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MOBILITY AND 
PEOPLE

Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, împreună cu Ambasadele Statelor Membre 
ale UE, au marcat Ziua Europei 2022 printr-o serie de evenimente culturale și educative în mai 
multe regiuni ale Republicii Moldova.

MOBILITATE ȘI 
OAMENI

„Ziua Europei 2022: Solidaritate pentru Pace” marcată în Republica 
Moldova

Sub genericul „SOLIDARITATE PENTRU PACE”, activitățile desfășurate pe parcursul lunii mai 
au evidențiat cultura și valorile Uniunii Europene, precum și asistența oferită de UE și de statele 
sale membre, în spiritul Echipa Europa, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.
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„Dragi prieteni, Ziua Europei este marcată în 
acest an într-un context care ne-a întristat și 
tulburat profund. În Ucraina, un război crud și 
nejustificat ucide oameni nevinovați. Localități 
întregi sunt distruse de ferocitatea forțelor 
militare ruse. Astăzi, mai mult ca oricând, valorile 
care stau la baza creării și activității Uniunii 
Europene – unitatea, solidaritatea, pacea, statul 
de drept și respectarea drepturilor omului, în 
special a dreptului fundamental la viață – devin 
indispensabile. Războiul din țara vecină aduce 
pentru noi toți datoria personală de a proteja 
pacea. Astfel, doresc să vă invit să primiți pacea în casele dumneavoastră: Solidaritatea pentru pace 
este principalul mesaj pe care dorim să-l transmitem în cadrul activităților planificate cu ocazia Zilei 
Europei.” 

a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Tradiționalul Orășel European și-a deschis din nou porțile, de data aceasta în format fizic, la 
Chișinău și Edineț. În capitală, Orășelul European a fost organizat pe 14 mai, în Piața Marii 
Adunări Naționale, urmat seara de un concert de excepție susținut de artiști din Republica 
Moldova și Ucraina.

Pe 21 mai, locuitorii din Edineț au fost 
invitați la un eveniment Orășelul European 
regional, care a avut loc în Piața principală 
din Edineț, urmat de un concert susținut 
de artiști locali acompaniați de Moldovan 
National Youth Orchestra. Bucătăria 
europeană a făcut parte din ambele 
Orășele Europene care au găzduit, de 
asemenea, o serie de activități culturale 
și interactive pentru toată lumea, inclusiv 
pentru copii.
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Evenimente adiționale pentru a marca Ziua Europei 2022 au fost organizate la Soroca, Ștefan 
Vodă, Ungheni, Bălți etc. în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, autoritățile locale și 
rețeaua de Eurocluburi și Centre de Informare Europeană din întreaga țară.
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Tradiționalul Festival de Film și Cultură Europeană a inclus 23 de evenimente și proiecții, 
fiind difuzate la TV și pe platforma online https://eu4moldova.eu/europe-day-2022, în a doua 
jumătate a lunii mai.

https://eu4moldova.eu/europe-day-2022
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Pe 14 mai 2022, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, împreună cu Ambasadele 
Statelor Membre ale UE, a organizat la Chișinău, în inima capitalei, Orășelul European – un 
eveniment de amploare de o zi – care a promovat cultura și valorile Uniunii Europene, precum și 
a evidențiat asistența oferită de Uniunea Europeană și statele sale membre, în cadrul abordării 
Echipei Europa, pentru Republica Moldova, în beneficiul cetățenilor din întreaga țară. 

Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei Europei 2022, sub genericul general 
SOLIDARITATE PENTRU PACE.

Orășelul European la Chișinău, promotor al culturii, valorilor și 
asistenţei Uniunii Europene
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Orășelul a prezentat asistența Uniunii 
Europene prin intermediul proiectelor 
finanțate de UE și implementate în Republica 
Moldova, precum și prin intermediul 
beneficiarilor concreți, care au venit să-și 
expună produsele și să comunice despre 
rezultatele tangibile, obținute cu sprijinul 
Uniunii Europene. Expoziția s-a desfășurat 
pe aleea intitulată simbolic „UE-Moldova: 
Împreună mai puternici”. De asemenea, pe 

aleea intitulată „Echipa Europa”, ambasadele 
statelor membre UE au prezentat sprijinul 
acordat Republicii Moldova de către țările 
lor și bucătăria tradițională europeană. În 
total, 27 de proiecte finanţate de UE și-au 
prezentat rezultatele în faţa publicului larg, 
iar 15 ambasade ale statelor membre ale 
UE au participat la târg prin organizarea 
de chestionare tematice, concursuri și 
distribuirea de materiale de vizibilitate.

Tradiționalul Orășel European și-a deschis din nou porțile în anul 2022, în format fizic, la 
Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de o zi a fost lansat printr-o conferință 
de presă la care au participat Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks, Ambasadorii 
Statelor Membre ale UE și mass-media din Republica Moldova.
Link către transmisiunea în direct a evenimentului de lansare cu presa din cadrul Orășelului 
European din Chișinău.

https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/2356235084517085
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De asemenea, Orășelul European la Chișinău a cuprins activități organizate în cadrul Pavilionului 
de Dezbateri pentru vizitatorii târgului, inclusiv o dezbatere tematică „Parteneriate pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale” organizată de Friedrich Ebert Stiftung Moldova și Institutum 
Virtutes Civilis (proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”). 

De asemenea, în cadrul Pavilionului de 
dezbateri a avut loc un atelier de lucru pentru 
tineri, intitulat „Ingrediente pentru o carieră 
de succes”, care a cuprins două prezentări 
pentru tineri, în special oportunitățile de 
educație și formare profesională (VET) în 
Republica Moldova, condusă de „Proiectul 
Promovarea Învățământului Profesional 
Tehnic pentru o Economie Verde”, și o 

sesiune privind oportunitățile de studii 
pentru tineri în UE, sesiune condusă de 
proiectul Erasmus finanțat de UE.
Totodată, tinerii au participat la un joc 
intelectual dedicat Zilei Europei, intitulat 
„UE înseamnă: Pace. Unitate. Solidaritate”. 
Jocul a fost organizat pentru a celebra 
Anul european al tineretului, marcat pe tot 
parcursul anului 2022. Jocul intelectual a 
fost transmis și în direct.

https://realitatea.md/video-live-ziua-europei-in-pman-tinerii-participa-la-un-joc-intelectual/
https://realitatea.md/video-live-ziua-europei-in-pman-tinerii-participa-la-un-joc-intelectual/


BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

13

De asemenea, Zona dedicată Copiilor a organizat numeroase activități creative și distractive 
pentru copii, pregătite de echipele proiectelor finanțate de UE.

Vizitatorii Orășelului European din Chișinău a participat și la Târgul ONG-urilor, unde peste 30 
de ONG-uri, susținute de UE, au expus și prezentat serviciile sociale pe care le oferă în diferite 
regiuni ale județului.

Pe tot parcursul zilei, vizitatorii au putut observa echipamentele și vehiculele achiziţionate 
pentru pompieri și serviciul naţional de urgenţă cu sprijinul UE, reunite sub o mare expoziție, 
unde copii și adulți au participat la cursuri de prim ajutor și au testat unele dintre echipamente, 
sub supravegherea personalului Ministerului Afacerilor Interne.
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La toate evenimentele, parte a Orășelului European de la Chișinău, au participat ambasadorul 
Uniunii Europene, Jānis Mažeiks, ambasadorii statelor membre ale UE și prim-ministrul 
Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, alături de alți oficiali de stat.

Orășelul European la Chișinău a fost urmat, seara, de un concert de excepție „Solidaritate 
pentru pace” susținut de artiști moldoveni și de un invitat special din Ucraina, trupa rock  “Bez 
Obmejeny/ Без Обмежень”.
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Spre finalul concertului, Arcul de Triumf, situat în inima Chișinăului, a fost iluminat în culorile 
drapelului Uniunii Europene. 

Concertul „Ziua Europei 2022: Solidaritate pentru pace” a fost transmis în direct pe platformele 
de socializare ale Delegației UE.

Orășelul European a culminat cu transmiterea în direct a marii finale a Concursului Internaţional 
EUROVISION 2022.

https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/2356235084517085
https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/2356235084517085
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Orășelul European la Edineţ – celebrează Ziua Europei 2022 în 
regiunea de nord a ţării

Pe 21 mai 2022, Delegația Uniunii Europene 
în Republica Moldova, împreună cu 
Ambasadele statelor membre ale UE, a 
organizat Orășelul European de la Edineț – 
cel mai mare eveniment regional organizat 
cu ocazia Zilei Europei 2022 în regiunea de 
nord a Republicii Moldova – promovând 
cultura și valorile Uniunii Europene, precum 

Pe 21 mai 2022, Orășelul European și-a deschis porțile în Edineț, în Piața Independenței. 
Evenimentul de o zi a fost lansat de către Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks, 
Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord și Primarul municipiului Edineț, alături de 
presa națională și regională din Republica Moldova și de cetățenii locali.

Orășelul European la Edineț a evidențiat asistența acordată de Uniunea Europeană în cadrul 
proiectelor locale finanțate de UE implementate în municipiul Edineț și a proiectelor regionale 
finanțate de UE, derulate în regiunea de nord a țării. Orășelul a găzduit beneficiari ai asistenței 
UE din nordul țării, care au venit să-și prezinte produsele și să comunice despre rezultatele 
tangibile, obținute cu sprijinul Uniunii Europene.

și evidențiind asistența oferită de Uniunea 
Europeană și statele sale membre, în 
cadrul abordării Echipa Europa, în beneficiul 
cetățenilor din întreaga regiune de nord 
și în mod special, din municipiul Edineț.  
Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei 
Europei 2022, sub genericul SOLIDARITATE 
PENTRU PACE.
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Pe parcursul zilei, în cadrul Orășelului European la Edineț au fost organizate numeroase 
activități pentru copii și tineri.

În cadrul târgului de la Edineț, au fost prezentate expoziții de echipamente și autovehicule 
achiziționate pentru Poliția de Frontieră și pentru Primăria Edineț cu sprijinul UE, etc
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Atmosfera din Orășel a fost plină de viață datorită muzicienilor, cântăreților și dansatorilor locali, 
care au cântat pentru vizitatori.
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Orășelul European la Edineț a fost vizitat de ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks, de 
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, de reprezentanți ai statelor membre ale UE și de 
autoritățile locale.
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Seara, vizitatorii Orășelului European de la Edineț s-au bucurat de un concert susținut de cântăreți 
moldoveni, Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, transmis în direct online pe rețelele de 
socializare ale Delegației UE.

https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/978685782845622
https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova/videos/978685782845622
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Festivalul de Film și Cultură Europeană 
a avut loc în 2022, în a doua jumătate a 
lunii mai, și a inclus materiale furnizate 
de ambasadele statelor membre ale 
UE și de instituțiile culturale afiliate.  
Festivalul a inclus 23 de evenimente, 
printre care proiecții la TV, difuzări 
de filme și concerte în locații fizice, 
expoziții de fotografie și evenimente 
culturale în câteva locații din țară. 
Totodată, a avut loc și un eveniment 
cu un regizor de film din Republica 
Cehă.

Festivalul European de Film și Cultură 
2022 a atras atenţia publicului, 
acumulând peste 200.000 de 
vizualizări online și la TV.

Festivalul de Film și Cultură Europeană este unul dintre cele mai importante evenimente ale Zilei 
Europei, organizat anual - o iniţiativă de promovare a diversităţii de filme, concerte, festivaluri 
și alte evenimente culturale europene în Republica Moldova. Scopul acestei iniţiative este de a 
spori cunoștinţele și interesul publicului faţă de operele audiovizuale europene, inclusiv faţă de 
patrimoniul cinematografic și audiovizual.

Festivalul de Film și Cultură Europeană 2022 - descoperirea 
patrimoniului cultural al Statelor Membre ale UE
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Cu prilejul marcării Anului European al 
Tineretului 2022, Delegația Uniunii Europene 
în Republica Moldova a lansat campania de 
comunicare „Anul European al Tineretului 
2022”. Cu această ocazie a fost organizat un 
eveniment la nivel înalt în incinta Universității 
de Stat din Moldova în data de 20 aprilie 2022. 
Evenimentul a reunit tineri și reprezentanți 
ai Delegației Uniunii Europene, ambasadori 
ai statelor membre ale UE și membri ai 
societății civile, care au marcat împreună 

începutul Anului European al Tineretului în 
Republica Moldova. În cadrul evenimentului, 
reprezentanții programelor Erasmus+ și 
Corpul European de Solidaritate au prezentat 
numeroase oportunități de educație, angajare 
și formare pentru tineri, femei și bărbați, toate 
finanțate de Uniunea Europeană.

În incinta Universității de Stat a fost organizat 
un târg de proiecte și programe de asistență 
UE adresate tinerilor din Moldova, iar vizitatorii 

Anul European al Tineretului 2022 – marcat în Republica Moldova
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au avut ocazia să facă schimb de experiență 
și să se informeze despre oportunitățile 
disponibile pentru tinerii din Moldova. În cadrul 
expoziției tematice au fost afișate informații 
despre programele de educație (inclusiv Tineri 
Ambasadori Europeni care au beneficiat de 
programul Erasmus), suportul oferit tinerilor 
antreprenori și startup-urilor, oportunități de 
instruire, sprijin pentru incluziune socială 
pentru tineri prin inițiative finanțate de UE.

Evenimentul oficial a fost deschis de rectorul 
Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, cu 
un discurs de bun venit în care și-a exprimat 
recunoștința față de Uniunea Europeană pentru 
oportunitățile oferite studenților moldoveni. 
Jānis Mažeiks, Ambasadorul UE în Republica 
Moldova a vorbit despre asistența UE care 
vizează tinerii din Republica Moldova în cadrul 
a diverse proiecte/programe și inițiative. Iar 
mai mulți ambasadori ai statelor membre 
ale UE, inclusiv România, Suedia, Austria, 
Germania și Letonia au prezentat cooperarea 
bilaterală ce creează oportunități pentru tinerii 
din Republica Moldova.

În a doua parte a evenimentului, Tinerii Ambasadori Europeni au ținut o prezentare despre importanța 
comunicării și a angajamentului civic al tinerilor pentru dezvoltarea durabilă și despre modul în care 
UE contribuie la realizarea acesteia.

Evenimentul a culminat cu o sesiune interactivă organizată de Tinerii Ambasadori Europeni, un test 
pe platforma Kahoot despre oportunități și programe pentru tineri finanțate de UE și de statele sale 
membre.
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Republica Moldova marchează 8 ani de liberalizare a regimului de 
vize

Republica Moldova marchează opt ani de călătorii fără viză în Uniunea Europeană. Începând cu 
luna aprilie 2014, cetăţenii moldoveni cu pașaport biometric beneficiază de regimul liberalizat de 
vize pentru călătorii în statele membre UE și ţările membre ale spaţiului Schengen.

Astfel, în ultimii opt ani peste 2,4 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova au călătorit de 9 
milioane de ori în Uniunea Europeană. În acest context, în perioada 28 aprilie - 8 mai 2022, proiectul 
StratCom a desfășurat o campanie de informare, care a evidențiat beneficiile regimului liberalizat 
de vize pentru cetățenii moldoveni în ceea ce privește facilitarea contactelor interpersonale și 
consolidarea activităților comerciale, de afaceri, sociale și stabilirea legăturilor culturale dintre 
Republica Moldova și țările UE.

Campania de informare a prezentat fapte și cifre despre numărul de beneficiari care au călătorit 
în UE și în spațiul Schengen. De asemenea, au fost distribuite interviuri și o serie de 8 testimoniale 
video cu și despre oameni simpli care au beneficiat de regimul liberalizat de vize, printre care, 
fotbaliști, jurnaliști, somelieri, coafori, voluntari, turiști și reprezentanți ai mediului de afaceri.

În 2014 autoritățile moldovenești și cele ale UE au agreat acordul privind călătoriile reciproce fără 
vize pentru titularii pașapoartelor ordinare, oferind cetățenilor Republicii Moldova posibilitatea de a 
călători mai ușor și mai simplu, inclusiv de a face cunoștință cu valorile UE și ale Statelor Membre.

Produsele video elaborate în cadrul Campaniei „8 ani de liberalizare a regimului de vize” sunt 
disponibile pe platforma YouTube a Delegatiei UE în Republica Moldova.

„În primul rând, aceasta reprezintă o modalitate practică pentru ca oamenii să-și viziteze rudele, să facă 
studii, să aducă experiențe noi în țară, și în același timp acest lucru schimbă percepțiile despre ei înșiși. 
Îmi aduc aminte de primele mele călătorii fără viză: atunci când se deschide lumea și ești binevenit fără 
condiții suplimentare”, 

a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

https://www.youtube.com/watch?v=NXHsA3fZWWw&list=PL8m8SYWBaCqYIPVXh2YqH_S7FhAMWCIZ1


BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

25

UE-Moldova Împreună mai puternici: refugiatele care și-au găsit 
liniștea și umanitatea în Republica Moldova 

Războiul i-a trezit în dimineața zilei de 24 
februarie și le-a schimbat viața. Unii s-au 
speriat și s-au închis în apartamente, alții și-au 
luat câteva lucruri și au plecat cât mai departe 
de bubuiturile obuzelor și de ecoul sirenelor. 
Destinația – oriunde, doar să fie un loc sigur. 
În câteva săptămâni, aproape patru milioane 
de ucraineni s-au transformat în refugiați, iar 
mulți dintre ei și-au găsit liniștea și siguranța în 
Republica Moldova. 

Majoritatea refugiaților ucraineni sunt femei 
însoțite de copii, ai căror soți au rămas acasă 

să lupte. „Nu ai cum să nu le sari în ajutor 
când înțelegi grozăvia prin care au trecut”, 
mărturisește Diana Miron, coordonatoare 
locală a proiectului EVA în raionul Cahul. Din 
prima zi când refugiații au început să vină în 
localitate, s-a creat o celulă de criză pentru 
gestionarea situației, iar un grup de voluntari 
din cadrul acesteia s-au mobilizat și au început 
să lucreze pe ture. „Cum ai putea să nu te 
implici când vecinii noștri au fost forțați să-și 
părăsească locuințele?”, se întreabă Diana, 
privind cu blândețe spre grupul de femei care 
parcă învață din nou să zâmbească. 

SOLIDARITY
FOR PEACE

Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe. 
Foto: Aurel Obreja/ UN Women Moldova
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„Nu voiam să plecăm de acasă”

Vita se află în Moldova deja de două săptămâni. Două săptămâni au trecut de când nu și-a 
văzut casa, rudele și soțul. Discuțiile cu el pe rețelele de socializare sunt singurele care îi mai 
dau acel fir de speranță că în scurt timp are să se întoarcă împreună cu copiii în Odessa. 

Își amintește cum și-a îmbrăcat hainele mai groase că afară era un ger tăios, și-a îndesat în 
geantă documentele și câteva lucruri pentru copii și a plecat cu soțul până la hotar cu Moldova. 
Acolo l-a strâns în brațe și a încercat să nu se gândească că ar putea să nu-l mai vadă.

SOLIDARITY
FOR PEACEVita, refugiată din Odessa. Foto: UN Women Moldova

„Nu voiam să plecăm din țară. Nu voiam să plecăm nici când obuzele au zburat aproape de casa noastră. 
Dar nu am mai avut ce face când autoritățile ne-au avertizat că trebuie să evacuăm copiii pentru că se 
anunțau atacuri puternice din partea rușilor”, 

spune ea, privind tristă într-o parte. 

„Am mers 5 km pe jos. Apoi, cu ajutorul voluntarilor, am ajuns la Centrul din Cahul”, povestește Vita.

Copiii învață online, iar după ore ies împreună la plimbare. Vita recunoaște că se simte pierdută și ușor 
ciudat când este învăluită de liniște, „în timp ce la noi, în ultima lună liniștea a fost înlocuită de sunetul 
stringent al sirenelor care ne anunțau că trebuie să ne ascundem cât de repede putem”, recunoaște ea. 
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Ajutor și omenie

Au fugit de acasă, reușind să ia doar documentele, o plapumă și câteva haine pentru copii și 
atât. Gențile trebuiau să fie ușoare și mici, să nu le îngreuneze și mai mult deplasarea. Au lăsat 
în urmă locurile iubite, unde au crescut și au fost fericite. Prin intermediul proiectului EVA, Vita 
și alte două sute de familii de familii refugiate au beneficiat de produse de igienă personală.

 „Oferim suport și încercăm să susținem femeile care trăiesc această experiență traumatizantă”, 
susține Laura Grecu, manageră a proiectului EVA. 

