CAZURILOR ANTITRUST
ŞI DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ
Chişinău, aprilie 24-27 – Îmbunătăţirea capacităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Concurenţei de investigare a cazurilor de concurenţă neloială şi antitrust a fost scopul
atelierului de lucru dedicat metodelor şi instrumentelor de investigare a cazurilor de
antitrust şi concurenţă neloială.
Experţi din Austria şi Letonia au prezentat aspecte teoretice privind investigarea cazurilor
de concurenţă neloială, publicitate neloială şi instrumente de investigare, studii de caz
şi ateliere de lucru privind cazuri specifice de concurenţă neloială, publicitate neloială
şi cazuri antitrust, investigate de către autorităţile letone şi austriece de concurenţă,
de asemenea au discutat cazurile actuale ale ANPC de concurenţă neloială, publicitate
neloială, şi au oferit consultaţii individuale.
Experţii şi-au împărtăşit experienţa cu privire la cazurile tratate de către autorităţile letone
şi austriece de concurenţă privind investigaţiile diferitor tipuri de concurenţă neloială;
încălcări ce ţin de publicitatea neloială şi cazuri antitrust, cât şi jurisprudenţa relevantă a
Curţii Europene de Justiţie.
Persoana de contact: Ştefan Timofti, stimofti@yahoo.com
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PROGRAMUL REGIONAL FINANŢAT DE UE ACORDĂ SUPORT AUTORITĂŢILOR
PUBLICE LOCALE ÎN GESTIONAREA PĂDURILOR
18 aprilie, Chişinău – Autorităţile publice locale (APL) antrenate în programul
regional finanţat de UE „Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei în domeniul forestier şi
guvernării” (ALFG), cât şi reprezentanţii Agenţiei „Moldsilva”, Ministerului Mediului,
ONG „Ecospectru” şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice s-au adunat pentru a
planifica o conferinţă cu scopul de a ajuta autorităţile publice locale în amenajarea
pădurilor din localităţile lor.
Experţii ONG „Ecospectru”, partener local al ALFG, au prezentat un raport tehnic general
(RTG) privind activitatea desfăşurată pe terenul împădurit deţinut de APL selectate. Cele
mai multe din terenurile forestiere ale comunităţilor din Moldova nu au fost niciodată
gestionate adecvat. Nivelul de ilegalităţi (şi anume exploatare forestieră şi defrişări
ilegale) în terenurile forestiere ale comunităţilor ţării este extrem de înalt, conduse de
necesităţile de subzistenţă ale comunităţilor.
Ţinând cont de condiţiile Republicii Moldova şi de dispersarea pădurilor, suprafaţa pădurilor din comunităţi variază de la 35 la 500 ha fiecare.
Astfel, planurile de amenajare a pădurilor elaborate de experţi reprezintă documentaţia normativă pentru a fi utilizată ca date de referinţă în
gestionarea adecvată a resurselor forestiere cât şi proiectarea activităţilor silvice (tăiere, restaurare/regenerare) pentru o perioadă de 10 ani.
Informaţii suplimentare: http://www.enpi-fleg.org/
Persoana de contact: Aurel Lozan, e-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org

PROIECT FINANŢAT DE UE ACORDĂ SUPORT PENTRU VIZITA DE STUDIU
A REPREZENTANŢILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA LA BRUXELLES
Bruxelles, 17-20 aprilie – reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova au vizitat
instituţiile UE în cadrul proiectului finanţat de UE „Gestionarea eficientă a migraţiei
de muncă şi a calificărilor”.
Scopul general al vizitei de studiu la instituţiile UE a fost de a consolida capacităţile
partenerilor naţionali de a elabora şi implementa legi, politici şi programe în domeniul
migraţiei forţei de muncă bazată pe drepturi, printr-o înţelegere sporită a instituţiilor
UE şi a omologilor din cadrul UE, printr-o prezentare şi schimb de opinii cu privire la
importante domenii de prioritate pentru cooperare şi discutarea posibilelor opţiuni de
politici pentru a satisface necesităţile constituenţilor acestora.
Pe parcursul celor două zile ale vizitei de studiu au fost organizate o serie de şedinţe cu
participarea reprezentanţilor Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor
Externe şi Integrării Europene, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Ministerului Educaţiei, cât şi oficiali ai UE, care au reprezentat Comisia Europeană.
Persoana de contact: Ghenadie Creţu, e-mail: gcretu@iom.int

OFIŢERII MINISTERULUI DE INTERNE INSTRUIŢI ÎN MATERIE DE READMISIE
Chişinău, 9-11 aprilie – Aproximativ 50 de ofiţeri ai Ministerului de Interne din
regiunile Centru, Nord şi Sud au fost instruiţi cu privire la reglementările şi
standardele UE referitor la politicile de readmisie şi impactul acestora asupra
managementului migraţiei în cadrul proiectului finanţat de UE „Suport pentru
implementarea Acordurilor de facilitare a regimului de vize şi a Acordurilor de
readmisie în Moldova şi Georgia (REVIS)”.
La solicitarea Biroului migraţie şi azil, doi experţi de la Serviciul Român pentru Imigrări au
oferit instruire şi au împărtăşit cele mai bune practici existente la nivel de UE în domeniul
politicilor de migraţie, readmisie şi returnare, şi modalitatea de organizare a cooperării
între agenţii pentru a face faţă provocărilor existente în acest sens.
Omologii români au prezentat experienţa lor în dezvoltarea mecanismelor şi practicilor
interne de detectare a străinilor ilegali în statele membre ale UE şi normele existente
pentru returnare şi procedurile de expulzare.
Informaţii suplimentare: http://www.icmpd.org/
Persoana de contact: Diana Hîncu, e-mail: diana.hincu@icmpd-md.org
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SISTEMUL DE GUVERNARE A ŞTIINŢEI DIN MOLDOVA
A FOST EVALUAT CU ASISTENŢA UE
2-5 aprilie, Chişinău – Academia de Ştiinţe a Moldovei a găzduit misiunea unui grup
de experţi internaţionali, implicaţi într-un exerciţiu de evaluare a sistemului de
cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) din Republica Moldova.
Scopul principal al misiunii a constat în identificarea practicilor existente privind
implementarea politicilor în domeniul CDI. Misiunea s-a încheiat cu o masă rotundă în
cadrul căreia au fost prezentate sistemele care guvernează domeniul de CDI din Austria,
Grecia, Estonia şi Belarus. De asemenea, în cadrul evenimentului, a avut loc prezentarea
Centrului pentru Finanţare a Cercetării Fundamentale şi Aplicative (CFCFA) din Republica
Moldova. Centrul are drept scop susţinerea şi dezvoltarea activităţii comunităţii ştiinţifice
naţionale din contul fondurilor publice alocate, prin intermediul unui sistem deschis,
bazat pe competiţie.
Exerciţiul de evaluare a sistemului CDI din Republica Moldova se desfăşoară în cadrul
proiectului cu finanţare europeană IncoNet EECA („S&T International Cooperation
Network for Eastern European and Central Asian Countries”) şi se va finaliza în luna iunie curent cu un raport elaborat de experţi. Acest
document va oferi o evaluare a sistemului actual de guvernare a ştiinţei din Moldova şi va conţine recomandări de îmbunătăţire şi aliniere a
acestuia la cele mai bune practici internaţionale din domeniu.
Persoana de contact: Diana Grozav, e-mail: diana.grozav@cssdt.asm.md

DELEGAŢIA UE PUBLICĂ O CERERE DE PROPUNERI PENTRU
ACTORII NESTATALI ŞI AUTORITĂŢILE LOCALE
Bruxelles, 31 martie – Delegaţia UE în Republica Moldova a publicat o cerere de
oferte în cadrul programului tematic „Actorii nestatali (ANS) şi autorităţile locale
(AL) în dezvoltare” şi Facilitatea de vecinătate pentru societatea civilă.
Obiectivul programului tematic este de a oferi sprijin pentru acţiuni de dezvoltare,
care să fie implementate de ANS-AL, în strânsă cooperare cu comunităţile locale şi cele
mai vulnerabile grupuri de populaţie, cu scopul de a promova o societate incluzivă şi
împuternicită în statele partenere.
Obiectivul Facilităţii de vecinătate pentru societatea civilă este de a consolida şi promova
rolul organizaţiilor societăţii civile în reforme şi schimbări democratice, prin sporirea
participării în realizarea obiectivelor politicii de vecinătate.
Suma totală orientativă făcută disponibilă pentru această cerere de oferte este de
1,05 milioane Euro. Orice grant solicitat trebuie să se încadreze între 150 000 Euro şi
300 000 Euro. Termenul limită pentru prezentarea aplicaţiilor este 2 iulie 2012.
Informaţii suplimentare: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/, Secţiunea „Granturi”