Deși voluntarii și organizațiile le oferă tot de ce ar putea avea nevoie, dar și îi distrează pe copii, 
încercând astfel să-i ajute să uite de coșmarul care se petrece acasă, „totuși, copiii mă întreabă 
când ne vom întoarce acasă. Urmăresc orarul autocarelor care merg în Ucraina și aștept ca 
soțul să-mi spună că lucrurile s-au mai liniștit. Vreau să revin acasă, acolo unde este casa mea, 
familia mea”, zâmbește Vita, plină de speranță. 

SOLIDARITY
FOR PEACE

Vita, refugiată din Odessa, alături de fiul ei. 
Foto: UN Women Moldova
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SOLIDARITY
FOR PEACEOlga, refugiată din Odessa. Foto: UN Women Moldova

„Ei sunt atenți la nevoile noastre și au grijă de noi și de copiii noștri. Acest lucru este extrem de important 
pentru noi”, spune cu timiditate Olga, care a venit din Odessa pe data de 4 martie. „Am luat documentele, 
am luat copilul de mână și ne-am pornit spre necunoscut. Ne-am grăbit să plecăm, asta era cel mai 
important pentru noi atunci, să ne îndepărtăm cât mai mult de sunetul exploziilor”, 

mărturisește ea. 

„În sfârșit, am putut să dorm”

SOLIDARITY
FOR PEACEDiana, refugiată din Odessa. Foto: UN Women Moldova
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„Erau saci întregi cu haine, iar acele două femei nu se descurcau singure. Nu puteam sta cu mâinile-n 
sân”, 

explică ea, aranjându-și o șuviță după ureche. 

Împreună cu familia locuia în centrul orașului Odessa, iar la 24 februarie s-au trezit de la sunetele 
obuzelor. „Totul ni se părea ireal. Dar apoi s-au auzit iarăși și iarăși”, povestește ea. De aceea, întreaga 
familie s-a mutat pentru câteva săptămâni într-o casă din suburbia orașului, dar exploziile se auzeau și 
acolo. „Eram stresați. Acest coșmar a durat o lună. A fost extrem de greu”, 

își amintește ea. 

„E uimitor cum oamenii și-au deschis brațele și ne-au sărit în ajutor”, spune Diana, care recunoaște că, 
după mult timp, în sfârșit a reușit să doarmă liniștită două nopți, când nu a mai fost trezită de sunetul 
obuzelor care îi distrug țara pe care o iubește și de care nu vrea să se îndepărteze. „Vrem să fim cât mai 
aproape de casă și sperăm că peste puțin timp vom putea să ne întoarcem acasă”, 

spune ea. 

Pe holul centrului de plasament temporar din Cahul se plimbă Diana, o refugiată de 20 de ani 
care a ajuns în Moldova în urmă cu două zile - timp în care nu a stat pe loc, ci a mers la primărie 
să ajute voluntarele la aranjarea hainelor donate pentru refugiați. 

Apoi, au decis să fugă din Ucraina în momentul în care deasupra casei lor au trecut trei obuze, 
scoțând un șuierat strident. Atunci și-au luat câteva lucruri și s-au grăbit spre vama Moldovei. 
Acolo au fost ajutați de voluntari și aduși la centrul de plasament. 

SOLIDARITY
FOR PEACEDiana, refugiată din Odessa. Foto: UN Women Moldova
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Consolidarea acţiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni cu 
suportul Uniunii Europene

Serviciul de asistență și consiliere va fi 
dezvoltat până în luna decembrie a anului 
curent.  În cadrul lansării proiectului, A.O 
„Artemida” a semnat două acorduri de 
sub-parteneriate cu două ONG-uri locale: 
AO „Clubul Vreau Să Știu” din Cahul și AO 
de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” din 
Ungheni,  pentru a dezvolta un sistem de 
intervenții specializat în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței pe bază de gen și 
violenței în familie în raioanele Cahul și 
Ungheni, iar autoritățile locale vor fi consultate 
și implicate în proces. De asemenea, în cadrul 

proiectului, vor fi consolidate capacitățile și 
abilitățile echipelor celor două organizații  
prin formarea de competențe și abilități 
specifice de lucru cu victimele violenței în 
bază de gen și violenței în familie.

Astfel, în jur de 50 de femei și fete (25 de 
femei și fete din raionul Cahul și 25 de femei 
și fete din raionul Ungheni) vor beneficia de 
servicii specializate de consiliere psihologică 
și juridică, consiliere psihosocială, acces 
la informații în situații de criză, și servicii 
juridice pentru fetele și femeile afectate de 
violență pe bază de gen.

Pe 13 aprilie 2022 a avut loc lansarea proiectului Uniunii Europene „Consolidarea acțiunii de 
gen în raioanele Cahul și Ungheni” susținut de UN Women, implementat de A.O ”Artemida” din 
Drochia, un proiect local menit să dezvolte serviciului de asistență și consiliere pentru victimele 
violenței în bază de gen și violenței în familie (asistență victimelor violenței) în raioanele Cahul 
și Ungheni.
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Uniunea Europeană susține și apreciază 
eforturile depuse la nivel local pentru oferirea 
serviciilor calitative victimelor violenței în 
bază de gen și violenței în familie. 

Potrivit unui studiu recent „Analiza 
funcționalității echipelor multidisciplinare 
din Cahul și Ungheni”, la nivel local, femeilor 
care au supraviețuit violenței în familie nu li 
se asigură întotdeauna serviciile necesare, 
din cauza numărului limitat de prestatori 
de servicii pentru prevenirea violenței în 

bază de gen și a violenței în familie la nivel 
local (un centru la Ungheni și două centre la 
Cahul). Astfel,  serviciile oferite de centrele 
existente din Ungheni și Cahul, precum 
ajutor social, sprijin psihologic, consiliere/
asistență juridică, cazare, îngrijire medicală, 
sunt cel mai adesea necesare femeilor 
care au supraviețuit violenței, dar nu sunt 
întotdeauna furnizate din cauza capacității 
insuficiente a acestor centre pentru a ajuta 
victimele violenței. 

Proiectul EVA „Promovarea egalităţii de gen în raioanele Cahul și Ungheni” este finanţat de 
Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova.
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Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale și a jurnalismului de 
investigaţie în Republica Moldova cu suportul UE

În octombrie 2021, organizația Proiectul media “Cu Sens”, activitatea căreia se bazează pe 
jurnalism de investigație, a obținut licența de operator de date cu caracter personal, oferit 
de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Această licență 
oferă posibilitatea echipei editoriale CU SENS să solicite și să prelucreze, în scop jurnalistic, 
documente care conțin date cu caracter personal - o posibilitate de care se bucura puține 
instituții media din Republica Moldova. Acest lucru a fost posibil datorită sprijinului oferit în 
cadrul proiectului „COVID-19: Reziliența și Durabilitatea Societății Civile” finanțat de Uniunea 
Europeană.

CU SENS a fost lansat ca un startup de 
investigații jurnalistice. Cu alte cuvinte, 
strategia organizației era să activeze, în mare 
parte, în baza donațiilor, iar până în ianuarie 
2020, aveau deja 100 de membri fondatori 
care le permitea să crească constant. Apoi 
a venit pandemia și numărul de abonați 
a început să scadă. În momentul în care 
organizația a solicitat sprijin proiectului 
„COVID-19: Reziliență și Durabilitate a 
Societății Civile”, venitul lor lunar a scăzut 
cu 50% și au fost nevoiți să reducă din unele 
activități planificate. Sprijinul financiar oferit 
le-a permis să achiziționeze echipamentul 
tehnic necesar pentru a obține statut de 
operator de date cu caracter personal, 

asigurând securitatea fizică și online a 
tuturor documentelor lor pentru a minimaliza 
riscul de atacuri cibernetice și de furt de date 
cu caracter personal. Obținerea statutului 
a fost unul de lungă durată cu mai multe 
încercări, energie, timp și expertiză, dar 
rezultatul este o realizare importantă pentru 
CU SENS, deoarece le crește capacitatea 
de a monitoriza modul în care sunt cheltuiți 
fondurile publice, de a investiga presupusele 
activități ilegale și de a păstra un guvern 
responsabil.

Pe lângă aceasta, suportul de bază oferit le-a 
permis să cumpere programe licențiate de 
contabilitate și editare video. Ei au produs, 
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de asemenea, șase investigații video care au 
dezvăluit cazuri de corupție și de gestionare 
defectuoasă a banilor publici. Video-urile au 
înregistrat aproape 130.000 de vizualizări pe 
Facebook și YouTube și aproximativ 5 000 
de vizitatori pe site-ul lor.

„Interese de centură” a fost o investigație de 
succes, ajungând la peste 60.500 de vizualizări 
pe pagina de Facebook. Ancheta descrie 
o schemă prin care s-au ridicat mai multe 

construcții ilegale în apropierea traseului M1, 
care au continuat în ciuda interdicției impuse 
de către autorități. Ancheta a atras atenția 
imediată a autorităților, inclusiv a lui Andrei 
Spînu, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, care a confirmat în cadrul unui 
talkshow difuzat la PRO TV, că a afla mai 
multe detalii despre aceste ilegalități grație 
investigației CU SENS și că se vor lua măsuri 
imediate.

„Sprijinul UE acordat prin intermediul ERIM ne-a permis să avem mai multă încredere în ziua de mâine, pe 
fondul blocajelor dure. Ne-am putut concentra pe dezvăluirea ilegalităților de către autorități. Cu acest 
grant, CU SENS a obținut statutul de Operator de date cu caracter personal – ceea ce este încă greu 
de obținut pentru majoritatea redacțiilor din țară. Ne va permite să accesăm mai multe baze de date și 
înregistrări, crescând capacitatea noastră de a urmări fondurile publice și de a identifica conexiunile ale 
politicienilor corupți”, 

a spus Liuba Șevciuc, fondatoare și administratoare a asociației Proiectul media „Cu Sens”.

https://www.facebook.com/watch/?v=374224374379791&ref=sharing
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Peste 100 de copii au beneficiat de servicii specializate oferite 
de către Centrul de intervenţie timpurie „Lăstărel” din or. Criuleni 

Centrul „Lăstărel” din Criuleni specializat în intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi 
și cu dificultăţi în dezvoltare, este primul de acest gen în estul Republicii Moldovei. Serviciile 
Centrului sunt gratuite și disponibile tuturor familiilor din raioanele Criuleni și Dubăsari. În 
timpul pandemiei de COVID-19, centrul a întâmpinat dificultăţi și a primit un grant de sprijin 
de urgenţă din partea proiectului Uniunii Europene „COVID-19: Rezilienţă și Durabilitatea 
Societăţii Civile”, implementat de ERIM. Acest sprijin a făcut ca centrul să-și continue 
activitatea și să ajute 110 copii cu vârsta sub 3 ani.

În perioada octombrie 2020 - septembrie 2021, cei șase specialiști ai centrului - pediatru, 
neurolog, psiholog, psihopedagog, asistent social și kinetoterapeut – au oferit copiilor servicii 
de terapie, de reabilitare și părinților acestora consiliere psihologică și consultanță individuală 
în aplicarea activităților de suport copiilor la domiciliu. 

Unul dintre beneficiarii centrului este Alex din raionul Criuleni, un băiețel de 10 luni care a fost 
adus de mama lui pentru a fi evaluat când avea doar 3 luni. Specialiștii centrului „Lăstărel” au 
recomandat un program de recuperare care include kinetoterapie și masaje medicale.

Elena, mama lui Alex a spus:  

„Rezultatul s-a observat după primele ședințe de masaj, când a început a se rostogoli de pe o parte pe 
alta, iar deja după al doilea curs de reabilitare Alex a început a sta pe funduleț. E un mare beneficiu să 
avem asemenea servicii aproape de casă și mai ales gratuit. Specialiștii sunt foarte buni, le recomand 
cu încredere și altor părinți să le treacă pragul.”
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Tinerii cu dizabilităţi își împlinesc visele prin programe de 
reabilitare oferite de Moldova AID

Moldova AID, cu sediul în orașul Rîșcani, promovează drepturile tinerilor și a copiilor cu 
dizabilități. Acest lucru are loc prin programe educaționale și comportamentale care sunt 
oferite gratuit în cadrul centrului de zi de reabilitare și îngrijire pentru copii și tineri cu dizabilități 
„Phoenix”. Organizația a primit suport de urgență prin intermediul proiectului „COVID-19: 
Reziliența și Durabilitatea Societății Civile” finanțat de Uniunea Europeană, pentru a acoperi 
costurile esențiale și a-și continua activitatea.

La începutul pandemiei COVID-19, Moldova AID a fost nevoită să-și suspende temporar 
activitățile și să închidă centrul „Phoenix”. Mai mult decât atât, fiind o organizație care activează 
în baza de strângere de fonduri și antreprenoriat social, din lipsa oportunităților de colectare de 
fonduri au fost nevoiți să întrerupă raporturile de muncă cu cinci angajați. Sprijinul de urgență 
oferit în cadrul proiectului le-a permis să își reia activitățile și să continue să plătească salariile 
angajaților.

Acest suport a avut un impact major. În perioada septembrie 2020 – august 2021, Moldova 
AID a oferit servicii de reabilitare pentru 23 de tineri. Specialiștii centrului au prestat 80 de 
ședințe de masaj și kinetoterapie, 50 de ședințe de logopedie și 30 de ședințe de psihoterapie 
senzorială. De asemenea, au fost organizate activități în de gătit, meșteșugărit și de utilizare a 
calculatorului cu scopul de a ajuta copiii și tinerii să-și facă prieteni, să comunice și să dezvolte 
abilități de viață.

„Aici au început să mi se relaxeze mușchii care înainte erau mai încordați decât acum. Îmi place mult 
să fac kinetoterapie, să fac diferite exerciții, masaj. Cel mai mare vis al meu este să pot să mă ridic în 
picioare și să pot merge”,  

Alexandru, 19 ani, care vine la centrul „Phoenix” încă de la redeschiderea acestuia și a beneficiat de 20 
de proceduri de fizioterapie și masaj într-un an.
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UE continuă să acorde suport imediat comunităţilor din Moldova 
pentru a ajuta refugiaţii din Ucraina

Uniunea Europeană oferă 130.000 de euro, 
prin intermediul programului său „Măsuri 
de Promovare a Încrederii”, implementat 
de PNUD, pentru susținerea răspunsului 
autorităților și comunităților-gazdă la 
necesitățile refugiaților din Ucraina care 
ajung în Republica Moldova.

Cu sprijinul Platformei Sănătate creată în 
cadrul programului UE „Măsuri de Promovare 
a Încrederii”, 1.500 de refugiați cazați 
temporar pe ambele maluri ale râului Nistru 
vor beneficia de seturi sanitare. Acestea 
includ echipamente de protecție personală, 
medicamente de primă necesitate, inclusiv 
pentru persoanele cu diabet. Vor mai fi 
oferite paturi, cuverturi, lenjerie de pat, perne.

Platforma Sănătate a mobilizat în sprijinul 
refugiaților șase echipe de voluntari formate 
din câte cinci persoane. De asemenea, 
refugiații din Ucraina vor putea apela la 
consultații medicale și psihologice.

Chiar din primele zile de la declanșarea 
agresiunii față de Ucraina, au fost donate 10 
aeroterme pe motorină centrului de triere a 
refugiaților din Palanca, situat la frontiera cu 
Ucraina. Totodată, Centrul regional pentru 
reabilitarea victimelor violenței în familie 
din Autonomia Găgăuză, care oferă adăpost 
inclusiv refugiaților, a primit 20 de unități de 
echipamente și obiecte de uz casnic, care 
să le permită refugiaților să se simtă mai 
confortabil.

Sursă: https://www.undp.org/ro/moldova/press-releases/ue-continu%C4%83-s%C4%83-acorde-suport-
imediat-comunit%C4%83%C8%9Bilor-din-moldova-pentru-ajuta-refugia%C8%9Bii-din-ucraina 

https://www.undp.org/ro/moldova/press-releases/ue-continu%C4%83-s%C4%83-acorde-suport-imediat-comunit%C4%83%C8%9Bilor-din-moldova-pentru-ajuta-refugia%C8%9Bii-din-ucraina
https://www.undp.org/ro/moldova/press-releases/ue-continu%C4%83-s%C4%83-acorde-suport-imediat-comunit%C4%83%C8%9Bilor-din-moldova-pentru-ajuta-refugia%C8%9Bii-din-ucraina
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Profesori, psihologi și educatori de pe 
ambele maluri vor fi implicați în cadrul 
Platformei Educație și vor organiza activități 
educative pentru aproximativ 250 de copiii 
din Ucraina. Adițional, programul a oferit 
copiilor refugiați jucării, confecționate de 
Igor Hîncu, care a primit în urmă cu cinci ani 
un grant de la program, pentru a-și extinde 
afacerea.

Programul „Măsuri de Promovare a 
Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană 
și implementat de PNUD, contribuie la 
consolidarea încrederii între locuitorii de 
pe ambele maluri ale râului Nistru, prin 
implicarea lor în proiecte comune de 
dezvoltare.

„Noi, Uniunea Europeană, suntem cu adevărat impresionați de solidaritatea covârșitoare a Republicii 
Moldova, începând de la cetățenii de rând și până la autoritățile locale și centrale, cu oamenii care au 
fugit din țara lor, în contextul agresiunii față de Ucraina. Uniunea Europeană a răspuns prompt, oferind 
sprijin imediat Republicii Moldova, pentru a ajuta refugiații care și-au găsit adăpost în Moldova, pe 
ambele maluri ale Nistrului. UE se angajează să ofere sprijin continuu oamenilor din Republicii Moldova, 
mai ales în această perioadă critică”, 

a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/stories/toymaker-shifts-production-to-visors-to-help-frontline-workers-f.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/stories/toymaker-shifts-production-to-visors-to-help-frontline-workers-f.html
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Uniunea Europeană sprijină societatea civilă din Republica 
Moldova pentru a oferi suport refugiaţilor din Ucraina 

Organizațiile din societatea civilă continuă 
să fie solidare cu refugiații ucraineni care 
ajung în Republica Moldova. Prin intermediul 
proiectului regional finanțat de Uniunea 
Europeană “Dezvoltarea Capacităților 
Organizațiilor Societății Civile” în Republica 
Moldova, ERIM (anterior IREX Europe) a 
oferit un suport în valoare de 5.000 euro 
pentru organizația A.O. „Inițiativă Pozitivă”. 
Organizația oferă ajutor persoanelor 
refugiate în Republica Moldova în urma 
războiului din Ucraina, în special oferind 
asistență populațiilor cheie afectate de 
HIV și familiilor acestora. Proiectul este 
implementat în perioada 3 Martie - 31 august 

De asemenea, au fost achiziționate 700 pachete cu medicamente de primă necesitate, în 
valoare de aproximativ 60 lei fiecare. Medicamentele au fost repartizate beneficiarilor care au 
fost testați la HIV, sifilis și hepatita C în centrele de plasament temporar. În jur de 400 pachete 
au fost deja distribuite persoanelor în necesitate. 

Conform evaluărilor și feedback-ului oferit de către beneficiarii finali, aceștia au apreciat extrem 
de util și necesar suportul oferit de către angajații și voluntarii din cadrul organizației. Toată 
informația privind volumul de ajutor oferit ONG-ului A.O. “Inițiativă Pozitivă” poate fi urmărită în 
regim real pe pagina:   https://positivepeople.md/pomoschi-bezhencam/

2022 și prevede distribuirea de medicamente, 
oferirea asistenței psihologice, consiliere 
juridică, și suport informațional pentru 
angajarea în câmpul muncii pentru cel puțin 
500 de refugiați.  

Până la mijlocul lunii mai 2022, în cadrul grantului, organizaţia a reușit să ofere asistenţă 
circa 318 refugiaţi ucraineni, inclusiv: 

◊ 110 refugiați au primit suport psihologic calificat;

◊ 41 persoane au fost consiliate privind angajarea în câmpul muncii, iar 2 refugiate au 
fost angajate în cadrul organizației A.O. Inițiativă Pozitivă;

◊ 53 persoane au fost consiliate de către un parajurist cu privire la obținerea azilului;

◊ 64 persoane, cu ajutorul parajuristului, au primit acces la tratamentul de substituție cu 
metadonă și buprenorfină;

◊ 48 refugiați au primit medicamente specifice conform adresărilor efectuate.

“Dezvoltarea Capacităților Organizațiilor Societății Civile” este un proiect regional implementat 
de către Equal Rights & Independent Media – ERIM (IREX Europe) cu sprijinul financiar al 
Uniunii Europene și are ca scop consolidarea și îmbunătățirea capacităților operaționale și 
organizaționale ale organizațiilor societății civile din Republica Moldova.

https://positivepeople.md/pomoschi-bezhencam/
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Coordonatorii locali, Andrei Leunti și 
Claudia Cazac le-au povestit copiilor despre 
diverse oportunități de finanțare pentru 
lansarea unei mici afaceri agricole atât din 
cadrul proiectului Grădina Școlară, cât și 
din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu exemple 
reale și actuale. Tinerii au avut ocazia să vadă 
pe viu cum sunt aplicate tehnicile agriculturii 
ecologice, efectuând excursii la plantațiile 
de ridiche, mure, zmeură și coacăză.

De cealaltă parte, proiectul Grădina Școlară 
este o sursă de inspirație pentru profesorii 
de biologie, educație tehnologică și educație 
antreprenorială care au avut ocazia să 
învețe din experiența coordonatorilor locali 
în vederea replicării acestor modele de 
antreprenoriat agricol în localitățile lor.

Astfel, 33 de profesori din 5 raioane din 
regiunea de Nord a țării, precum și 30 de 
profesori din 6 raioane din zona de Centru 

EU4Youth: Grădină școlară - oportunităţi pentru tineri de a învăţa 
și de a-și dezvolta competenţele în domeniul antreprenoriatului 
agricol

Proiectul Grădina Școlară oferă oportunități tinerilor de a învăța și, mai mult, de a dezvolta 
abilități de antreprenoriat agricol. Pe data de 15 și 19 aprilie în cadrul Grădinilor Școlare din 
gimnaziul Oxentea, raionul Dubăsari și gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din satul Vadul lui 
Rașcov, raionul Șoldănești au avut loc atelierele de lucru cu genericul „Antreprenoriatul agricol 
și posibilitățile de încadrare în câmpul muncii a tinerilor din zonele rurale”.



BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

40

Proiectul „Grădina Școlară” se implementează cu suportul Uniunii Europene, prin programul 
EU4Youth, și cofinanțat de Crucea Verde Internațională în perioada 2018- 2022. 

a țării au participat la atelierele regionale 
cu genericul:  „Grădina Școlară - exemplu 
teoretic și practic în cadrul orelor de studiu 
pentru dezvoltarea abilităților de grădinărit, 
competențelor antreprenoriale și pentru 
ghidare în carieră”, desfășurate în primele 
săptămâni ale lunii mai.

Participanții au avut ocazia să se 
familiarizeze din primele surse referitor la 
practicile agriculturii ecologice, vizitând 
grădini ecologice unde se practică așa 
tehnici precum compostarea, permacultura 
și altele.
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Stereotipurile de gen și discriminarea în domeniul publicităţii – 
abordate prin soluţii cu sprijinul UE

Publicitatea sexistă este o formă ascunsă de violență de gen. Ideea a fost împărtășită de 
participanții unui dialog public, organizat de Fundația Est-Europeană în colaborare cu Coaliția 
pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN). Evenimentul se înscrie în cadrul Proiectului 
„Advocacy pentru o protecției mai bună împotriva discriminării” finanţat de Uniunea Europeană 
și cofinanțat de Suedia.

„Exploatarea corpului uman este o rușine și o umilință. Mi se pare inacceptabilă această abordare de 
marketing. Sunt sigur că există alte metode de a promova anumite bunuri și produse, fără a recurge 
la astfel de acțiuni rușinoase. Ar trebui să găsim instrumente necesare și să acționăm, pentru a stopa 
această tendință”, 

subliniază Sorin Mereacre, președintele Fundației Est-Europene.   

Reprezentanții Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare spun că publicitatea sexistă este 
ofensatoare lezează demnitatea umană. „Mulți agenți economici și producători recurg în mod conștient 
la utilizarea publicității sexiste indiferent de consecințele care pot urma. Scopul evenimentului este de a 
facilita dialogul  dintre societatea civilă, autorități și alți actori interesați de modernizarea cadrului legal 
pentru prevenirea și combaterea publicității sexiste. Sunt necesare măsuri urgente pentru a evita abuzul 
în utilizarea unor metode degradante și umilitoare, care ar putea afecta grav demnitatea și onoarea unei 
persoane, sau a unei categorii de persoane”, 

a declarat Gheorghina Drumea, secretara Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare. 
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Cei prezenți la atelierul de discuții au 
evidențiat  asupra lipsei unui mecanism 
eficient de prevenire și sancționare a 
publicității sexiste. Prezentul cadru legal 
nu prevede metode și măsuri de verificare 
a conținutului publicității precum. Iar 
procedura de sancționare a celor care au 
comandat publicitatea sexistă, au elaborat-o 
și au distribuit-o este una anevoioasă, 
implicând exagerat de mult timp și autorități. 

S-a conchis că Republica Moldova are nevoie 
de o mai bună reglementare a publicității 
și a conținutului acesteia la nivel de stat, 
precum și a mecanismului de sancționare 
a celor care promovează mesajele sexiste 
în special acordarea unei singure autorități 
competente de a constata și sancționa 
publicitatea sexistă. 

Ulterior, membrii CIN vor genera un proiect 
de modificare a cadrului legal și vor cere 
autorităților să își asume angajamente și 
să convină asupra unui termen clar pentru 
punerea în aplicare a recomandărilor. 

„Publicitatea sexistă face parte dintr-un 
sistem de fenomene discriminatorii, de 
aceea este foarte important să le abordăm 
sistemic. De curând, a fost aprobată o 
nouă lege a publicității, care presupune 
prevederi mai clare și mai ample cu privire 
la acest fenomen. Evident că, din acest 
moment, este necesar ca societatea civilă 
și instituțiile guvernamentale să acționeze 
consolidat”,

punctează Marcela Adam, membra 
comisiei parlamentare cultură, educație, 
cercetare, tineret, sport și mass-media. 

Iar experta de gen, Elena Rățoi, este de 
părere că 

„publicitatea sexistă perpetuează 
stereotipurile de gen, care afectează negativ 
atât femeile cât și bărbații, fiind nevoiți să 
corespundă unor standarde ireale”.
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Odată cu lansarea agresiunii militare ruse în Ucraina, proiectul StratCom a chestionat peste 
50 de jurnalişti din mai multe organizații media (TV, print, online) din țară. Sondajul a fost 
desfășurat pentru a evalua nevoile specifice de consolidare a capacităților jurnaliștilor într-
un nou context regional. În urma sondajului, majoritatea jurnaliştilor au solicitat instruire la 
tema „securitate digitală şi fizică”, precum şi un atelier de instruire care să pună în discuție 
„jurnalismul de război”.

Instruire despre securitatea digitală și fizică pentru jurnaliştii din 
Republica Moldova, organizată cu suportul UE

Aproximativ 40 de profesioniști media din diverse organizaţii din toate regiunile ţării au 
participat la o instruire practică în domeniul securităţii digitale și fizice și jurnalism de război. 
Trainingul a fost organizat la solicitarea jurnaliștilor drept urmare a invaziei ruse în Ucraina.
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Training-ul a avut loc în perioada 7-8 mai 
2022, la Chișinău, și a reunit peste 40 de 
profesioniști media din toate regiunile 
Moldovei. Training-ul a fost organizat în 
format hibrid: 30 de participanți s-au alăturat 
fizic training-ului, iar ceilalți s-au conectat 
la sesiune online. Instruirea cu o durată de 
două zile s-a focusat pe exerciții practice 
și studii de caz, care au fost combinate cu 
prezentări teoretice și sfaturi utile privind 
securitatea digitală și fizică necesară 
jurnaliștilor, inclusiv celor care activează în 
context de război.

La finalul instruirii, participanții și-au sporit 
abilitățile, cum ar fi: înțelegerea aspectelor 
deontologice ale jurnalismului pe timp de 
război, precum și contextul media în timpul 
crizei refugiaților; înțelegerea aspectelor 
practice ale securității fizice a redacției și a 
jurnaliștilor; înțelegerea și aplicarea software-
ului și tehnicilor de securitate cibernetică; și 
implementarea tuturor abilităților dobândite 
în redacție și în timpul lucrului pe teren. 

„Seminarul acesta mi-a răspuns la mai 
multe întrebări legate de securitate la 
care căutam un răspuns după data de 24 
februarie. Cu informațiile oferite mi-am dat 
seama că trebuie să-ți faci un plan exact: 
elementar, de unde iei apă dacă se închid 
robinetele? De unde iei medicamente? Unde 
te ascunzi dacă te bombardează? Și cel mai 
important, am înțeles cum să continui să 
faci jurnalism în astfel de condiții.”, 

a declarat Polina Cupcea, jurnalist „Oameni 
și Kilometri”, care a participat la training.
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Contribuția proiectelor Erasmus+ la dezvoltarea învățământului superior dual în Republica Moldova 
a fost genericul evenimentului organizat la 12 mai de Oficiul Național Erasmus+, cu sprijinul 
Uniunii Europene, a Ministerului Educației și Cercetării, dar și a coordonatorilor proiectelor 
Erasmus+ WBL4JOB și COOPERA. Astfel, în cadrul ședinței, participanții în cadrul celor două 
proiecte Erasmus+ de consolidare a capacităților în învățământul superior – COOPERA și 
WBL4JOB, și-au împărtășit experiențele obținute pe parcursul implementării proiectelor, au 
pus în discuție provocările, dar și oportunitățile învățământului dual pentru universitățile din 
Moldova și au convenit asupra unor intenții de cooperare între cele două proiecte pe viitor. 

COOPERA - Integrarea învățământului 
superior dual în Moldova și Ucraina, și 
WBL4JOB - Introducerea învățării la locul de 
muncă în sistemele de învățământ superior 
din Armenia și Moldova pentru o mai bună 
angajare a absolvenților – sunt două proiecte 
Erasmus+ de consolidare a capacităților 
în învățământul superior câștigătoare 

în cadrul selecției anului 2020. Ambele 
proiecte au ca obiectiv de bază dezvoltarea 
învățământului bazat pe practică, în scopul 
sporirii angajabilității studenților și crearea 
parteneriatelor durabile între universități și 
întreprinderi, prin introducerea schimbărilor 
de rigoare în legislația Republicii Moldova, 
datorită conlucrării strânse a proiectelor cu 
Ministerul Educației și Cercetării.

Ședinţă-cluster despre învăţământul dual dezvoltat în cadrul 
proiectelor Erasmus+ la universităţile din Republica Moldova
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Trebuie menționat că, per general, unul 
din scopurile principale ale proiectelor 
de consolidare a capacităților Erasmus+ 
este de a prelua experiența universităților 
europene și a o implementa cu ajustările 
de rigoare în instituțiile din Republica 
Moldova. Astfel COOPERA și WBL4JOB au 
inclus în consorțiile proiectelor instituții de 
învățământ superior din Germania, Spania, 
Bulgaria, Polonia, Slovenia, Franța, Austria 
și Belgia, ceea ce le-a permis participanților 
din Moldova să efectueze vizite de lucru și 

traininguri la instituțiile europene partenere 
în cadrul proiectelor.

La eveniment au fost prezenți reprezentanții 
a 5 instituții de învățământ superior - 
participante în cadrul proiectelor COOPERA 
și WBL4JOB (Academia de Studii Economice 
a Moldovei, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Universitatea Liberă Internațională 
din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți și Universitatea Cooperatist-
Comercială din Moldova).
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Oportunităţi pentru tineri: stagii de practică în instituţiile statului, 
graţie programului pilot de burse lansat de Uniunea Europeană în 
parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova

Studenții din anul 3 și 4 ai ciclului de 
licență, masteranzii, precum și proaspeții 
absolvenți pot face stagii de practică în 
instituțiile publice centrale ale Republicii 
Moldova, pentru o perioadă de două luni. 
Înalții Consilieri ai Uniunii Europene vor 
ghida beneficiarii programului de burse 

în activitatea lor zilnică. Programul de 
stagii pentru tineri în instituțiile publice – o 
inițiativă comună a Uniunii Europene și a 
Guvernului Republicii Moldova, a fost lansat 
pe 5 mai 2022, în cadrul Universității de Stat 
din Moldova.

Programul oferă tinerilor posibilitatea de a obţine o imagine din interior a activităţilor 
și responsabilităţilor administraţiei publice şi de a lucra, timp de două luni, împreună cu 
funcţionarii publici în domenii precum: economie, educaţie, mediu, integrare europeană, 
politici de reintegrare, infrastructură și dezvoltare regională ș.a. Pentru a afla din prima 
sursă cum și-au început cariera în serviciul public funcţionari din Republica Moldova, dar și 
din statele membre ale Uniunii Europene, studenţii au fost invitaţi, în perioada 5 – 12 mai, la 
sesiuni de informare interactive care au avut loc ţn universităţile din Chișinău, Cahul și Bălţi:

◊  Universitatea de Stat “B.P. Hașdeu” din Cahul, 6 mai

◊  Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălți, 11 mai

◊  Academia de Studii Economice, Chișinău, 12 mai

Stagiul de practică se va desfășura în perioada iunie – august 2022, iar bursele oferite stagiarilor 
sunt finanțate integral de către Uniunea Europeană.

Inițiativa de implicare a tinerilor prin stagii de practică în cadrul instituțiilor statului din Republica 
Moldova a fost lansată în contextul Anului European al Tineretului 2022, marcat și în Republica 
Moldova, care încurajează participarea pro-activă a tinerilor în toate activitățile de ordin social, 
economic și administrativ.
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Doritorii de a sărbători Ziua Europei 2022 s-au delectat cu un program distractiv pentru orice gust 
și vârstă. Oaspeții Orășelului European au avut posibilitatea să se apropie de cultura și valorile 
Uniunii Europene, implicându-se în activitățile organizate pentru ei: jocuri interactive, quiz-uri, 
discuții etc. Cei mai ingenioși au participat la concursuri, în care și-au testat cunoștințele lor 
despre Uniunea Europeană și statele sale membre.

Arcul de Triumf și Cetatea Soroca, iluminate în culorile drapelului 
Uniunii Europene cu prilejul Zilei Europei 2022

Împreună am marcat valorile europene, libertatea, democraţia și solidaritatea pentru pace. 
Cetăţenii Republicii Moldova din întreaga ţară au sărbătorit cu noi Ziua Europei 2022. La 
invitaţia Delegaţiei Uniunii Europene, locuitorii orașelor Chișinău, Ungheni, Edineţ, Soroca și 
Ștefan Vodă s-au alăturat Orășelului European din localitatea lor.



BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

49

Pe lângă activități interactive pentru copii și maturi, toți doritorii au avut posibilitatea să 
imortalizeze cele mai frumoase clipe petrecut cu cei dragi chiar în Orășelul European.  



BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

50

Pe lângă activități interactive pentru copii și 
maturi, toți doritorii au avut posibilitatea să 
imortalizeze cele mai frumoase clipe petrecut 
cu cei dragi chiar în Orășelul European. Noi 
am avut grijă să le oferim fotografiile tipărite. 
Activitățile și distracțiile au fost completate 
și de discuții privind aportul Uniunii Europene 
la dezvoltarea localităților lor. Oamenii au 
avut posibilitatea să afle mai multe detalii 
despre ceea ce face Uniunea Europeană în 
regiune, proiecte implementate și rezultatele 
acestor inițiative.

În Chișinău, membrii Centrelor de Informare 
ale UE și Euro Cluburilor au ieșit cu slogane 
și pancarte în stradă pentru a celebra 
Uniunea Europeană. Tinerii de la Centrele 
de Informare ale UE și Euro Cluburile 
din Chișinău și Strășeni au organizat un 
flashmob in Piața Marii Adunări Naționale. În 
alte localități, membrii centrelor s-au implicat 
în organizarea activităților desfășurate în 
Orășelul European.

Programul artistic a fost urmat de concerte 
de excepție. Artiști din Ucraina și Republica 
Moldova au evoluat pe scenă, pentru a marca 
Ziua Europei 2022. Odată cu apusul soarelui, 
în premieră, Arcul de Triumf din capitală și 
Cetatea Soroca restaurată suportul financiar 

al Uniunii Europene, au fost iluminate în 
culorile UE. Și cel mai important centru de 
informare al Uniunii Europene, Europe Café, 
a găzduit un show-ul de lumini dedicat 
solidarității europene.
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Vizitatorii Orășelului European din Chișinău - familiarizaţi despre 
conceptul de apărători ai drepturilor omului

Proiectul finanțat de Uniunea Europeană 
„Scut pentru apărătorii drepturilor omului 
– sprijin apărătorilor drepturilor omului în 
Republica Moldova” a fost reprezentat de 
echipa Centrului de Resurse Juridice din 
Moldova în cadrul evenimentului dedicat 
Zilei Europei, care s-a desfășurat în Piața 
Marii Adunări Naționale din Chișinău pe 14 
mai 2022.

Sute de cetățeni au făcut cunoștință cu 
conceptul de Apărător al Drepturilor Omului, 

au aflat despre activitățile proiectului și s-au 
informat din publicațiile elaborate de experții 
CRJM și partenerii de implementare.

Ghidul cu instrucțiuni privind drepturile 
unei persoane reținute, elaborate în cadrul 
proiectului, a fost printre cele mai solicitate 
publicații de către vizitatorii cortului 
CRJM din Orășelul European. Aceștia, de 
asemenea, au mai rezolvat Quiz-uri despre 
drepturile omului și Uniunea Europeană, fiind 
răsplătiți cu premii simbolice.

https://crjm.org/2021/12/23/ce-faci-cazul-retinerii/
https://crjm.org/2021/12/23/ce-faci-cazul-retinerii/
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Ziua Europei 2022: rezultatele sondajelor privind educaţia 
economico-financiară generală în Moldova

Cu ocazia celebrării Zilei Europei 2022, echipa Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii 
Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor aferente Acordului de Asociere”, finanțat de 
Uniunea Europeană (PPF) a pregătit și a desfășurat două mini-sondaje pe aspecte economico-
financiare generale din Republica Moldova. Scopul acestei inițiative a constat în evaluarea 
cunoștințelor economico-financiare de bază și, totodată, a servit drept oportunitate pentru 
îmbunătățirea cunoștințelor generale din domeniul economic și financiar a populației. Cele 
două eșantioane au inclus studenți universitari care au participat într-un sondaj online și 
publicul larg prezent la evenimentul Orășelul European organizat la Chișinău.

Sondajul pentru studenți a fost lansat online în 
perioada 9-13 mai 2022 și a constat din zece 
întrebări cu răspunsuri multiple. În total, au 
participat 73 de studenți de la Universitatea de 
Stat din Moldova, Academia de Studii Economice 
din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, 
Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea 
Dunărea de Jos din Galați.

Conform rezultatelor sondajului 8% din 
respondenți au răspuns corect la 9 întrebări, 
în timp ce 27% au oferit 8 răspunsuri corecte, 
30% - 7 răspunsuri corecte și 20% - 6 răspunsuri 
corecte (vezi figura 1).

Al doilea mini sondaj a fost realizat în cadrul 
Zilei Europei 2022, în timpul Orășelului European 
organizat la Chișinău pe 14 mai 2022. La 
finalizarea sondajului, publicul larg a fost premiat 
cu materiale de vizibilitate UE. Membrii echipei 
Proiectului PPF au facilitat procesul asistând 
doritorii să completeze sondajul. Acest sondaj a 
constat din cinci întrebări cu răspunsuri multiple 
pe aspecte economico-financiare generale din 
Moldova și despre sprijinul UE acordat țării. În total 
au fost 200 de respondenți, iar rezultatele generale 
ale sondajului sunt prezentate în Figura 2. Figura 2: Sondajul pentru publicul larg, Ziua Europei 

2022, 14 mai 2022

Figura 1: Sondajul pentru studenți, Ziua Europei 2022, 9-13 
mai 2022

La finalizarea sondajului online, toți respondenții au primit un e-mail cu răspunsurile corecte. 
Participanții cu cele mai bune rezultate urmează să fie invitați la o mică ceremonie de 
premiere unde vor avea posibilitatea să interacționeze cu reprezentanți din partea Delegației 
UE în Moldova, Ministerului Finanțelor și cu membrii echipei Proiectului PPF. Evenimentul este 
planificat pentru luna iunie și va fi găzduit de Ministerul Finanțelor.
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Serviciile sociale susţinute de Uniunea Europeană, prezentate în 
cadrul Zilelor Europei

Standul proiectului din Orășelul European 
din Chișinău a fost vizitat de Ambasadorul 
Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, 
care a fost informat, pe scurt, despre serviciile 
sociale dezvoltate în cadrul proiectului și 
a participat la un exercițiu de simulare a 
pierderii vederii. Astfel, Centrul LOW VISION, 
beneficiar de grant și finanțare europeană, 
și-a propus să sensibilizeze trecătorii asupra 
problemelor cu care se confruntă zilnic 
persoanele cu vedere slabă. 