JUDECĂTORII ŞI PROCURORII MOLDOVENI INSTRUIŢI CU PRIVIRE LA EXAMINAREA
CAZURILOR REFERITOARE LA DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Chişinău, 20-23 martie – peste 60 judecători şi procurori din Republica Moldova au
fost instruiţi în aspecte ce ţin de bunele practici internaţionale privind examinarea
cazurilor referitor la drepturile de proprietate intelectuală în conformitate cu
procedura civilă şi penală, metodologia şi aspectele practice.
Seminarul a fost moderat de către experţi internaţionali din Danemarca şi România şi a fost
organizat în cadrul proiectului de twinning „Suport pentru implementarea şi respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.
Printre subiectele discutate în timpul seminarului au fost aspecte legate de aplicarea
legislaţiei naţionale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.
Persoana de contact: Victoria Muntean muntean.victoria@gmail.com
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DEZVOLTAREA SOCIALĂ ŞI UMANĂ

PROIECTUL FINANŢAT DE UE DOTEAZĂ ŞCOLILE, GRĂDINIŢELE ŞI CENTRELE
COMUNITARE CU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ
Chişinău, 25 aprilie – În 2012 Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova finanţat de UE îşi va
extinde activităţile în alte 13 raioane din Moldova. Proiectul va demara acţiuni de instalare
a sistemelor alternative de încălzire, pe bază de biomasă, la instituţiile publice rurale
selectate în cadrul competiţiei deschise în raioanele Glodeni, Donduşeni, Soroca, Râşcani,
Floreşti, Anenii Noi, Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Ungheni, Basarabeasca, Cimişlia şi Cahul.
Aceste priorităţi ale proiectului au fost prezentate în cadrul Şedinţei Consiliului Naţional
al Proiectului prezidate de viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, Ministru al Economiei. „Odată
cu dezvoltarea cererii pentru combustibil din biomasă, trebuie să asigurăm şi oferta,
stimulând dezvoltarea acestei industrii de colectare şi prelucrare a deşeurilor agricole pe
bază de competiţie între operatorii privaţi”, a declarat Valeriu Lazăr.
Iarna viitoare, 72 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare rurale se vor încălzi cu energie din
biomasă. În total, peste 15.000 de oameni vor beneficia direct de noua sursă energetică.
Până în 2014, proiectul va fi activ în toate raioanele, peste 130 de sate vor dispune de sisteme sigure şi durabile de furnizare a energiei din
biomasă, cu potenţial de replicare în toată ţara.
Persoana de contact: Ina Zglavuţă, e-mail: ina.zglavuta@undp.org

PRINCIPALUL SITE WEB DESPRE MIGRAŢIA LEGALĂ ŞI SIGURĂ
MODERNIZAT CU ASISTENŢA UE
Chişinău, 24 aprilie – Site-ul web modernizat http://www.migratie.md/ ce conţine
informaţii complexe şi concise despre migraţie a fost relansat ca rezultat al
modernizării şi actualizării sale în cadrul proiectului „Susţinerea implementării
componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova”
implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi finanţat de Uniunea
Europeană.
Noul instrument de informare bazat pe internet permite cetăţenilor Republicii Moldova
care au decis să plece în străinătate, să acceseze cu uşurinţă informaţie extensivă şi
complexă despre posibilităţile şi oportunităţile de a migra în peste 20 de ţări din întreaga
lume. În plus, cetăţenii străini care doresc să viziteze sau să se stabilească în ţara noastră
pot găsi informaţii cu privire la cerinţele de şedere legală, oportunităţile de muncă şi
afaceri pe acelaşi site.
Site-ul web http://www.migratie.md/ actualizat la un format nou, are scopul de a oferi
potenţialilor migranţi date concrete şi informaţie complexă, astfel ca decizia lor de a pleca să fie una bine-informată – din punct de vedere
legal, social şi economic.
Persoana de contact: Ion Bulgac, e-mail: ibulgac@iom.int