Unul dintre tinerii care treceau pe lângă 
standul proiectului s-a oprit lângă produsele 
din ceară și miere, confecționate de copiii 
care fac terapie la  Asociația „SOS Autism”. 
După ce a cumpărat o lumânare, tânărul 
a spus că se numește Firus Alsaid, este 
din Statele Unite, dar de patru ani studiază 

Stomatologia la Chișinău, printr-un program 
de schimb de studenți. El a adăugat că i-ar 
plăcea, lui și colegilor săi, să trateze gratis 
și să ofere proceduri dentare copiilor cu 
autism: „Ne place că susțineți copiii cu 
autism, de aceea Vă rugăm să transmiteți 
Asociației că invităm copiii beneficiari la 
proceduri gratuite și tratament al dinților 
oricând au nevoie, la Clinica universitară”. 
Invitația a fost transmisă Asociației, care a 
anunțat că îi va da curs neapărat. 

La Ungheni, standul proiectului a fost locul 
unde au fost premiați copiii care au participat 
la concursul de creație „Ziua Europei”, 
organizat de AO „Alternative Sociale”. 

Serviciile sociale dezvoltate în cadrul proiectului „Organizaţiile societăţii civile (OSC) 
acţionează pentru servicii sociale mai bune” au fost prezentate și explicate în cadrul 
evenimentelor dedicate Zilei Europei organizate în luna mai la Chișinău, Ungheni și Soroca. 
Vizitatorii s-au interesat ce categorii de persoane pot beneficia de aceste servicii, unde le 
pot accesa și ce organizaţii le dezvoltă sau prestează. De asemenea, trecătorii au procurat 
obiecte artizanale confecţionate de copii cu dizabilităţi, persoane în etate sau tineri cu 
autism, în speranţa că vor contribui la îmbunătăţirea activităţii acestor organizaţii.
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Proiectul a fost prezentat și la Soroca, unde Caravana Europeană a ajuns la 22 mai. La standul 
proiectului, Valentina Onică, președintă a Asociației „Casa Speranțelor”, le-a povestit vizitatorilor 
despre noul serviciu care urmează să fie creat la Soroca – Centru de zi pentru copiii în situații 
de risc. 

„Creăm în prezent un serviciu social foarte necesar raionului Ungheni - instituirea funcțiilor de specialist 
în protecția drepturilor copilului în patru cele mai mari primării din raion. Asta va ajuta la prevenirea 
instituționalizării copiilor aflați în situații de risc. Noi nu suntem la primul proiect cu finanțare europeană, 
am mai beneficiat de suport care s-a dovedit a fi foarte util, deoarece am reușit să dezvoltăm servicii 
sociale eficiente și conforme cu necesitățile la zi ale oamenilor”, 

a spus Adriana Frasin, președintă a Asociației „Alternative Sociale”.

„Suportul oferit de Uniunea Europeană este foarte important pentru noi, întrucât altfel nu am reuși să 
dezvoltăm servicii sociale atât de necesare populației. Tot cu suportul UE și al Fundației Soros Moldova, 
în cadrul unui proiect anterior, am reușit să dezinstituționalizăm 20 de persoane cu dizabilități din 
Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități Bădiceni. Am creat pentru ele 4 locuințe 
protejate, care sunt în prezent funcționale, persoanele care locuiesc în ele s-au încadrat în comunitate, 
au abilități de muncă și dezvoltate. Aici am venit cu o mini-expoziție a lucrărilor făcute de ele. După acel 
succes, beneficiem de o nouă finanțare și în parteneriat cu autoritățile publice creăm la Soroca un alt 
serviciu social - centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc”, 

a povestit Valentina Onică.
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Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” este finanțat 
de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu 
Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. În cadrul lui, 40 de OSC-uri dezvoltă servicii 
sociale calitative și incluzive pe tot teritoriul Republicii Moldova. Proiectul se desfășoară pe 
parcursul a 42 de luni și are un buget total de 3.375.000 de euro. 

„Am ținut neapărat ca activitățile proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii 
sociale mai bune” să fie prezentate în diferite localități în cadrul evenimentelor dedicate Zilei  Europei, 
pentru ca oamenii să afle despre serviciile create cu ajutorul Uniunii Europene și al Fundației Soros 
Moldova, să se poată documenta despre ele și, dacă le este necesar, să le acceseze. Este important 
și ca oamenii să conștientizeze contribuția pe care Uniunea Europeană o are în susținerea eforturilor 
de creare a unor comunități incluzive și reziliente la necesitățile grupurilor vulnerabile. Fundația Soros 
Moldova cofinanțează și implementează deja al doilea proiect finanțat de Uniunea Europeană. În 
ambele au fost dezvoltate zeci de servicii sociale pentru copii, pentru persoanele cu dizabilități, pentru 
vârstnici. Dezvoltarea unui sistem eficient al serviciilor sociale în toată țara este un obiectiv pe care 
Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova și l-au asumat mai mulți ani în urmă”, 

a spus Daniela Leahu, directoare de proiect, Fundația Soros Moldova.  
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Proiectul UE „Consolidarea supravegherii, guvernanţei corporative 
și gestionării riscurilor în sectorul financiar” – a informat vizitatorii 
Orășelului European în Chișinău despre principale sale activităţi

În contextul Zilei Europei 2022 
sub genericul „Solidaritate pentru 
Pace”, reprezentanți ai echipei 
proiectului de twinning finanțat de 
Uniunea Europeană „Consolidarea 
supravegherii, guvernanței 
corporative și gestionării riscurilor 
în sectorul financiar” alături 
de reprezentanți ai instituțiilor 
beneficiare - Banca Națională 
a Moldovei (BNM) și Comisia 
Națională a Pieței Financiare (CNPF) 
au participat în cadrul tradiționalului 
“Orășel European” desfășurat în 
data de 14 mai 2022, la Chișinău, în 
Piața Adunării Naționale.

Cu această ocazie, au fost 
prezentate publicului larg informații 
cu privire la obiectivele proiectului 
de twinning,  asistența tehnică de 
care beneficiază BNM și CNPF 
pentru dezvoltarea și reformarea în 
continuare a sectorului financiar din 
Republica Moldova conform celor 
mai bune practici UE, dar și modul în 
care acesta își propune să contribuie 
la implementarea unor prevederi din 
Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană.

Obiectivul acestui proiect este de a consolida supravegherea, guvernanța corporativă și 
gestionarea riscurilor în sectorul financiar și este implementat de către un consorțiu format 
din Banca Națională a României (BNR), De Nederlandsche Bank (DNB) și Lietuvos bankas (LB) 
cu sprijinul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și al Autorității Naționale de Protecție 
a Consumatorilor (ANPC) din România. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, 
având un buget de aproape 1,73 milioane de euro.
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Conferinţa EU4Culture: două orașe din Republica Moldova au 
participat la “EU4Culture Cities Network”

La eveniment au participat primarii și 
alți reprezentanți ai orașelor selectate, 
reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene 
în Georgia, reprezentanți ai Ministerului 
Culturii, Sportului și Tineretului din Georgia, 
împreună cu experții și părțile interesate 
relevante.

În cadrul conferinței, exponenții sectorului 
privat, experți și organizații donatoare au 
prezentat, de asemenea, posibilități de 
finanțare orașelor și au introdus cele mai 
bune practici în parteneriate publice și 
private. În a doua zi a conferinței, proiectul a 

organizat ateliere de lucru privind elaborarea 
politicilor și cadrul de reglementare pentru 
oficialii orașelor.

EU4Culture este un proiect de patru ani 
finanțat de Uniunea Europeană pentru a 
sprijini sectorul cultural și creativ, cu un 
accent special pe orașele care nu sunt 
capitale din țările Parteneriatului Estic. 
Proiectul este implementat de Institutul 
Goethe (conducător), Institut Francais 
Georgie, Institutul Cultural Danez și Centrele 
Cehe.

În perioada 19-20 mai 2022, la Tbilisi, Georgia, EU4Culture a organizat Prima Conferinţă 
Regională, în cadrul căreia proiectul a creat „EU4Culture Cities Network”. 

Această rețea va servi drept platformă pentru schimbul de cunoștințe și colaborare între cele 14 
orașe selectate din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina care au primit 
finanțare UE pentru pregătirea Strategiilor de Dezvoltare Culturală. Din Republica Moldova s-au 
alăturat rețelei Cahul și Orhei.

“Rețeaua EU4Culture Cities Network oferă orașelor din țările Parteneriatului Estic o oportunitate unică 
de a crea o platformă de cooperare de încredere și de lungă durată, care va permite schimbul deschis 
de bune practici și experiențe în sectorul cultural și creativ, crearea de inițiative și programe culturale 
comune, să faciliteze dialog public-privat la nivel interregional.”, 

a spus dr. Anatoli Beifert, lider de echipă al proiectului EU4Culture.

https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latest-news/eu4culture-conference-14-chosen-cities-to-elaborate-cultural-development-strategies/
https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latest-news/eu4culture-conference-14-chosen-cities-to-elaborate-cultural-development-strategies/
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În premieră, reprezentanţi ai societăţii civile din regiunile Cahul 
și Ungheni s-au reunit, cu suportul UE, la un Târg comun al 
Iniţiativelor Civice 

Stabilirea unei platforme de dialog și 
cooperare, precum și schimbul de experiență 
dintre reprezentanți ai societății civile din 
regiunile Cahul și Ungheni, beneficiari ai 
Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, 
finanțat de UE și implementat de PNUD și 
UNICEF au constituit principalele rezultate 
ale Târgului Inițiativelor Civice, desfășurat pe 
19 mai la Chișinău. 

La Târgul Inițiativelor Civice organizat 
în cadrul evenimentelor dedicate Zilei 
Europei au participat Ambasadorul Uniunii 
Europene în Republica Moldova, Jānis 
Mažeiks, reprezentanta rezidentă PNUD în 
Republica Moldova, Dima Al-Khatib, experți 
naționali, autorități locale și reprezentanți 
ai organizațiilor societății civile din Cahul și 
Ungheni.

Prezent la eveniment Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks a declarat: 
„Organizațiile societății civile joacă un rol cheie în consolidarea democrației și în susținerea valorilor 
europene. Prin intermediul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, Uniunea Europeană și partenerii 
noștri au oferit granturi pentru OSC-uri și au asigurat consolidarea capacităților lor. Acest sprijin a 
facilitat participarea OSC-urilor la procesele de bună guvernare la nivel local, a stimulat dezvoltarea 
socio-economică locală și a permis OSC-urilor să îmbunătățească accesul tuturor cetățenilor la servicii 
publice de calitate. Târgul Civic al Inițiativelor va oferi OSC-urilor o platformă pentru a-și îmbunătăți 
cooperarea și schimbul de cunoștințe dintre regiunile Cahul și Ungheni”. 
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„Suntem curioși să aflăm mai multe despre activitatea organizațiilor societății civile din cele două 
regiuni-cheie și despre rezultatele obținute în domenii precum planificarea strategică, parteneriatele cu 
autoritățile locale și mobilizarea comunităților locale pentru a dezvolta localități prospere în Republica 
Moldova. La fel, suntem interesați de experiența de răspundere la diferite provocări, cum ar fi pandemia 
COVID-19 și, mai recent, prioritățile emergente de oferire a suportului pentru refugiați”, 

a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. 
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Potrivit participanților, Târgul Inițiativelor Civice constituie o oportunitate pentru organizațiile 
societății civile (OSC) din Cahul și Ungheni pentru stabilirea unor parteneriate și platforme de 
dialog, care au rolul să consolideze activitatea acestora.  

La eveniment s-a discutat despre cooperarea OSC-urilor și APL-urilor în planificarea strategică, 
punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicilor de dezvoltare la nivel local, stabilirea 
unor parteneriate pentru dezvoltarea durabilă și creșterea economică a comunităților 
rurale, experiențe și practici de succes implementate la nivel local, dar și despre provocările 
comunităților locale și rolul OSC-urilor în creșterea rezilienței comunităților pentru a face față 
provocărilor, inclusiv implicarea lor în susținerea refugiaților din Ucraina. 

Târgul Inițiativelor Civice a reunit în premieră peste 20 de organizații ai OSC-urilor din regiunile-
cheie, Cahul și Ungheni, la eveniment fiind organizată și o expoziție foto a inițiativelor civice din 
ambele regiuni, unde au fost prezentate principalele activități, proiecte și realizări ale acestora.  

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, prietenoasă mediului, incluzivă și durabilă în 
regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 milioane de euro, este finanțat 
de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md 

http://www.eu4cahul.md
http://www.eu4ungheni.md
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Organizații ale Societății Civile (OSC) din întreaga țară au participat pe 14 mai, la Târgul OSC-
urilor, desfășurat în cadrul Zilei Europei 2022. Reprezentanții organizațiilor societății civile au 
informat vizitatorii Orășelului European, din Piața Marii Adunări Naționale, despre realizările lor 
și sprijinul pe care îl oferă beneficiarilor din Republica Moldova.

Domeniul de activitate a organizațiilor participante a fost foarte divers, de la promovarea 
activismului civic, a bunei guvernări, realizarea programelor de dezvoltare pentru copii si tineret, 
până la activități sociale dedicată grupurilor vulnerabile (vârstnici, persoane cu dizabilități, 
persoane fără adăpost, copiilor cu necesități educaționale speciale sau familii vulnerabile etc.).  

Târgului Organizaţiilor Societăţii Civile - Împreună ne facem 
vocea auzită!

Prezentă la eveniment, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen, Nina Lozinschi, 
a precizat că Târgul OSC-urilor a reprezentat o oportunitate pentru organizațiile ce fac parte din 
platformă să le vorbească vizitatorilor despre importanța dezvoltării unei societăți în care atât 
femeile, cât și bărbații, se bucură de șanse egale și vizibilitate. „Organizațiile pentru femei sunt 
prezente la Târgul OSC-urilor ca să le vorbească oamenilor despre serviciile pe care le putem oferi. 
Noi, în cadrul Platformei, oferim servicii juridice, medicale și de consiliere psihologică pentru femeile 
aflate în situații vulnerabile. Le asigurăm că întotdeauna suntem gata să le ascultăm și ajutăm”, 

a menționat Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen. 
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Printre OSC-urile de la Târg s-a numărat și Consiliul Național al Tinerilor din Moldova (CNTM), ce 
reprezintă vocea tinerilor din toată țara. Datele organizației arată că în Republica Moldova este 
necesară o implicare mai activă din partea autorităților pentru a rezolva provocările cu care se 
confruntă tinerii, cum ar fi lipsa locurilor de muncă, explică reprezentantul CNTM, Dimitri Cernica. 
„În cadrul Consiliului credem sincer că o societate se poate dezvolta armonios mai ales atunci 
când investește în tineri. Noi suntem cei care aduc schimbările, suntem viitoarea temelie a acestei 
țări, prin urmare, investind în noi, autoritățile investesc, de fapt, într-o societate puternică în viitor. 
Să știți că suntem foarte optimiști în privința parcursului democratic al Republicii Moldova. Astăzi, 
la Târgul OSC-urilor am întâlnit multă lume dornică de schimbări în bine”, 

a precizat Dimitri Cernica.

Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE COPIII” activează de peste trei decenii pe 
teritoriul Republicii Moldova. Sprijină în special copiii aflați în situații de risc și tinerii care au ieșit 
din îngrijire alternativă. Doar anul trecut au fost asistați aproape 400 de tineri, iar de serviciile 
asociației au beneficiat 430 de profesioniști din cadrul autorităților tutelare locale și teritoriale, 
inclusiv cadre didactice din învățământul profesional tehnic. Șefa serviciului suport pentru tineri 
din cadrul Asociației, Antonina Comerzan, susține că Târgul OSC-urilor a reprezentat o oportunitate 
pentru cetățeni să vadă amploarea sectorului asociativ. „A fost o șansă ca potențialii noștri 
beneficiari să înțeleagă cât de diverse sunt serviciile pe care le oferim. În plus, participarea la acest 
Târg a reprezentat o posibilitate să ne aliniem la motto-ul Zilei Europei: Solidaritate pentru Pace”,

a punctat Antonina Comerzam.
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Președinta Asociației Obștești „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a atras atenția că 
deși dinamica dezvoltării domeniului serviciilor sociale în ultimii ani a fost una pozitivă, rețeaua 
serviciilor existente încă nu este suficient de bine cunoscută de potențialii beneficiari și inclusiv de 
autoritățile publice, ceea ce face ca modelele pozitive, inclusiv cele de finanțare din bugetul public, 
să nu fie multiplicate și să rămână necunoscute. „De fapt, OSC-urile contribuie la dezvoltarea R. 
Moldova și la consolidarea parcursului democratic al țării. Din punctul nostru de vedere, se știe prea 
puțin despre munca pe care o depun organizațiile societății civile. Credem că târgul a reprezentat o 
oportunitate pentru ca acestea să se facă vizibile, inclusiv ca plătitorii de taxe să redirecționeze, an 
de an, 2 % din impozitul pe venit pentru proiecte sociale și programe educaționale dedicate copiilor, 
adolescenților sau vârstnicilor”, 

a menționat Liliana Palihovici.

În opinia coordonatoarei proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”, 
Inga Iovu, Târgul OSC-urilor a oferit o platformă pentru organizațiile participante să facă schimb 
de idei și noi viziuni în ce privește cooperarea și implicarea în soluționarea problemelor de la nivel 
local. „Esențiale la Târg au fost comunicarea și, respectiv, apropierea celor treizeci de OSC-uri care 
au participat. Ele au putut să împărtășească idei, inițiative și succesele pe care le-au înregistrat în 
comunitățile lor. A fost frumos să vedem că au făcut schimb de contacte și și-au asumat potențiale 
parteneriate în viitor, lucru care ne bucură”, 

a adăugat Inga Iovu.

Târgul Organizațiilor Societății Civile a fost organizat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru 
liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și 
AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich 
Ebert”.

https://www.facebook.com/Friedrich-Ebert-Stiftung-Moldova-596063537114572/?__cft__%5b0%5d=AZV10zvHzWB4EdlcMhiqE5s4r-akO2fxFdhHBB0zFcxJKtEtFw6MpB_kcOq9mafX9ji5aoQFwD6_y5jOEzco3EscrvHNjGMcAH9WyqD40wo2ExCsamGbucLCNXQy7P4f_OsfcsDtRFCVcDYLcR2IDaZBK1bMEaqpzbETMo1zx8aICw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InstitutumVirtutesCivilis/?__cft__%5b0%5d=AZV10zvHzWB4EdlcMhiqE5s4r-akO2fxFdhHBB0zFcxJKtEtFw6MpB_kcOq9mafX9ji5aoQFwD6_y5jOEzco3EscrvHNjGMcAH9WyqD40wo2ExCsamGbucLCNXQy7P4f_OsfcsDtRFCVcDYLcR2IDaZBK1bMEaqpzbETMo1zx8aICw&__tn__=kK-R
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Dialogul bazat pe încredere - cheia succesului pentru un 
parteneriat durabil dintre autorităţi și OSC-uri

Datele cu care operează reprezentanții societății civile arată că dinamica dezvoltării serviciilor 
sociale, în ultimii 8 ani, a fost una pozitivă, în pofida faptului că sistemul actual de servicii 
sociale încă nu răspunde pe deplin realităților din țară, iar rețeaua serviciilor existente nu este 
bine cunoscută nici de potențialii beneficiari și nici de autoritățile publice. Acest lucru face 
ca modelele pozitive, inclusiv cele de finanțare din bugetul public, să nu fie multiplicate și să 
rămână necunoscute, susțin managerii Organizațiilor Societății Civile (OSC). 

Cum pot fi întărite parteneriatele dintre autorități și organizațiile societății civile? La această 
întrebare au încercat să răspundă participanții dezbaterii „Parteneriate pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale”, organizată de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes 
Civilis”, în cadrul campaniei dedicată Zilei Europei, ce se desfășoară în perioada 9-31 mai.

Uniunea Europeană se numără printre partenerii cei mai fideli ai autorităților moldovene, care 
a oferit constant suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Managera de proiecte în cadrul 
Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Victoria Neaga, a observat că noul context 
din regiune, influențat de războiul din Ucraina, dar și de numărul mare de refugiați, demonstrează 
că parteneriatele pentru dezvoltarea serviciilor sociale sunt vitale.

„Ne-am propus să discutăm despre cum putem construi parteneriate pentru servicii sociale, 
pornind de la premisa că statul nu este în măsură, de unul singur, mai ales pe fundalul multiplelor 
crize și provocări cu care ne confruntăm actualmente, să asigure servicii sociale de calitate, în mod 
continuu, și care să se extindă asupra tuturor celor care au nevoie de ele”, 

a atras atenția Ana Mihailov. 