CAMPANIA DE SENSIBILIZARE PENTRU CETĂŢENII MOLDOVENI
MIGRANŢI CÂŞTIGĂ TEREN ÎN ITALIA
Bologna, 30 martie – 1 aprilie – 12 lideri ai asociaţiilor diasporei moldoveneşti create în Italia s-au
adunat pentru a participa la un curs de instruire a formatorilor, organizat de Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie ca parte proiectului finanţat de UE “Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra
minorilor şi familiilor rămase în ţară”.
Instruirea a avut scopul de a le oferi participanţilor posibilitatea de a organiza şi implementa cu succes
viitoarea campanie de sensibilizare pentru migranţii moldoveni din Italia întitulată „Nimeni nu e singur
pe pământ”. Pe parcursul celor 3 zile de lucru, cei 12 reprezentanţi ai diasporei au învăţat cum să faciliteze
discuţiile cu colegii lor migranţi, să transmită corect mesajul campaniei, să lucreze cu materialele de
sensibilizare, să promoveze campania şi să organizeze evenimente de screening în oraşele lor.
Campania va fi organizată pe o perioadă de şase luni şi desfăşurată cu sprijinul direct al asociaţiilor
diasporei moldoveneşti în 9 oraşe italiene cu cea mai mare concentrare a migranţilor moldoveni.
Persoana de contact: Nelea Motriuc, e-mail: nmotriuc@iom.int
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COMERŢ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ

OFICIALII UNIUNII EUROPENE ŞI REPUBLICII MOLDOVA PREZINTĂ PENTRU PRIMA
DATĂ ÎNCEPUTUL NEGOCIERILOR PRIVIND DCFTA COMUNITĂŢII DE AFACERI
Chişinău, 25 aprilie 2012 – Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova a organizat o conferinţă privind prezentul şi viitorul
relaţiilor economice şi comerciale dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Mai mult de 120 participanţi, reprezentând
comunitatea de afaceri din toate regiunile, inclusiv Transnistria, cât şi autorităţile publice, societatea civilă şi mass media au fost
prezenţi la eveniment. Conferinţa organizată în parteneriat cu Asociaţia Europeană a Oamenilor de Afaceri (European Business
Association) a fost oficial deschisă de Prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat şi Şeful Delegaţiei Uniunii Europene Ambasadorul
Dirk Schuebel.
Subiectul principal al evenimentului a fost starea actuală a negocierilor dintre UE şi Republica Moldova privind Zona de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA). Salutând prima rundă de negocieri privind DCFTA, organizată în perioada 16-23 martie 2012, Ambasadorul
Schuebel a declarat: “Considerăm că acest eveniment este un moment istoric în relaţiile comerciale dintre UE şi Moldova. Intrăm într-o nouă
etapă, care va aduce relaţiile noastre la noi niveluri de profunzime şi ambiţie”.
Trei runde ulterioare de negocieri sunt prevăzute de asemenea în luna iunie, septembrie şi noiembrie 2012 şi alte 2-3 runde în 2013. Uniunea
Europeană şi Republica Moldova planifică să finalizeze negocierile şi să semneze acordul privind DCFTA până la finele anului 2013.
Persoana de contact: Sergiu Zamari, e-mail: zamari@keycommunications.ua

FACILITATEA UE DE INVESTIŢII PENTRU VECINĂTATE: MOLDOVA ESTE
CEL MAI MARE BENEFICIAR DIN STATELE PARTENERIATULUI ESTIC
Bruxelles, 4 aprilie: Facilitatea UE de investiţii pentru străinătate (FIV) a aprobat
anul trecut contribuţii de grant în vecinătatea estică şi sudică care au ajuns la o
cifră-record de 142,3 milioane Euro, atrăgând noi investiţii totale de aproximativ
4,3 miliarde Euro, conform raportului FIV 2011 lansat recent.
Începând cu 2008, FIV a acordat suport la 52 proiecte în întreaga regiune de vecinătate,
reprezentând un cost total al investiţiilor de aproximativ 14 miliarde Euro. Nouă proiecte cu
contribuţii de grant de 60,4 milioane Euro au fost aprobate începând cu anul 2008 pentru
Republica Moldova, ţara fiind cel mai mare beneficiar în rândul statelor Parteneriatului
Estic.
FIV acordă asistenţă pentru modernizarea Spitalului Clinic Republican din Chişinău,
îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare din Chişinău, modernizarea
Aeroportului Chişinău şi transportului public din Chişinău, reabilitarea drumurilor,
eficienţa energetică, dezvoltarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi modernizarea sectorului vinicol.
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