Directoarea Fundației 
„Friedrich Ebert” Moldova, 
Ana Mihailov, a atras atenția 
că în ultimii ani se încearcă 
dezvoltarea unei societăți 
ce să ofere bunăstare 
cetățenilor săi, în care fiecare 
să se bucure de respect, 
oportunități și șanse egale. 

https://www.facebook.com/Friedrich-Ebert-Stiftung-Moldova-596063537114572/?__cft__%5b0%5d=AZV10zvHzWB4EdlcMhiqE5s4r-akO2fxFdhHBB0zFcxJKtEtFw6MpB_kcOq9mafX9ji5aoQFwD6_y5jOEzco3EscrvHNjGMcAH9WyqD40wo2ExCsamGbucLCNXQy7P4f_OsfcsDtRFCVcDYLcR2IDaZBK1bMEaqpzbETMo1zx8aICw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InstitutumVirtutesCivilis/?__cft__%5b0%5d=AZV10zvHzWB4EdlcMhiqE5s4r-akO2fxFdhHBB0zFcxJKtEtFw6MpB_kcOq9mafX9ji5aoQFwD6_y5jOEzco3EscrvHNjGMcAH9WyqD40wo2ExCsamGbucLCNXQy7P4f_OsfcsDtRFCVcDYLcR2IDaZBK1bMEaqpzbETMo1zx8aICw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InstitutumVirtutesCivilis/?__cft__%5b0%5d=AZV10zvHzWB4EdlcMhiqE5s4r-akO2fxFdhHBB0zFcxJKtEtFw6MpB_kcOq9mafX9ji5aoQFwD6_y5jOEzco3EscrvHNjGMcAH9WyqD40wo2ExCsamGbucLCNXQy7P4f_OsfcsDtRFCVcDYLcR2IDaZBK1bMEaqpzbETMo1zx8aICw&__tn__=kK-R
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Pe parcursul anilor, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au oferit suport pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale, dar există o necesitate stringentă de a avea o viziune strategică 
per țară în ceea ce privește serviciile sociale. Opinia a fost formulată de Mariana Ianachevici, 
Directoarea Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE COPIII”, care a oferit mai 
multe detalii despre provocările din calea parteneriatelor durabile dintre autorități și OSC. 

„Domeniul dezvoltării serviciilor sociale reprezintă o prioritate pentru Delegația Uniunii Europene. 
În 2018 am sprijinit un prim proiect foarte mare, cu un buget total de două milioane de euro, în 
urma căruia au rezultat 42 de servicii sociale la nivel local, pe tot teritoriul Republicii Moldova. 
Vorbim aici de centre de zi pentru copii, centre pentru bătrâni, echipe mobile care acordă servicii 
sociale la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa, sau acordarea asistenței psihologice 
victimelor violenței domestice. În 2020, odată cu declanșarea pandemiei de COVID-19, domeniul 
serviciilor sociale a devenit și mai important. Criza energetică și războiul din Ucraina, din păcate, 
au complicat situația, respectiv, finanțarea UE în acest domeniu a început doar să crească pentru 
a răspunde prompt și eficient necesităților persoanelor vulnerabile”, 

a dat asigurări managera de proiecte în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, 
Victoria Neaga. 

„Din păcate, ne-am dat seama că nu avem un sistem informațional pentru serviciile sociale oferite 
în țară. Deci, cantinele noastre sociale, de exemplu, nu au un sistem informațional prin care să-și 
gestioneze beneficiarii, să facă o planificare etc. Pentru a avea o viziune și pentru a putea coordona 
mai bine lucrurile, avem nevoie de un sistem informațional bine pus la punct. De asemenea, avem 
o problemă legată de finanțarea serviciilor sociale. Astăzi sunt foarte multe proiecte, cu donatori 
internaționali, care sunt gata să ne ajute, dar care oferă sprijin o perioadă limitată de timp, după 
care trebuie să le preluăm noi, autoritățile, și să le finanțăm. Dacă nu știm despre existența acestor 
servicii, nu avem cum să planificăm bugete pentru sprijinirea lor și așa ne pomenim că avem aziluri 
pentru bătrâni care sunt închise pentru că nu mai au finanțare. De partea cealaltă, autoritățile 
locale nu le oferă finanțe pentru că, pur și simplu, nu au planificate resurse în buget”, 

a comentat ministrul Marcel Spatari.

Prezent la dezbatere, 
ministrul Muncii și Protecției 
Sociale, Marcel Spatari, a 
menționat că autoritățile au 
început lucrul la o bază de 
date a serviciilor sociale. 
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„Îmi pare rău să spun asta, dar mai sunt sate sau orașe în care autoritatea publică locală nu poate să 
explice clar câți oameni au nevoie de cantină socială: cinci sau 50, câți copiii au nevoie să meargă 
la un centru de zi: zece sau toți copiii din comunitate? (…) Din păcate, de-a lungul anilor nu am 
învățat oamenii ce înseamnă cetățenie activă, nu am învățat ce înseamnă participare și implicare 
în actul guvernării. Noi spunem: da, vrem să dezvoltăm servicii, dar am întrebat cetățeanul, cum 
vede el dezvoltarea acestora, ce așteptări are? Cetățeanul trebuie să fie informat despre ce poate 
să ofere autoritatea publică locală”, 

a punctat Mariana Ianachevici. 

„Resursele pe care le au astăzi autoritățile publice locale pentru susținerea OSC-urilor sunt mult 
prea mici ca sa facă față necesităților beneficiarilor. Pentru a evita situația când persoane din 
regiuni slab dezvoltate sunt supuse riscului de a nu putea beneficia de servicii sociale, sunt tot 
mai multe voci care susțin că, poate, este cazul de dezvoltat un Fond Național de co-finanțare a 
serviciilor sociale. Este un punct de vedere asupra cărora autoritățile centrale ar trebui să-și aplece 
urechea. De ce? Pentru că împreună ne dorim același lucru: creșterea nivelului de trai pentru 
cetățeni și dezvoltarea în bine a societății”, 

a punctat președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”.

În încheierea dezbaterii 
„Parteneriate pentru 
dezvoltarea serviciilor 
sociale”, președinta 
AO „Institutum Virtutes 
Civilis”, Liliana Palihovici, 
a conchis că organizațiile 
prestatoare de servicii 
sociale au nevoie de sprijin 
mai ales în raioanele cu 
venituri modeste. 
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Dezbaterea a fost organizată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și 
bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes 
Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

https://www.facebook.com/Friedrich-Ebert-Stiftung-Moldova-596063537114572/?__cft__%5b0%5d=AZV10zvHzWB4EdlcMhiqE5s4r-akO2fxFdhHBB0zFcxJKtEtFw6MpB_kcOq9mafX9ji5aoQFwD6_y5jOEzco3EscrvHNjGMcAH9WyqD40wo2ExCsamGbucLCNXQy7P4f_OsfcsDtRFCVcDYLcR2IDaZBK1bMEaqpzbETMo1zx8aICw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InstitutumVirtutesCivilis/?__cft__%5b0%5d=AZV10zvHzWB4EdlcMhiqE5s4r-akO2fxFdhHBB0zFcxJKtEtFw6MpB_kcOq9mafX9ji5aoQFwD6_y5jOEzco3EscrvHNjGMcAH9WyqD40wo2ExCsamGbucLCNXQy7P4f_OsfcsDtRFCVcDYLcR2IDaZBK1bMEaqpzbETMo1zx8aICw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InstitutumVirtutesCivilis/?__cft__%5b0%5d=AZV10zvHzWB4EdlcMhiqE5s4r-akO2fxFdhHBB0zFcxJKtEtFw6MpB_kcOq9mafX9ji5aoQFwD6_y5jOEzco3EscrvHNjGMcAH9WyqD40wo2ExCsamGbucLCNXQy7P4f_OsfcsDtRFCVcDYLcR2IDaZBK1bMEaqpzbETMo1zx8aICw&__tn__=kK-R


BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

68

JOBOTECA, proiect finanţat de UE – spaţiu al ideilor inovatoare și 
al dezvoltării personale pentru elevii și profesorii din 25 de școli 
din Republica Moldova

JOBOTECA este spațiul de întâlnire a tinerilor ambițioși și curioși, unde aceștia învață lucruri noi, 
fac schimb de idei și experiență. După ce nu s-au văzut pe viu de mai bine de jumătate de an, cei 
25 de tineri – membri ai Grupului Consultativ JOBOTECA – din 5 raioane ale țării, s-au reîntâlnit în 
vacanța de primăvară pentru un nou team-building. 
Pentru că în tot acest răstimp tinerii au comunicat doar online, revederea și reconectarea a fost 
motiv de bucurie pentru toți, consolidându-le și mai mult spiritul de echipă.

Timp de 3 zile, elevii au participat la instruirile oferite de Terre des hommes Moldova pe subiecte 
alese de ei în prealabil, pe care le consideră cele mai importante pentru dezvoltarea lor la această 
etapă. Astfel, ei și-au consolidat cunoștințele și și-au antrenat abilitățile privind discursul public și 
managementul timpului. Totodată, aceștia au elaborat un plan de acțiuni și au stabilit activitățile pe 
care urmează să le desfășoare în continuare în școlile lor. 

„A fost o reîntâlnire pe care am așteptat-o mult. A fost interesant să vedem cât de mult ne-am 
schimbat și fizic, și spiritual, în tot acest timp de la ultima noastră întâlnire offline”, 

spune Renata, elevă a clasei a 8-a, din satul Grozești (r. Nisporeni).
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În paralel cu tinerii, și 70 de profesori și manageri școlari din cele 25 de școli au avut parte de o 
serie de instruiri. Aceștia s-au întâlnit, între 26 și 29 aprilie, la Vadul-lui-Vodă, unde au participat la 
sesiunile „Educație antreprenorială”, „Ghidare în carieră” și „Dezvoltare de abilități digitale”.  Ulterior, 
în baza cunoștințelor obținute, cadrele didactice vor implementa programul Joboteca în școli, 
oferindu-le elevilor instruiri privind orientarea în carieră.

„Mi-au plăcut enorm activitățile în baza jocurilor, pentru că ele lasă o amprentă mai puternică. O idee 
de bază cu care am rămas după aceste zile este cât de important e să înțelegem și să acceptăm 
toți oamenii. De asemenea, mi-am dezvoltat abilitățile de vorbire în public și am înțeles gestionarea 
eficientă și corectă a timpului!”, 

și-a mărturisit impresiile Ian, elev și el în clasa a 8-a, din satul Zubrești (r. Strășeni).

„A fost un program de formare foarte bine-venit. Am descoperit multe lucruri noi foarte utile, pe 
care le putem implementa atât în cadrul programului, cât și la orele de curs. De asemenea, ne-
am consolidat anumite cunoștințe, cum ar fi, de exemplu, analiza SWAT, care este un instrument 
foarte bun pentru evaluarea unei activități sau a instituției. În urma acestui curs voi lucra mult cu 
elevii claselor gimnaziale și liceale și îi implica activ în activități precum „Bazarul CV-urilor” sau 
metoda GROW, pentru ca ei să vadă ce pași au de întreprins în continuare și care le sunt opțiunile. 
De asemenea, începând cu anul viitor de studii, vom planifica activități cu experți în domeniu. Îi voi 
susține și-i voi ajuta să aleagă corect viitoarea lor meserie și este important s-o facă cu pasiune.”, 

a povestit despre planurile sale Vera Botnaru, director Liceul Teoretic „Ion Inculeț”, s. Vorniceni, r. 
Strășeni.
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„JOBOTECA - program pilot de pregătire a 
tinerilor din Moldova pentru piaţa muncii” 
(2021 – 2024) este un proiect inovativ ce se 
desfășoară în 25 de școli din raioanele Soroca, 
Călărași, Nisporeni, Strășeni și Căușeni. 
Aceste școli au fost dotate cu câte o jobotecă 
– „bibliotecă de carieră” -  unde elevii claselor 
gimnaziale și liceale vor participa la programe 

Proiectul, în valoare de peste 1 milion de euro, este implementat de Fundația Terre des hommes 
România și Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al 
Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană. 

de ghidare în alegerea unei meserii. În total, 
până la finalul proiectului, peste 3000 de elevi 
vor beneficia de orientare profesională și 
participa la programe de instruire, mentorat și 
internship-uri, pentru a-și dezvolta și consolida 
competențele necesare pentru a face o alegere 
potrivită a carierei. 
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Uniunea Europeană oferă asistenţă pentru crearea Consiliilor 
Consultative ale Copiilor, în patru raioane ale ţării

Cu suportul Uniunii Europene, în jur de 100 
de copii, cu vârstele cuprinse între 12- 16 ani, 
din raioanele Cantemir, Cimișlia, Ștefan Vodă 
și Taraclia au devenit membri ai Consiliilor 
Consultative ale Copiilor (CCC). Misiunea 
acestora este de a face auzită vocea copiilor, 
inclusiv a celor plasați în servicii sociale și de 
a ajuta semenii lor să-și cunoască drepturile.
Membrii aleși vor beneficia, pe parcursul 
activității lor, de mai multe instruiri, care 
vor contribui la dezvoltarea abilităților de 

Consilii Consultative ale Copiilor au fost create de PPFC în alte 10 raioane ale țării, începând cu anul 
2014. Peste 800 de copii au fost membri ai acestor consilii.

monitorizare și evaluare a politicilor și 
programelor locale, centrate pe respectarea 
drepturilor copilului. Prima instruire va avea 
loc la data de 09 aprilie curent, pentru membrii 
CCC din raionul Taraclia.
Consiliile Consultative ale Copiilor sunt create 
de AO „Parteneriate pentru fiecare copil” 
(PPFC), cu suportul UE, în cadrul proiectului 
„Edificarea unei societăți în care fiecare fată 
și băiat își realizează potențialul la maxim cu 
respect și demnitate”.
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Uniunea Europeană susţine consolidarea sistemului de servicii 
pentru copil și familie la nivel local

Circa 35 factori de decizie, specialiști și 
practicieni din raioanele Cantemir, Cimișlia, 
Ștefan Vodă și Taraclia se află într-o vizită 
de studiu, de două zile, la Ungheni, pentru a 
face schimb de bune practici și cunoștințe 
în vederea consolidării sistemului de servicii 
pentru asigurarea bunăstării copilului și 
familiei la nivel local.
Vizita de studiu este organizată cu suportul 
Uniunii Europene, în cadrul proiectului 
„Edificarea unei societăți în care fiecare fată 
și băiat își realizează potențialul la maxim 
cu respect și demnitate”, implementat de AO 
„Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC).
Echipele din cele patru raioane întrunesc 
vicepreședintele pe probleme sociale/
președintele Comisiei privind protecția 

Un subiect aparte este dedicat dezvoltării și integrării Programelor de asistență psiho-socială 
pentru părinți/îngrijitori și copii în sistemul de servicii sociale precum PANDA, Mellow Parenting 
etc. Programul prevede și vizitarea unor servicii precum Centrul de Asistență Socială a Familiei și 
Copilului „CREDO”, Centrul raional de resurse pentru educație incluzivă etc. Bunele practici privind 
prevenirea și combaterea violenței, neglijării și exploatării copiilor în cadrul instituțiilor de învățământ 
general, sunt de asemeni parte a agendei vizitei de studiu.
Vizita de studiu este organizată de AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, cu suportul Uniunii 
Europene, în cadrul proiectului „Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își realizează 
potențialul la maxim cu respect și demnitate”.

copilului aflat în dificultate, șefii Direcției 
asistență socială și protecție a familiei, 
Direcției educație și Direcției finanțe, specialiști 
în protecția copilului și problemele familiei.
Factorii de decizie și specialiștii de la Ungheni 
împărtășesc colegilor despre cum au reușit 
să reconfigureze sistemul local de protecție 
a copilului, înregistrând la moment unul din 
cei mai scăzuți indici privind numărul de 
copii îngrijiți în sistemul rezidențial. Totodată, 
aceștia prezintă experiența lor în planificarea, 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
sociale de sprijin și consolidare a familiei, a 
serviciilor de îngrijire alternativă de tip familial, 
precum asistența parentală profesionistă , și 
nu în ultimul rând cum au reușit să asigure 
finanțarea acestora.
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Misiunea Înalţilor Consilieri ai Uniunii Europene: raportul 
naţional de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanţare a 
terorismului, prezentat public

Cel de-al doilea Raport național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului 
a fost prezentat oficial autorităților relevante și părților interesate în cadrul unui eveniment de lansare 
la 8 aprilie, organizat în comun de Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și de 
Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene.

INSTITUȚII ȘI 
GUVERNARE
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Evenimentul a reunit peste 50 de reprezentanți 
ai Parlamentului, Guvernului, instituțiilor de 
aplicare a legii, partenerilor internaționali 
de dezvoltare, organizațiilor de afaceri și 
societății civile. Scopul evenimentului a fost 
prezentarea amenințărilor și vulnerabilităților 
regimului național de combatere a spălării 
banilor/combaterea finanțării terorismului 
și familiarizarea participanților cu conținutul 
documentului, în special aspectele legate 
de nivelul de risc al fiecărui sector evaluat – 
bancar, asigurări, unități de schimb valutar, 
imobiliare, organizații de credit nebancare, 
afaceri și profesii nefinanciare (notari, 
contabili, avocați).
Exercițiul de evaluare a durat doi ani și a fost 

realizat la nivel de țară, în baza prevederilor 
Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului.
Raportul este rezultatul unui proces de 
cooperare între 18 instituții (entități de 
supraveghere, instituții de drept, ramura 
judiciară și de urmărire penală), sub 
coordonarea Serviciului pentru Prevenirea 
și Combaterea Spălării Banilor din cadrul 
Guvernului Republicii Moldova. Acesta va 
constitui baza pentru îmbunătățirile Planului 
național de acțiuni privind combaterea 
spălării banilor. Exercițiul a fost susținut de 
trei dintre Înalți Consilieri UE, care lucrează 
în cadrul Misiunii finanțate de Uniunea 
Europeană.
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Ministerul Afacerilor Interne a organizat 
pe 14 aprilie un eveniment de dezbateri și 
socializare, care a reunit femei din cadrul 
instituțiilor publice, precum parlament, guvern, 
autorități publice locale și mediul diplomatic 
din Republica Moldova. Evenimentul face 
parte din ciclul activităților lansate în cadrul 
platformei Together4Home Affairs.
Scopul evenimentului este menținerea și 
intensificarea conlucrării femeilor din cadrul 
instituțiilor și organizațiilor menționate, 
precum și stabilirea unor noi parteneriate 
durabile. Astfel, a fost subliniată importanța 

consolidării echipelor și conducerii activităților 
de asigurare a securității în situații de criză.
În cadrul evenimentului, participantele 
au discutat subiecte ce țin de securitate, 
precum și sporirea capacităților legislative, 
administrative și operaționale ale Republicii 
Moldova pentru a preveni riscurile în contextul 
amenințărilor de securitate din regiune.
Activitatea a fost organizată de către 
Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu 
proiectul „Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii 
Europene”, finanțat de către UE.

Femeile pentru securitate: noi parteneriate pentru pace, cu 
implicarea activă a femeilor din Republica Moldova
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Echipa Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea 
proiectelor aferente Acordului de Asociere” (PPF) a desfășurat în perioada 12-14 aprilie 2022 
un curs de instruire cu tematica “Costul proiectelor de investiții publice” dedicat participanților 
din cadrul Î.S. Moldelectrica, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), 
Agenției pentru Eficiență Energetică și Unității Consolidate pentru Implementarea Proiectelor 
în domeniul Energeticii (UCIPE).

Cursul a vizat îmbunătățirea abilității participanților cu privire la modul de calcul a costurilor 
proiectelor de investiții capitale. Acesta a fost structurat în 6 module: Clasificarea costurilor, 
termeni și concepte, Costurile marginale și de absorbție, Costul standard, Analiza variabilității, 
Costuri relevante pentru adoptarea deciziilor și Costul proiectelor de investiții.

Curs de instruire privind costul proiectelor de investiţii publice 
organizat cu suportul UE



BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

77

Implementarea programului de Recunoaștere Reciprocă  a  
Agenţilor   Economici    Autorizaţi    Republica  Moldova – UE,  tot  
mai  aproape

Reprezentanţii Serviciului Vamal, în vizită de 
studiu în Germania

În perioada 3-5 mai 2022, delegația Serviciului 
Vamal al Republicii Moldova, condusă de 
Directorul adjunct Lidia Ababii s-a aflat la 
Augsburg, Germania, în cadrul unei vizite de 
studiu a Programului agenților economici 
autorizați (AEA) din Germania în contextul 
implementării programului de Recunoaștere 
reciprocă a agenților economici autorizați 
(AEA) Republica Moldova - Uniunea Europeană. 

Timp de trei zile, delegația Serviciului Vamal 
al Republicii Moldova s-a familiarizat cu 
structura organizațională a programului AEA 
din Germania, metodologia analizei de risc, 
procesul de aplicare, autorizare și monitorizare. 
De asemenea, au fost efectuate vizite de lucru la 
două companii deținătoare a statutului AEO din 
Germania. Această activitate se înscrie în șirul 
vizitelor de lucru stabilite în planul de acțiuni 
de implementare a Acordului de Recunoaștere 
Reciprocă a Programelor AEA din Republica 
Moldova-Uniunea Europeana (România: 22-
24 februarie 2022, Germania: 3-5 mai 2022), 
o prioritate care derivă din angajamentele 
asumate conform Acordului de Asociere.
Uniunea Europeană a acordat asistență 
Serviciului Vamal al Republicii Moldova în 

În comun cu expertul AEA din cadrul Direcției 
Generale Impozitare și Uniunea Vamală (DG 
TAXUD) a Comisiei Europene, expertul din 
cadrul administrației vamale a României, 
cât și Înaltul Consilier al Uniunii Europene în 
Republica Moldova pe domeniul vamal și fiscal, 
a fost evaluată funcționalitatea programului 
AEA din Germania prin prisma compatibilității 
acestuia din punct de vedere operațional cu 
standardele aplicate in Republica Moldova, în 
vederea recunoașterii reciproce.

dezvoltarea unui sistem complex de schimb de 
date pentru recunoașterea reciprocă a agenților 
economici autorizați între Republica Moldova 
și Uniunea Europeană. Noul sistem de schimb 
de date AEA este primul sistem de conectare 
între autoritățile vamale ale Republicii Moldova 
și statele membre ale Uniunii Europene, 
deschizând astfel calea pentru viitoarele 
instrumente de cooperare între parteneri.
Încheierea Acordului de Recunoaștere 
Reciprocă a Programelor AEA între Republica 
Moldova și statele membre ale Uniunii Europene 
va oferi anumite beneficii mutuale agenților 
economici, printre care tratamente prioritare la 
trecerea frontierei - o bandă specială destinată 
deținătorilor autorizației AEA și un număr redus 
de controale.
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UE sprijină Republica Moldova în procesul de integrare europeană

Pe 16 mai 2022, proiectul finanțat de UE 
„Sprijin pentru dialogul politic structurat, 
coordonarea implementării Acordului de 
asociere și îmbunătățirea procesului de 
aproximare legală” a organizat o masă rotundă 
între deputații din Parlamentul Republicii 
Moldova, personalul Parlamentului și experți 
din  Uniunea Europeană. Atelierul s-a axat 
pe rolul Parlamentului în implementarea 
politicilor UE și a acquis-ului UE relevant 
pentru procesul de asociere. Acest 
eveniment a fost organizat în parteneriat cu 
Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul 
suportului oferit de proiectul de coordonare 
a implementării Acordului de Asociere.

Republica Moldova a depus oficial cererea 
de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 
2022. Acest pas reprezintă o schimbare 
semnificativă în relațiile dintre Republica 
Moldova și UE, deoarece și Republica 
Moldova a intrat în mod oficial în procesul 
de aderare la UE. Această schimbare în 
relații va avea un efect semnificativ asupra cerințelor UE pentru Republica Moldova și asupra 
modului de abordare a Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. În consecință, cererea 
de aderare a Republicii Moldova la UE continuă să necesite o serie de schimbări rapide, care 
presupun o implicare considerabilă a Parlamentului Republicii Moldova.

Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat, în 
discursul său de bun venit, că Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova în 
aspirațiile sale de aderare la Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul UE în parcursul 
său european. 

Mihail Popșoi, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, a subliniat importanța 
consolidării cooperării cu partenerii UE în vederea convingerii acestora de necesitatea 
acordării statutului de țară candidată Republicii Moldova și rolul important al Comitetului 
parlamentar de asociere UE-Republica Moldova în acest sens. De asemenea, a subliniat 
importanța activităților parlamentare de informare a cetățenilor privind explicarea 
beneficiilor integrării în Uniunea Europeană. 

Dl Oliver Mader, manager de proiect, a pus în continuare accentul pe necesitatea de a 
raționaliza cadrele instituționale și juridice naționale pentru a accelera integrarea Moldovei 
în Uniunea Europeană.
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Experții au descris, mai exact, domeniile de politică ale UE și capitolele aferente din acquis-ul UE 
în domeniile agriculturii, mediului de afaceri și dezvoltării durabile. Totodată, Parlamentul a fost 
îndrumat cu privire la modul în care poate să-și continue actualizarea procesului legislativ și a 
cadrului administrativ pentru a se asigura că legislația națională este conformă cu normele UE. 
De asemenea, experții au explicat în detalii amănunțite diferențele dintre etapa de asociere și 
cea de țară candidată în cadrul procesului de integrare europeană, precum și etapele ulterioare 
după depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE.

Masa rotundă a fost organizată ca parte a unei serii de evenimente coordonate cu Parlamentul 
pentru anii 2022 și 2023, cu scopul de a consolida capacitățile legislativului în chestiunile 
legate de UE.

Proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul 
politic structurat, coordonarea implementării 
Acordului de Asociere și îmbunătățirea 
procesului de aproximare legală în Republica 
Moldova” are drept scop creșterea capacităților 
Guvernului Republicii Moldova și a altor 
instituții naționale cheie în implementarea 
Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. 
Activitatea proiectului este structurată în 4 
componente care contribuie la îmbunătățirea 
în continuare a dialogului politic structurat 

cu societatea civilă, la îmbunătățirea 
mecanismelor de elaborare a politicilor pentru 
bugetarea adecvată a documentelor strategice, 
la susținerea procesului de aproximare 
juridică prin acordarea de expertiză tehnică 
și consolidarea capacităților, precum și la 
modernizarea sistemelor IT în administrația 
publică care sprijină implementarea Acordului 
de Asociere. Proiectul este implementat de un 
consorțiu condus de DAI – Human Dynamics 
pentru o perioadă de implementare de cinci 
ani.

Dl Primož Vehar, liderul echipei de proiect, a moderat discuția și a împărtășit experiențele 
Sloveniei pe parcursul procesului de integrare europeană. Dl Péter Sárdi, director pentru 
Relații Externe, și dl Krisztián Kovács, șef al Departamentului UE, ambii din cadrul Adunării 
Naționale Maghiare, au prezentat principalele caracteristici ale politicilor UE și legătura 
acestora cu procesul de aproximare juridică a UE. Experții au subliniat importanța ca 
Parlamentul să utilizeze pe deplin instrumentele de reglementare și supraveghere 
disponibile pentru a examina activitățile guvernului în domeniul UE. 
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Ministerul Mediului al Republicii Moldova a făcut cunoștinţă cu 
bune practici ale UE în gestionarea deșeurilor și cu „valorificarea 
energetică a deșeurilor”

O delegație a Ministerului Mediului, împreună cu Înaltul Consilier UE în domeniul tranziției verzi, 
Justina Grigaravičienė, au efectuat o vizită de studiu în perioada 16-20 mai 2022, în Lituania, 
pentru a se familiariza cu cele mai bune practici ale statelor membre ale UE în domeniul 
gestionării deșeurilor, în conformitate cu standardele de mediu ale UE.

Miniștrii Mediului din Republica Moldova și din Republica Lituania, Iuliana Cantaragiu și Simonas 
Gentvilas au discutat despre agenda de mediu a UE, provocările și oportunitățile de abordare 
a schimbărilor climatice și alte probleme de mediu importante, colaborarea și schimbul de 
bune practici între țări pentru a sprijini Republica Moldova în îndeplinirea angajamentelor sale 
în cadrul Acordului de Asociere.

Delegația Republicii Moldova s-a familiarizat 
cu sistemul lituanian de garanție pentru 
ambalajele de băuturi, care este considerat 
unul dintre cele mai bune din Uniunea 
Europeană, ajutând Lituania să aibă cea 
mai mare rată de colectare a deșeurilor de 
ambalaje de băuturi din UE – peste 90 de 
procente.

În timpul vizitei de studiu, delegația a 
vizitat, de asemenea, centrul regional de 
gestionare a deșeurilor municipale din 
districtul Alytus, pentru a se familiariza cu 
practicile de gestionare. Republica Moldova 
intenționează să dezvolte un sistem regional 
de gestionare a deșeurilor municipale.

Un alt obiectiv a fost instalația de 
coincinerare a deșeurilor municipale, una 
dintre cele mai noi din Uniunea Europeană, 
precum și o instalație de coincinerare a 
deșeurilor periculoase și un depozit de 
deșeuri periculoase. Aceasta a permis 

delegației moldovenești să exploreze 
practica „valorificării energetice a deșeurilor” 
și domeniul de gestionare a deșeurilor 
periculoase. Pe agenda vizitei de studiu 
s-au aflat, de asemenea, funcționarea și 
practicarea implementări schemelor de 
responsabilitate extinsă a producătorilor și 
tratarea deșeurilor de echipamente electrice 
și electronice.

De asemenea, delegația Republicii Moldova 
s-a întâlnit cu o echipă de experți din cadrul 
Ministerului Mediului din Republica Lituania 
și a făcut schimb de experiență cu privire la 
transpunerea și implementarea acquis-ului 
UE relevant.

Vizita de studiu a fost organizată și finanțată 
de Instrumentul de Asistență Tehnică și 
Schimb de Informații al Comisiei Europene 
(TAIEX), în cooperare cu Agenția de 
gestionare a proiectelor de mediu din cadrul 
Ministerului Mediului din Republica Lituania.
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Dezbateri privind modificarea legislaţiei naţionale electorale

Experții Promo-LEX au formulat și înaintat peste 260 de propuneri  de îmbunătățire a legislației 
naționale electorale. Acestea au fost dezbătute, la 25 mai 2022, în cadrul evenimentului de 
prezentare a proiectului Codului electoral și a propunerilor de modificare a legislației conexe, 
organizat de Comisia Electorală Centrală și Asociația Promo-LEX.

La ceremonia de inaugurare a evenimentului, 
directorul executiv Promo-LEX Ion Manole a 
menționat că, cele peste 260 de propuneri de 
modificare a legislației, formulate de experți, 
au la bază analiza evoluțiilor în domeniul de 
referință din spațiul european, experiența de 
30 de ani de dezvoltare a pluripartitismului 
în Republica Moldova și unele hotărâri ale 
Curții Constituționale, prevederile cărora 
sunt obligatorii, precum și constatările 
numeroaselor misiuni de observare a 
alegerilor. 

Opinia Promo-LEX asupra modificărilor 
recomandate a fost prezentată de către 

directorul de program al Asociației, Nicolae 
Panfil, care s-a referit la majoritatea 
capitolelor Codului electoral existent, 
inclusiv, dreptul de a alege și de a fi ales, 
organele electorale, asigurarea materială 
a desfășurării alegerilor și finanţarea 
campaniilor electorale, listele electorale, 
desemnarea și înregistrarea candidaților etc.
Experții Promo-LEX reiterează importanța 
unui proces transparent de consultare 
publică, de expertizare și analiză a procesului 
de modernizare a legislației electorale și 
recomandă autorităților să respecte toate 
procedurile necesare. 
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UE sprijină dezvoltarea Infrastructurii Naţionale de Date 
Spaţiale din Republica Moldova 

Progresul tehnologic, care are loc în 
mod constant în cadrul comunității geo-
spațiale de pe glob, solicită o îmbunătățire 
permanentă a infrastructurii tehnice, a 
abilităților și competențelor umane, precum 
și a proceselor de lucru din domeniu. 
Respectiv, activitatea din cadrul proiectului 
Twinning finanțat de UE „Îmbunătățirea 
serviciilor de date spațiale în Republica 
Moldova conform standardelor UE” în martie 
și aprilie 2022 s-a axat pe discutarea și 
înțelegerea mai bună a proceselor de lucru 
cu datele spațiale, precum și pe promovarea 
bunelor practici adoptate în societatea 
europeană și internațională de informații 
geografice. 

În acest context, au fost desfășurate 
câteva misiuni, având drept scop principal 
elaborarea fluxurilor de informații și 
procesarea datelor din cadrul entităților 
publice din Republica Moldova (care sunt 
atât producători, cât și utilizatori de date 

La tematica partajării datelor spațiale și serviciilor aferente, care reprezintă scopul principal și 
obiectivul final al implementării infrastructurii naționale de date spațiale în țara noastră, experții 
din statele membre UE au elaborat două tipuri de protocoale tehnice operaționale (de acces și 
de schimb) pentru partajarea datelor, care vor fi parte integrală a Acordului inter-instituțional 
de partajare a datelor. Suplimentar, diverse scenarii de reguli de partajare a datelor (denumite 
și „licențe” în statele membre UE) au fost elaborate și partajate cu colegii de la ARFC. Pe viitor, 
ARFC urmează să identifice cele mai bune reguli de partajare a datelor, care se vor potrivi cel 
mai bine fiecărui set de date sau serviciu din gestiune, precum și să încurajeze toate părțile 
interesate din cadrul Infrastructurii Naționale de Date Spațiale să aplice această practică de 
„licențiere” a propriilor resurse spațiale.

spațiale), precum și partajarea seturilor de 
date spațiale între instituțiile de stat și terțe 
părți. 

În primul rând, au fost desfășurate câteva 
interviuri pentru a evalua situația curentă 
referitor la producerea, stocarea și 
procesarea datelor din cadrul organizațiilor 
de stat din Republica Moldova, iar experții 
din Croația și Polonia au explicat cum decurg 
procesele sus menționate în țările lor și au 
oferit recomandări corespunzătoare pentru 
îmbunătățiri.

În al doilea rând, experții au acordat 
asistență la dezvoltarea din prezent a 
Geoportalului INDS de Metadate, pe care 
Agenția Relații Funciare și Cadastru din R. 
Moldova (principala organizație beneficiară) 
îl implementează la moment. Suportul din 
partea experților Twinning va fi asigurat 
pe toată durata procesului de dezvoltare a 
Geoportalului.
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UE susţine în continuare agricultura, dezvoltarea rurală și 
siguranţa alimentară a Republicii Moldova

În aprilie și mai 2022 proiectul Twinning a asistat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
(MAIA) în etapele finale de prezentare publică a produsului final privind Strategia Națională 
pentru Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR 2023-2027) și a intervențiilor. În acest context, în 
aprilie a fost organizat un atelier de lucru în care experții Twinning au discutat cu beneficiarii 
următorii pași în contextul asigurării unei implementări eficiente a SNDAR 2023-2027. A fost 
elaborat un document „Program și intervenții pentru implementarea SNDAR 2023-2027”, 

Pentru a asigura că informaţiile despre agricultură și dezvoltare rurală sunt colectate 
eficient, de înaltă calitate, fiabile și accesibile părţilor interesate relevante, experții Twinning 
elaborează un model care poate ghida beneficiarii în procesul de constituire a unui sistem 
de date. Sunt identificate potențiale fluxuri de date și instrumente practice sunt prezentate 
personalului MAIA. De asemenea, este în curs de elaborare un manual de management al 
datelor în cadrul instituției.

LEADER în Moldova este un instrument structural suplimentar pentru implementarea 
SNDAR. Dezvoltarea strategiilor locale stau la baza accelerării acestui proces. Pe parcursul 
acestor luni, beneficiarii au fost sprijiniți în înființarea administrației LEADER și elaborarea 
specificațiilor cerințelor software. În contextul celor mai recente evoluții ale viitoarelor 
intervenții bazate pe SNDAR, experții Twinning au pregătit sfaturi tehnice și vor continua să 
asigure sprijin pentru implementarea ulterioară a LEADER. Proiectele realizate în acest cadru 
vor asigura pași concreți pentru sprijinirea dezvoltării economice regionale și a sectorului 
antreprenorial.

Auditul de acreditare în AIPA, conform Anexei I Regulamentul 907/2014, a fost continuat de 
către echipa de experți polonezi prin revizuiri ale procedurilor interne și consultări constante 
cu beneficiarii. Planul de acțiune ce conține recomandări cu privire la modul de abordare 
a deficiențelor instituționale oferă AIPA o foaie de parcurs solidă în baza căreia progresul 
poate fi verificat în mod constant, iar cerințele UE implementate.

Proiectul Twinning continuă să ofere sprijin pentru ANSA la nivel central și local. În perioada 

inclusiv un proiect de plan financiar) și 
un plan de acțiune care au fost predate 
beneficiarilor pentru implementare 
ulterioară. Proiectul a obţinut rezultate 
substanţiale și în procesul de stabilire 
a unui sistem de monitorizare şi 
evaluare cu indicatori măsurabili. În 
baza intervențiilor viitoare planificate 
au fost selectați indicatorii oficiali UE și 
încorporați în planul de indicatori și în 
tabelul de monitorizare a performanței.
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13-14 aprilie 2022 a fost organizat cu succes 
un curs de formare privind procedurile de 
certificare a produselor de origine animală 
pentru export în Uniunea Europeană. Experții 
Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat din 
Republica Lituania (SFVS) și-au împărtășit 
experiența cu privire la procedurile de 
certificare aplicate de inspectorii autorizați. 
În timpul instruirii au fost efectuate exerciții 
practice, iar inspectorii au fost instruiți cum 
să completeze certificatele în sistemul 
TRACES.

Proiectul Twinning și-a încheiat activitățile 
privind cooperarea interinstituţională 
între MAIA, AIPA și ANSA. Au fost 
organizate misiuni ce au avut foarte 
mult succes în vederea  consolidării  
cooperării interinstituționale. Experții de la 
Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat 
și Agenția Națională de Plăți din Lituania 
și-au împărtășit experiența cu privire la 
cooperarea instituțională din țară și au 
oferit recomandări pentru îmbunătățirea 
acordurilor interinstituționale existente 
între ANSA, AIPA și MAIA pentru o mai 
bună planificare strategică și raportare în 
domeniul veterinar, siguranței alimentare 
și standardelor de calitate, organice 
și de marketing. Aceste îmbunătățiri 
vor asigura un sistem de acordare a 
subvențiilor în agricultură mai eficient, 
transparent și orientat spre obiective, 
precum și implementarea cerințelor 
privind bunăstarea și sănătatea animalelor, 
siguranță alimentară în conformitate cu 
cele mai bune practici ale UE. Instituțiile 
beneficiare s-au implicat foarte activ în 

discuțiile privind simplificarea sistemului de 
acordare a plăților directe pentru animale; 
procesul de schimb interinstituțional de 
date; controlul subvenţiilor agricole. În urma 
misiunilor, beneficiarii au concluzionat că 
este necesară o mai bună coordonare în 
domeniul acordării subvențiilor și stabilirii 
unui control al subvențiilor și acest lucru 
poate fi realizat doar printr-o cooperare mai 
strânsă între cele trei instituții. Din motive 
economice, colaborarea și interacțiunea 
dintre instituții este esențială pentru a evita 
suprapunerea sarcinilor. Radu Musteața, 
Director General, ANSA, a menționat că 
implementarea cerințelor la nivel de fermă 
și unitate de procesare constituie un factor 
foarte important. Partajarea datelor și 
funcțiilor de control ale fiecărei instituții ar 
putea constitui un domeniu pentru viitoarea 
colaborare între MAIA, AIPA și ANSA 
în scopul de a evita dublarea sau lipsa 
controalelor. 

Activităţile privind uleiurile vegetale și 
grăsimile trans din alimente au fost incluse 
și în Proiectul Twinning. Boala coronariană 
este principala cauză de deces în Uniune, 
iar un aport ridicat de grăsimi trans 
crește serios riscul de boli de inimă, mai 
mult decât orice alt nutrient per calorie. 
Stabilirea unei limite legale pentru grăsimile 
trans industriale din alimente pare a fi cea 
mai eficientă măsură în ceea ce privește 
sănătatea publică, protecția consumatorilor 
și compatibilitatea cu piața internă. Astfel, 
echipa Twinning a invitat experți lituanieni 
ai SFVS să-și împărtășească experiența în 
materie de legislație și control oficial.
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Există limite stabilite pentru grăsimile trans 
din produsele alimentare în legislația UE. 
A fost organizat un atelier de instruire a 
specialiștilor cu privire la impactul asupra 
sănătăţii umane, pentru a găsi o abordare 
comună la stabilirea limitelor în țară și a 
împărtăși experiența privind monitorizarea 
datelor din produsele alimentare introduse 
pe piață. Peste 100 de participanți s-au 
alăturat acestui atelier online, inclusiv 
specialiști de la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, 
ANSA la nivel central și local (subdiviziunile 
teritoriale).