PRODUCĂTORII DIN SECTORUL AGROALIMENTAR ŞI VITIVINICOL ÎNVAŢĂ
DESPRE INDICAŢIILE GEOGRAFICE ŞI BENEFICIILE ACESTORA
Edineţ, Chişinău şi Comrat, 19-21 martie – peste 50 de reprezentanţi ai producătorilor
din sectorul agroalimentar şi vitivinicol şi ai instituţiilor publice interesaţi de acest
domeniu s-au adunat la seminariile privind indicaţiile geografice şi beneficiile
acestora. Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului de twinning „Suport
pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în
Republica Moldova” şi au fost moderate de experţi internaţionali din Franţa şi Polonia.
Participanţii au avut oportunitatea de a învăţa despre conceptul de indicaţie geografică,
avantajele oferite producătorilor şi regiunilor rurale, sistemele existente şi exemple de
produse protejate în UE, cât şi sistemul de înregistrare în Moldova. Aceştia au primit de
asemenea pachete informaţionale cu studii de caz relevante.
Persoana de contact: Victoria Muntean muntean.victoria@gmail.com
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ANUNŢURI REFERITOARE LA PROIECTE FINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

6 MAI 2012, MESTRE, ITALIA
Lansarea campaniei de informare şi sensibilizare „Nimeni nu e singur pe pământ” pentru cetăţenii moldoveni migranţi în Mestre,
Italia în cadrul proiectului „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor rămase în ţară”.
Persoana de contact: Nelea Motriuc, e-mail: nmotriuc@iom.int

7-8 MAI, MADRID, SPANIA
Vizita de studiu privind procedura de recunoaştere a statutului de apatrid pentru reprezentanţii Biroului migraţie şi azil
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

8-10 MAI, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind cadrul juridic al UE şi cele mai bune practici de combatere a consumului de droguri de către conducătorii auto
pentru funcţionarii Ministerului Afacerilor Interne şi funcţionarii Comisiei Naţionale Antidrog
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

10-11 MAI, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind Atelier de lucru privind consolidarea capacităţilor operaţionale de asigurare a protecţiei statice şi dinamice
a demnitarilor de stat naţionali şi străini pentru ofiţerii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

14-17 MAI, YORK, LONDRA, MAREA BRITANIE
Vizita de studiu privind statistica agricolă pentru specialiştii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

14-15 MAI, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind transpunerea legislaţiei UE cu privire la contractele de credit pentru consumatori
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

14-17 MAI, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Vizita de studiu privind consolidarea capacităţilor instituţionale în contextul procesului de liberalizare a vizelor
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

15 MAI – 21 IUNIE, SOROCA, REZINA, ORHEI, HÎNCEŞTI, CAHUL, COMRAT, CĂUŞENI,
CHIŞINĂU
Seminarii privind “Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a sistemului de achiziţii publice”, în cadrul proiectului de twinning
“Suport pentru sistemul de achiziţii publice din Republica Moldova”
Persoana de contact: Clara Calin, e-mail: calinclara@gmail.com

19 MAI, COMRAT
Vizita partenerilor la centrul comunitar şi grădiniţa din satul Carbalia (Comrat), încălzită cu energie pe bază de biomasă, Proiectul
Energie şi Biomasă în Moldova
Persoana de contact: Ina Zglavuţă, e-mail: ina.zglavuta@undp.org

28-30 MAI, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind gestionarea frontierelor pentru funcţionarii Serviciului de Grăniceri, Serviciului Vamal şi Ministerului
Afacerilor Interne
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

29-30 MAI, CHIŞINĂU
Atelier de lucru privind crearea şi funcţionarea birourilor de recuperare a creanţelor
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/
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