Este de remarcat că Lituania a stabilit limita 
națională de grăsimi trans în produsele 
alimentare înainte de aprobarea UE. 

S-a menționat că ar trebui prevăzută o 
perioadă de tranziție ca întreprinderile să-și 
adapteze rețetele, tehnologiile, etichetarea 
pentru implementarea limitelor de către 
operatorii din industria alimentară și 
importatori.

În prezent, discuții privind limitele grăsimilor 
trans în alimente se poartă și în Republica 
Moldova. Centrul Republican de Diagnostic 
Veterinar a declarat că este pregătit să 
efectueze testele de laborator pe baza 
metodei acreditate. În acest context, ANSA 
preconizează să efectueze monitorizarea 
grăsimilor trans din produsele alimentare 
de pe piaţa locală a Moldovei.
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Uniunea Europeană oferă peste 420.000 de 
euro pentru susținerea afacerilor competitive 
de pe ambele maluri ale râului Nistru, în 
cadrul Programului Uniunii Europene „Măsuri 
de Promovare a Încrederii”, implementat de 
PNUD Moldova. Azi, 18 mai 2022, a avut loc 
ceremonia de acordare a certificatelor de 
grant pentru două concursuri desfășurate 
în cadrul programului: „Mentorat în afaceri 
- Start pentru tineri” și „Crearea de sinergii 
pentru comunitățile de afaceri competitive 
de pe ambele maluri ale râului Nistru”.

Cei 13 tineri selectați din rândul celor 98 de 
participanți la concursul „Mentorat în afaceri 
- Start pentru tineri” vor beneficia de granturi 
de până la 15.000 euro. Pe lângă asistența 
financiară, antreprenorii vor beneficia de 
consiliere pentru a-și extinde activitatea de 
antreprenoriat. Printre afacerile susținute, se 
numără producerea cașcavalului artizanal, 
producția jucăriilor eco din lemn, o linie de 
împachetare a fructelor uscate, biscuiților, 
modernizarea echipamentului de producere 
a oțetului de mere etc.

Uniunea Europeană susţine antreprenorii de pe ambele maluri 
ale râului Nistru

ECONOMIE ȘI 
DEZVOLTAREA AFACERII

Sursă: https://www.undp.org/ro/moldova/press-releases/uniunea-european%C4%83-sus%C8%9Bine-
antreprenorii-de-pe-ambele-maluri-ale-r%C3%A2ului-nistru

https://www.undp.org/ro/moldova/press-releases/uniunea-european%C4%83-sus%C8%9Bine-antreprenorii-de-pe-ambele-maluri-ale-r%C3%A2ului-nistru
https://www.undp.org/ro/moldova/press-releases/uniunea-european%C4%83-sus%C8%9Bine-antreprenorii-de-pe-ambele-maluri-ale-r%C3%A2ului-nistru
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Tot pe 18 mai au fost oferite certificate de granturi și pentru câștigătorii concursului „Crearea 
de sinergii pentru comunitățile de afaceri competitive de pe ambele maluri ale râului Nistru”, 
desfășurat de asemenea în cadrul Programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare 
a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova. Vor fi susținute șase proiecte, în valoare de 
40.000 euro fiecare, care se bazează pe cooperarea antreprenorilor de pe ambele maluri ale 
Nistrului. Printre activitățile planificate sunt creșterea nivelului de digitalizare și automatizare a 
proceselor administrative, formarea competențelor digitale pentru antreprenorii din industriile 
creative, dezvoltarea turismului, cooperarea apicultorilor de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Concursul de granturi „Mentorat în afaceri - Start pentru tineri” este la a cincea ediție. Datorită 
granturilor oferite de UE în cadrul acestui concurs, până acum au fost create 57 de întreprinderi 
noi și au fost generate peste 300 de locuri de muncă pe malul stâng al Nistrului și în zona de 
securitate.

Programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” a susținut până acum dezvoltarea asociațiilor 
și organizațiilor de suport în afaceri, pe patru direcții: i) apicultură și producerea de miere; ii) 
cultivarea de plante medicinale și aromatice; cultivarea noilor soiuri de fructe cu sâmburi, cu 
potențial de export; iii) turism regional, industrii creative; iv) comerț electronic, prin dezvoltarea 
de piețe locale online sau integrarea întreprinderilor micro, mici, și mijlocii (IMMM) locale de pe 
ambele maluri în Rețeaua Întreprinderilor Europene (European Enterprise Network, EEN) pentru 
oportunități de promovare a exporturilor și schimburi internaționale între afaceri.

Programul „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat 
de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului 
Nistru, prin implicarea lor în proiecte comune de dezvoltare.

„Prin sprijinirea acestor inițiative de afaceri, susținem crearea de noi locuri de muncă, obținerea 
unor venituri mai mari, inovațiile, toate acestea cu un impact pozitiv pe ambele maluri ale râului 
Nistru. Deși propunerile câștigătoare reflectă domenii foarte diferite, ele toate au în comun dorința 
de a lucra împreună și de a valorifica avantajele existente, ceea ce stă la baza cooperării dintre cele 
două maluri ale râului Nistru, aceasta și fiind esența programului finanțat de Uniunea Europeană – 
consolidarea încrederii”, 

a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

„Așteptăm cu nerăbdare să vedem produsele și serviciile pe care le veți dezvolta și să cunoaștem 
oamenii care vor obține noi locuri de muncă. De asemenea, vă invit să deveniți utilizatori și 
beneficiari ai activităților de cercetare, dezvoltare și digitalizare care vor fi desfășurate de 
organizațiile de suport în afaceri grație finanțării obținute”, 

a afirmat la ceremonia de acordare a certificatelor de grant Dima Al-Khatib, Reprezentantă 
rezidentă PNUD în Republica Moldova.
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Centrul CONTACT, împreună cu partenerii locali AXA Management Consulting și Eco-Răzeni, 
au lansat o Campanie de informare „Antreprenoriatul social, aproape de nevoile refugiaților”. 
Campania se desfășoară în cadrul proiectului EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor 
antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), finanțat de Uniunea Europeană, prin 
intermediul Programului EU4Youth.

Campania se va desfășura timp de 2 luni, iar materialele și evenimentele acesteia pot fi 
urmărite pe grupul de Facebook „Rețeaua antreprenorilor sociali din Moldova” sau pe paginile 
organizatorilor.

Prin această Campanie, organizatorii își 
propun să promoveze rolul și implicarea 
afacerilor sociale și a  antreprenorilor 
sociali în susținerea refugiaților din 
Ucraina. „Antreprenorii sociali sunt 
alături de nevoile refugiaților” este 
mesajul Campaniei, prin care se 
dorește sensibilizarea publicului larg, 
valorificarea economiei sociale și 
susținerea antreprenorilor sociali în 
condiții de criză umanitară.
De la începutul războiului din Ucraina, 
peste 300.000 de refugiați ucraineni 
au intrat în Republica Moldova, inclusiv 
136.727 de minori. Pentru a oferi suport și 
ajutor refugiaților, mai mulți antreprenori 
sociali s-au solidarizat și au prestat 
servicii de alimentare, cazare, activități 
educaționale, servicii de sănătate etc.

EU4Youth: antreprenoriatul social, aproape de nevoile refugiaţilor

Sergiu Gurău, fondatorul Întreprinderii sociale „Floare de cireș” 

a fost alături de refugiații din Ucraina de la începutul războiului. „Începând cu sfârșitul lunii februarie, 
mai multe centre de refugiați ne-au apelat telefonic, și ne-au întrebat dacă putem să ne implicăm și 
să oferim hrană pentru refugiații din Ucraina. Nu am putut refuza pentru că aceasta este misiunea 
unei afaceri sociale, să fie alături de nevoile oamenilor și să contribuie la soluționarea problemele 
sociale. În această perioadă am pregătit și livrat circa 13400 porții de mâncare (mic dejun, prânz și 
cină) către 11 centre de refugiați din r. Ialoveni și mun. Chișinău”.

https://www.facebook.com/groups/720308305199160/
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Cristina, Daniel și Ion sunt doar trei dintre tinerii din Ștefan Vodă care au aflat mai multe 
despre antreprenoriatul social în cadrul unui atelier de discuţii pe această temă. Daniel și-ar 
deschide în viitor o afacere în domeniul ecologiei și educaţiei, iar Cristina ar opta pentru design 
vestimentar. Cert e că toţi trei au înţeles că prin acest tip de afaceri își pot ajuta comunitatea. 
În cadrul atelierului, tinerii au cunoscut și poveștile unor afaceri sociale existente în Moldova. 

La atelierul de discuție au participat elevii școlii profesionale din regiune, dar și o parte a elevilor 
liceului din localitate. Tinerii au avut un dialog deschis, în cadrul unei mese rotunde, despre 
problemele cu care se confruntă comunitatea lor și cum antreprenoriatul social poate contribui 
la rezolvarea acestora. 

Clubul de discuții a fost organizat în cadrul 
unei campanii de informare dedicată 
antreprenoriatului social, lansată la începutul 
lunii aprilie 2022. În toată această perioadă, 
organizatorii au efectuat vizite de lucru la 
antreprenorii sociali din Republica Moldova 
pentru a urmări cum se implică întreprinderile 
sociale în ajutorarea refugiaților, dar și a altor 
categorii vulnerabile, au organizat emisiuni 
de dezbatere pe tema antreprenoriatului 

social, dar și multe altele. Totul - pentru a 
sensibiliza publicul larg și pentru a promova 
conceptul antreprenoriatului social, care 
reprezintă o afacere ce obține profit, dar 
utilizează resursele deținute în ameliorarea 
unei probleme din comunitate. De altfel, 
timp de două luni antreprenorii sociali din 
Republica Moldova au fost aproape de 
nevoile refugiaților din Ucraina. 

EU4Youth: „Putem să rezolvăm probleme din comunitatea 
noastră!” - tinerii din Ștefan Vodă despre antreprenoriatul social
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În Republica Moldova există aproximativ 50 de inițiative de antreprenoriat social, 11 dintre care 
sunt înregistrate oficial cu statutul de afaceri sociale. Celelalte, chiar dacă nu au acest atestat, 
pot fi numite oricum astfel, întrucât se ghidează după aceleași valori. „Credem Eco” și „Floare 
de Cireș” sunt doar două exemple de afaceri de succes din țara noastră care activează de 
aproximativ 10 ani pe teritoriul țării. 

„We have high hopes for the younger generation, who are more creative, innovative and want to 
contribute to the development of a community. Because of their enormous potential, they will be 
among the first to develop this type of business, and we as mentors can only share the lessons we 
have learned – the knowledge we have gained, how we have identified new partnerships, how we 
have accessed additional funding and how we have developed relationships with clients”, 

said Sergiu Gurau, social entrepreneur and facilitator of the youth discussion club.

„Avem mari speranțe pentru tânăra generație, care este mai creativă, inovativă și își dorește să 
contribuie la dezvoltarea unei comunități. Datorită potențialului lor enorm, ei vor fi printre primii care 
vor dezvolta acest tip de afaceri, iar noi ca și mentori putem doar să împărtășim din lecțiile învățate 
- cunoștințele pe care le-am acumulat, cum am identificat noi parteneriate, cum am accesat fonduri 
suplimentare și cum am dezvoltat relații cu clienții”, 

povestește Sergiu Gurău, antreprenor social și facilitatorul clubului de discuții cu tinerii.

Daniel Caraion are 18 ani și ne-a spus că atelierul l-a ajutat să afle că antreprenoriatul social poate 
contribui la rezolvarea problemelor din comunitatea sa. „Subiectele discutate în cadrul acestui 
eveniment sunt foarte importante mai ales pentru tinerii care doresc să aplice la un grant și să 
contribuie la prosperarea economiei regionale printr-o astfel de activitate. Cunoșteam despre 
importanța antreprenoriatului social, însă multe informații am aflat de la mentorii proiectului, care 
au o experiență în domeniu și ne-au oferit multe date utile. Mă gândesc că în viitor, după ce voi 
finaliza studiile, îmi voi deschide o afacere socială pentru a contribui la rezolvarea unor probleme 
din comunitate. Cel mai probabil mă voi ocupa cu domeniul ecologiei și educației”, 

ne-a spus tânărul. 

Și Cristina Muntean (18 ani) crede că antreprenoriatul social poate avea un impact major în 
societate. 

„Poate ajuta tinerii cu dizabilități să se încadreze în comunitate. Temele abordate în cadrul 
discuțiilor au scos la iveală exemple importante. Anterior am mai auzit despre antreprenoriatul 
social, cunoșteam că este un tip de antreprenoriat care are referință la comunitate, dar astăzi am 
aflat mult mai multe detalii. Cred că antreprenoriatul social mă m-ar interesa pe viitor, aș putea să-
mi dezvolt o asemenea afacere în domeniul designului vestimentar.”
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Clubul de discuții a  fost organizat în cadrul Campaniei de informare „Antreprenoriatul social, 
aproape de nevoile refugiaților”. Campania se desfășoară în cadrul proiectului EU4Youth – 
Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), 
finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.
Proiectul este implementat de Gustav-Stresemann-Institut (GSI) din Germania, Pro NGO! 
(Germania), AXA Management Consulting (Moldova), ECO-RAZENI (Moldova), Centrul CONTACT 
(Moldova) și Egalite International (Ukraina).

Ion Chiseliță (17 ani), un alt participant, ne-a spus că pe lângă dezvoltarea economiei țării, afacerile 
sociale au puterea de a ajuta grupurile vulnerabile de oameni. 

„Nu am știut până acum despre acest tip de antreprenoriat, de asta cred că tema dată este un 
necesară tinerilor care vor să-și ajute într-un anumit mod comunitatea în care trăiesc”. 
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EU4Youth: club de discuţii cu tineri din Călărași despre beneficiile 
dezvoltării antreprenoriatul social în Republica Moldova 

Una dintre problemele majore ale societăţii este lipsa locurilor de muncă pentru persoanele 
din medii vulnerabile și cele cu nevoi speciale – este concluzia unui alt atelier de discuţii 
cu tinerii despre antreprenoriatul social. Discuţiile au avut loc cu tinerii din Călărași, care 
au aflat despre rolul și rostul antreprenoriatului social într-o comunitate. Aceștia au aflat 
despre diferenţele dintre afacerile clasice și cele sociale, descoperind cum cele din urmă pot 
contribui la bunăstarea societăţii și a oamenilor din jur

Tinerii au învățat cum pot beneficia de 
serviciile unei afaceri sociale, au descoperit 
istorii de succes ale unor antreprenori 
sociali din Republica Moldova, au discutat 
între ei și au oferit propriile definiții a ceea ce 
înseamnă să fii un om de afacere bun, care 
poate avea profit, dar și se poate implica în 
ameliorarea unor probleme din comunitate. 

În cadrul acestui atelier de discuție, tinerii au aflat cum antreprenorii sociali au reușit să ajute 
refugiații din Ucraina, au învățat cum prin ideile lor pot ajuta societatea, cum pot contribui în 
comunitate – totul într-o atmosferă caldă și prietenoasă. 

Andriana Chimingir, una dintre participante, ne-a spus că discuția i-a fost interesantă, întrucât nu 
știa ce înseamnă o afacere socială. 

„Este o temă importantă pentru că mulți tineri nu cunosc despre ea. Acum că știu despre asta, 
mi-aș dori să am și eu o afacere socială ca să pot ajuta pe alții, așa cum au reușit să facă cei 
de la Credem Eco, spre exemplu. Este plăcut să știi că există antreprenori care se gândesc și 
la cei din jur”.

„Sperăm că tinerii care au participat astăzi în 
cadrul acestei discuții să însușească multe 
informații utile. Noi permanent îi îndemnăm să 
fie receptivi, de aceea îi încurajăm să fie implicați 
și în cadrul acestui tip de antreprenoriat. Ne 
bucurăm că am fost aleși gazde pentru acest 
eveniment, întrucât beneficiarii noștri sunt 
persoanele care chiar au nevoie să cunoască 
aceste lucruri, utile pentru ei”, 

a menționat Rodica Stratan, directoarea 
Asociației „Dorința” din Călărași.
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Clubul de discuții a fost organizat în cadrul Campaniei de informare „Antreprenoriatul social, 
aproape de nevoile refugiaților”. Campania se desfășoară în cadrul proiectului EU4Youth – 
Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), 
finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Proiectul este implementat de Gustav-Stresemann-Institut (GSI) din Germania, Pro NGO! 
(Germania), AXA Management Consulting (Moldova), ECO-RAZENI (Moldova), Centrul 
CONTACT (Moldova) și Egalite International (Ucraina).

Gheorghe Batcu, un alt tânăr participant la discuțiile de la Călărași, ne-a povestit că persoanelor cu 
dizabilități le este mai greu să se angajeze în câmpul muncii, din acest motiv afacerile sociale sunt 
importante pentru țara noastră. 

„Știam despre cum poți să-ți deschizi o afacere clasică, dar despre acest tip de antreprenoriat am 
aflat astăzi. Am avut ocazia să aflu despre antreprenori sociali din Moldova și serviciile pe care le 
prestează”, a menționat tânărul.

„Afaceri sociale ar trebui să fie mai multe în Republica Moldova pentru că avem nevoie de ajutor 
în comunitate, mai ales în aceste timpuri dificile pentru noi toți”, ne-a spus și Andrei Vieru, un alt 
tânăr participant. „Părerea mea este că dacă măcar 20 % din numărul de afaceri din țara noastră ar 
fi sociale, atunci mai multe probleme ar fi rezolvate.” 

Și Andrei crede că una dintre cele mai mari probleme este lipsa oportunităților de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități. 

„Mi-aș dori în viitor să am o astfel de afacere, însă știu că trebuie să lucrezi mult pentru a deschide 
una de acest fel.”
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230 de persoane cu nevoi speciale vor fi asistate să își găsească 
un loc de muncă prin intermediul unui proiect finanţat de UE

Zece asociații obștești din republica Moldova și-au unit eforturile pentru a ajuta persoanele 
cu dizabilități să se încadreze în câmpul muncii. Acestea au creat consorții la nivel regional, 
cu suportul Uniunii Europene și a Suediei, în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la 
dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”, implementat de Fundația Est-Europeană. 
ONG-urile își propun, ca în termen de doi ani, să angajeze cel puțin 230 de persoane cu nevoi 
speciale. La data de 18 mai 2022 10 ONG-uri au semnat contractele de grant cu Fundația Est-
Europeană.

Cu suportul UE și Suediei, Asociația „Motivație” din Moldova implementează proiectul „Împreună 
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la muncă”.

Iar Asociația Obștească „AZI” are scopul de a încadra socio-profesional persoanele cu 
dizabilități prin creare de parteneriate locale și regionale.

„Ne propunem capacitarea organizațiilor societății civile care apără drepturile persoanelor cu 
dizabilități să presteze servicii de angajare asistată. Vom instrui cel puțin 20 de specialiști din ONG-
uri  și vom aplica și programe de mentorat”, 

afirmă Ludmila Iachim, directoarea executivă a asociației.
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Ajutorul european a ajuns și în stânga Nistrului, acolo unde Asociația Obștească „De la egal la 
egal” își propune să dezvolte serviciul de asistență personală.

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități vrea să abordeze multidimensional 
problema angajării persoanelor cu nevoi speciale.

Proiectul SHARE, implementat de Asociația „Centrul Regional pentru Politici Comunitare”, este 
adresat persoanelor eliberate din detenție.

„Vom crea două laboratoare de incluziune socio-profesională în Cahul și Cantemir, care ulterior vor 
fi preluate de direcțiile de Ocupare a Forței de Muncă din cele două regiuni,” 

afirmă Tatiana Seredenco, directoarea executivă a asociației.

Președintele ONG-ului, Eugen Verbanov, spune că 

„A.O. „De la egal la egal” a fost fondată pentru a ajuta familiile copiilor cu dizabilități severe. În 
regiunea transnistreană acest serviciu este foarte puțin dezvoltat, spre deosebire de malul drept 
al râului. Un asistent personal este ca un salvator pentru familiile copiilor cu dizabilități, care își 
trăiesc drama în singurătate și fără ajutor”.

„Vom analiza și evalua cât de accesibilă, inclusiv și din punct de vedere fizic, este Agenția Națională 
de Ocupare a Forței de Muncă și oficiile teritoriale ale acesteia. Vom veni cu recomandări în privința 
serviciilor pe care le prestează. La cercetări vor participa persoanele cu dizabilități, pentru a-și 
putea exprima punctul de vedere”, 

subliniază Iuliana Bulicanu, coordonatoarea de proiect.

„Scopul nostru este de a integra foștii deținuți în câmpul muncii. Persoanele cu un trecut infracțional 
au dreptul la a doua șansă, dreptul la un viitor decent, dreptul de a fi respectate și tratate egal”,

 punctează directorul executiv al centrului, Alexandr Kurașov.

Asociația „PRO CIMIȘLIA” a reușit să creeze un consorțiu cu alte două ONG-uri pentru a spori 
bunăstarea comunităților din șase localități rurale ale raioanelor Cimișlia, Sângerei și Leova. 

„Vrem să ajungem la cele mai vulnerabile persoane din satele îndepărtate de centrele raionale, cu 
acces limitat la informație. Vom contribui la conjugarea eforturilor serviciilor prestatoare, cum ar fi 
direcțiile de Ocupare a Forței de Muncă, reprezentanții APL-urilor, prin crearea unui mecanism eficient 
de prestare a serviciilor inovative incluzive”, declară Natalia Răileanu, președinta organizației.
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Proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” 
este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est-
Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact.
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În 2021, Nicolae a beneficiat de un grant în valoare de 30 mii de euro oferit de Uniunea Europeană 
în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD și UNICEF. 

Cu acești bani, Nicolae construiește un laborator performant și modern de analiză a solului. 
Astfel, el va putea produce fertilizanți în cantități mai mari și în condiții mai bune. Totodată, 
investiția va genera șase noi locuri de muncă, dintre care două de înaltă calificare, laboranți în 
agrochimie.  

Cu suportul Uniunii Europene, la Ungheni va activa un laborator 
modern de testare a solului 

„Fertilizanții organici sunt o adevărată salvare pentru solurile degradate și poluate chimic, întrucât 
remediază și restabilesc stratul de humus, măresc rezistența la secetă, îmbunătățesc calitatea 
recoltei, stimulează creșterea și dezvoltarea plantelor”, 

spune cu seninătate Nicolae Alcaz, care de aproape zece ani produce la Ungheni îngrășăminte 
organice.

„Laboratorul va avea utilaje care vor stabili micro și macro-elementele solului, precum și materia 
organică a soluțiilor care vor fi date spre testare”, 

povestește Nicolae.     
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Din grantul UE, Nicolae a procurat echipament pentru laborator: utilaje de măsurare a pH, a 
ionilor și a sistemului foto-metric, reactor de inox pentru fermentare, dispozitive digitale. Toate 
acestea fac posibilă efectuarea analizelor la sol. Abia după ce va fi stabilită componența solului, 
se va putea veni cu soluții organice pentru fertilizarea terenului. 

Totuși, unii agricultorii încă mai opun rezistență și cu greu se lasă convinși că fertilizanții 
organici sunt o soluție pe termen lung, sunt eficienți și necesari pentru a restabili calitatea 
solului. 

Dacă înainte activitatea sa era sezonieră, odată cu lansarea laboratorului, aceasta se va extinde 
pe tot parcursul anului. 

Gama de fertilizanții organici „Biostim”, dezvoltată de Nicolae, are produse pentru: pomi și 
arbuști fructiferi, vița de vie, legume și boboase, cereale, oleaginoase și culturi tehnice, arbuști 
decorativi neflorali și ierburi pentru gazon și decorative. 

Fertilizanţii organicii, colacul de salvare pentru solurile degradate

Un laborator de testare a solului este necesar, în condițiile folosirii excesive a substanțelor chimice: 
„Dacă și în anii următori se vor folosi intensiv îngrășăminte chimice, nu vom mai avea sol”, 

spune Nicolae Alcaz.
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Antreprenorul are însă tot mai mulți clienți fideli, care au testat și s-au convins de efectul pozitiv 
al fertilizanților organici. Produsele sale sunt acum folosite de agricultorii de la sudul țării, dar 
și de la nord.

Compania lui Nicolae Alcaz este una din cele 26 de beneficiare ale Programului de granturi pentru 
sectorul business din regiunile cheie Ungheni și Cahul, ediția 2020. 15 companii existente, 10 
startup-uri și o inițiativă de antreprenoriat social au beneficiat de granturi în valoare de 15.000 
- 30.000 euro fiecare.  

Valoarea totală a granturilor destinate mediului de afaceri din regiunile Cahul și Ungheni care 
vor fi oferite în perioada 2020-2024 în cadrul programului este de aproximativ 1,7 mln. euro.  

„Din păcate, unii agricultorii sunt sceptici la produsele noi, mai ales la cele fabricate în Republica 
Moldova. Mulți din ei preferă fertilizanții chimici, pentru că au efect imediat, însă pe termen lung 
doar fertilizanți organici sunt benefici pentru sol”, 

afirmă Nicolae Alcaz. 

Deocamdată, Nicolae Alcaz își comercializează marfa doar pe piața locală, lucrând la direct cu 
agricultorii și distribuitorii. Antreprenorul planifică să înceapă în curând exportul în UE. „Cinci 
ani am făcut teste în mai multe laboratoare și centre științifice din România, iar la finele anului 
2021, am obținut autorizația pentru export. Acum suntem la etapa de identificare a distribuitorilor 
și planificăm în toamnă să facem primul export de probă. Intenția noastră este să ajungem pe 
segmentul românesc de piață, iar ulterior ne orientăm către cel bulgăresc”, 

conchide Nicolae Alcaz.   

*** 

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică 
inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o 
calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 milioane euro, este finanțat de 
Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și 
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).   

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.
eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md.  

http://www.eu4cahul.md
http://www.eu4cahul.md
http://www.eu4ungheni.md
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Programul LEADER asigură accesul Grupurilor de Acţiune Locală 
la Fonduri Naţionale de Dezvoltare Rurală

La 23 mai 2022, Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare (MAIA) a lansat 
Programul LEADER, care va contribui la 
dezvoltarea eficientă și de lungă durată 
a zonelor rurale din Republica Moldova. 
Programul permite Grupurilor de Acțiune 
Locală (GAL) din toată țara să acceseze 
până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare 
a Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, 
Republica Moldova a devenit prima și, 
deocamdată, singura țară din spațiul extra-
comunitar care implementează abordarea 
LEADER ca instrument de politică publică 
pentru dezvoltarea rurală. 

În cadrul ediției-pilot a Programului, MAIA 
a lansat un apel de depunere a cererilor 
de aplicare, încurajând GAL-urile să trimită 

Strategiile de Dezvoltare Locală pentru sprijin 
financiar. Apelul este deschis până la data 
de 30 iunie 2022. Pentru a oferi mai multe 
informații despre beneficiile Programului 
și a răspunde la întrebările GAL-urilor cu 
privire la procesul de aplicare, Rețeaua 
Națională LEADER (RNL) în parteneriat 
cu MAIA desfășoară o serie de sesiuni 
informative în cadrul Forumurilor Regionale 
care au loc în regiunile de nord, centru și sud 
ale țării la sfârșitul lunii mai - mijlocul lunii 
iunie 2022. În cadrul sesiunilor informative, 
reprezentanții MAIA oferă detalii privind 
procesul de aplicare, selectare, aprobare și 
acordare a subvențiilor, precum și procesul 
de monitorizare a măsurilor de sprijin 
financiar.
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Programul LEADER a fost lansat în urma 
elaborării cadrului instituțional pentru 
implementarea abordării LEADER, cu 
susținerea SFPL în Moldova și RNL, în cadrul 
proiectului „EU pentru Moldova: dezvoltarea 
comunităților locale (LEADER)”. Partenerii 
strategici ai proiectului sunt Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare din 
Republica Moldova, Agenția de Intervenții 
și Plăți în Agricultură și Rețeaua Națională 
LEADER din Republica Moldova. Abordarea 
LEADER contribuie la îmbunătățirea durabilă 
a condițiilor de trai și la creșterea economică 
incluzivă în zonele rurale din Moldova. În 
prezent, pe teritoriul țării activează 47 de 
GAL-uri, care implementează peste 850 de 
proiecte locale și reunesc 438 de unități 
administrativ-teritoriale.

Programul LEADER este susținut în cadrul 
programului „EU4Moldova: dezvoltarea 
comunităților locale”, finanțat de Uniunea 
Europeană, Ministerul Federal German pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), 
Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare 
(ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Polone - Asistența Poloniei; și 
implementat de GIZ, Agenția Austriacă 
pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund 
PL (SFPL) în Moldova.
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„Cahul Business Summit”, organizat cu suportul UE și al Echipei 
Europa: posibilităţi de finanţare, transformare digitală și potenţial 
turistic

La sesiunea dedicată investițiilor, a fost 
analizat lanțul valoric și clusterele în curs 
de dezvoltare din regiunea Cahul, precum 
și potențialul tech și cel al inovației pentru 
zona de sud a țării. Amplasarea geografică 
favorabilă a regiunii Cahul oferă mai multe 
perspective de dezvoltare pentru sudul 
Moldovei, care generează actualmente 7% 
din PIB-ul țării.  

Acest indicator este constituit de potențialul 
domeniilor-cheie ale regiunii, dintre care 
agricultura are o pondere de 23%, transportul 
reprezintă 7%, turismul – 6%, iar domeniul IT 
– 2%. În susținerea dezvoltării regiunii, mai 

multe proiecte se desfășoară la Cahul, cu 
asistența financiară a Uniunii Europene. Unul 
dintre ele este ”EU4Moldova:Regiuni Cheie”.

Transformarea digitală de impact a regiunii 
Cahul are toate ingredientele necesare: 
infrastructură avansată, angajamentul 
autorităților, parteneri de dezvoltare, precum 
și o comunitate pregătită să contribuie la 
realizarea acestui obiectiv. Prioritățile de 
digitalizare ale municipiului Cahul au fost 
prezentate de Stella Bădin, viceprimară de 
Cahul, responsabilă pentru digitalizare, în 
cadrul unui panel al summitului.

Potențialul de dezvoltare economică a regiunii Cahul a fost discutat de invitații „Cahul 
Business Summit”! Evenimentul a adunat pe aceeași scenă oficiali guvernamentali, experți 
naționali, antreprenori, reprezentanți ai sectorului privat și pe toți cei interesați de dezvoltarea 
economică și digitală a regiunii. Forumul a fost organizat de către Primăria Municipiului Cahul, 
cu susținerea proiectului EU4Moldova: Startup City Cahul, implementat de ATIC, cu asistența 
financiară a Uniunii Europene, în parteneriat cu Suedia.
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În municipiul Cahul, sunt dezvoltate continuu  
de către Agenția de Dezvoltare Electronică 
mai multe servicii digitale de care vor 
beneficia locuitorii din întreg sudul țării. 
Printre ele se numără: Msign, MobileSign, 
Cabinetul afacerii tale și altele.

Într-un alt panel de la eveniment, au fost 
puse în discuție oportunitățile digitale de 
dezvoltare a industriei turismului și a fost 
prezentată aplicația câtorva rute digitale cu 
diferite trasee turistice din regiunea Cahul. 
Fiecare dintre ele oferă peisaje reprezentative 
pentru sudul țării: peisaje naturiste, pensiuni, 
vinării etc. Discuțiile de la eveniment s-au 

axat și pe prezentarea clusterului VIA Cahul 
– un instrument de dezvoltare economică 
a regiunii Cahul, care  își propune să atragă 
peste 40 de actori interesați în dezvoltarea 
turismului în această regiune, reprezentând 
afaceri turistice, autorități publice, instituții 
de cercetare-dezvoltare-inovare și instituții 
catalizatoare. Specializarea Clusterului 
VIA Cahul este turismul rural, conectat 
cu celelalte forme ale turismului: balnear 
și de sănătate – în municipiul Cahul  – și 
agroturism, turism cultural, de agrement, 
aventură și turism vinicol – în zona 
Rezervației Biosferice „Prutul de Jos”, 
inclusă în patrimoniul UNESCO.

„Ne dorim ca orașul Cahul să devină mai mult decât un „smart city”, ne dorim ca el să devină 
capitala digitală a Republicii Moldova.  În acest sens, am avut discuții cu toți actorii importanți, care 
ne-au comunicat despre necesitățile lor și serviciile pe care le prestează. Timp de mai multe luni 
am muncit la digitalizarea unei game largi de servicii, printre care: ghișeul unic, iluminatul stradal 
inteligent, admiterea în instituțiile preșcolare de învățământ și altele. Am setat platforma „Smart 
City”, pentru a integra inteligent mai multe servicii publice, facilita accesul oamenilor și a asigura 
transparența. Continuăm să muncim în acest sens.”, 

a declarat Stella Bădin, Viceprimară de Cahul.
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„Cahul Business Summit” abordează  potenţialul economic și 
inovativ al regiunii de sud a Republicii Moldova

Cel mai important eveniment regional 
dedicat dezvoltării businessului din regiune, 
„Cahul Business Summit”, s-a desfășurat, în 
premieră, în sudul țării. Evenimentul a adunat 
pe aceeași scenă oficiali guvernamentali, 
experți naționali, antreprenori, reprezentanți ai 
sectorului privat, dar și pe toți cei interesați de 
dezvoltarea economică și digitală a regiunii. 
În cadrul discuțiilor, invitații summitului au 
punctat oportunitățile și modalitățile de 

implementare a tehnologiilor informaționale 
în diferite domenii de activitate, în contextul 
accelerării dezvoltării economice regionale. 
„Cahul Business Summit” a fost organizat 
de către Primăria Municipiului Cahul, cu 
susținerea proiectului EU4Moldova: Startup 
City Cahul, implementat de către ATIC, cu 
asistența financiară a Uniunii Europene, în 
parteneriat cu Suedia.

„Cahulul devine cu adevărat capitala regiunii de sud, iar evenimentul de astăzi confirmă acest 
lucru. Ne dorim ca sudul țării să se dezvolte și mai mult, iar cu ajutorul partenerilor internaționali, 
al autorităților centrale, vrem să facilităm politicile în domeniu, astfel încât regiunile să se dezvolte 
armonios, iar sectorul de business să nu fie concentrat doar în capitala țării. La această etapă, 
dezvoltarea regională este esențială pentru noi și ne dorim să simplificăm inclusiv regimurile 
fiscale, pentru a facilita procesele de producere.”, 

a declarat Sergiu Gaibu, Ministrul Economiei al Republicii Moldova.

„Business Summit este evenimentul care ne demonstrează cum poate forța tehnologiei să 
aducă beneficii sectorului public, sectorului privat și progres în viața noastră de zi cu zi. Uniunea 
Europeană sprijină dezvoltarea potențialului digital al regiunii, prin susținerea Startup City Cahul 
și a altor proiecte regionale. Credem că tehnologiile vor oferi oamenilor joburi mai competitive, o 
sănătate mai bună și servicii publice inovative. Aflarea noastră aici reprezintă o șansă de a conecta 
toți oamenii inteligenți, toate comunitățile, pentru  consolidarea potențialului economiei digitale, 
dezvoltarea forței de muncă în domeniul TIC, crearea businessurilor bazate pe inovații. Realizarea 
acestor obiective la Cahul va spori considerabil competitivitatea și atractivitatea regiunii și va 
aduce multiple beneficii pentru oamenii care locuiesc în această zonă minunată.”, 

a spus Boris Filipov, Manager de proiect, Delegația UE în Republica Moldova.
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„Cahul Business Summit” a pus în discuție transformarea digitală a regiunii de sud a țării, cu 
accent pe instrumentele inovative care necesită a fi implementate pentru dezvoltare economică, 
portofoliul și oportunitățile regionale, cererile de pe piața muncii, necesitățile antreprenorilor, 
abilitățile necesare pentru viitorii specialiști, precum și cele mai solicitate oferte educaționale în 
domeniul tech.

„Evenimentul vine să abordeze subiecte importante precum: investiții, resurse umane, potențial 
turistic, digitalizare, să pună în lumină provocările și posibilitățile de soluționare a acestora. Din 
punctul meu de vedere, cea mai mare investiție este investiția în educație, în oameni și aceasta 
trebuie să devină o prioritate pentru întreaga societate. Vreau să remarc și faptul că parteneriatele 
dintre instituții sunt vitale pentru regiunea de sud și credem că astăzi, împreună cu instituțiile 
donatoare, autoritățile centrale, comunitatea de afaceri și toți participanții vom identifica proiectele 
care necesită a fi implementate.”, 

a declarat Nicolae Dandiș, Primarul orașului Cahul.
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Linia de creditare a Băncii Europene de Investiţii pentru Proiectul 
Livada Moldovei contribuie la consolidarea capacităţilor sectorului 
agricol al Republicii Moldova

Asistenţa Tehnică pentru Proiectul Livada Moldovei a organizat 3 stagii de practică pentru 
echipele instituţiilor de învăţământ și formare profesională și cercetare în domeniul agricol în 
România, Israel si Germania.

Linia de creditare a Băncii Europene de 
Investiții pentru Proiectul Livada Moldovei 
a acordat suport pe partea de investiții 
publice pentru domeniul de formare și 
cercetare în agricultură și horticultură 
din Republica Moldova în valoare de 
aproximativ 12 milioane de euro. Au fost 
echipate laboratoare, au fost construite 
hale de mecanizare pentru formarea 
profesională, și plantate livezi și vii în 
instituții și aceste fiind doar câteva 
exemple. Însă după finalizarea cu succes 
a achizițiilor și construcțiilor, subiectul nu 
este finalizat. Provocarea principală este 
acum ca instituțiile sprijinite să folosească 
cât mai bine noua infrastructură cu metode 
care sunt momentan aplicate în țările 
europene. Pot oare consultațiile și expertiză 
oferită contribui la dobândirea acestor 
abilități? Asistența Tehnică oferită va 
spori capacitatea cadrelor prin intermediul 
stagiilor de practică în cadrul instituțiilor 
similare din țările emisferei vestice.

Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut 
dotarea laboratoarele cu noi aparate pentru 
cromatografia și spectrometria de masă cu 
ajutorul Proiectului Livada Moldovei. Acestea 
permit o analiză exactă a alimentelor. Astfel 
de mașini costă câteva zece mii de euro. În 
mai 2022, trei angajați ai UTM (doi profesori 
și un asistent de laborator) au avut șansa 
de a face un stagiu de 1 săptămână la 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, România care 
folosește astfel de mașini de ani de zile.  
Fiind instruiți de staff-ul român de cercetare 
al universității, cei trei moldoveni au putut 
studia o serie de protocoale și metode 
pentru diferite tipuri de analiză. 

În plus, cu suportul Asistenței Tehnice oferit 
de UE, staff-ul tehnic tânăr al laboratorului de 
virologie viticolă al Institutului de Horticultură 
din Moldova ISPHTA, care este și beneficiar 
al Proiectului Livada Moldovei, petrece o lună 
în Israel pentru a afla cum oamenii de știință 
israelieni de la Institutul Volcani detectează 
diferiți viruși în vinuri și struguri de masă. 
Cadrele didactice ale Universității Agrară 
de Stat din Moldova și Colegiului Tehnic 
Agricol din Soroca sunt însoțiți de formatorii 
germani din cadrul Academiei de formare 
profesională pentru mașini agricole DEULA 
Nienburg timp de două săptămâni pentru a 
practica metode de predare moderne, bazate 
pe competențe și practice așa cum sunt 
practicate în Germania. Astfel de stagii s-au 
dovedit a fi o modalitate buna de capacitare 
a cadrelor profesorale. Mai mult, ele oferă și 
o bază pentru continuare a colaborării între 
instituțiile moldovenești și cele din Occident

„Acest lucru ne-a ajutat să economisim 
cel puțin 6 luni de experimentare cu noile 
noastre utilaje”, 
spune dr. Artur Macari, profesor asociat la 

UTM.
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Ziua Pământului 2022: ecologizarea sectorului industrial cu 
suportul proiectului UE pentru Mediu – Economie Verde

În fiecare an, pe 22 aprilie, peste un miliard de oameni din 190 de ţări se mobilizează pentru a 
sprijini și a crește gradul de conștientizare a statului, precum și a viitorului Planetei Pământ.

ENERGIE 
ȘI MEDIU
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De la prima sa sărbătoare în 1970, când a 
fost înființată ca o zi a educației privind 
problemele de mediu, Ziua Pământului a 
devenit o mișcare globală, stârnind o mare 
stimă și angajament în rândul persoanelor, 
organizațiilor internaționale, întreprinderilor 
și guvernelor deopotrivă. Mai mult decât 
atât, în ultimii ani, mișcarea a câștigat o 
acțiune importantă, în special datorită noilor 
instrumente digitale, inițiativelor între țări 
și a unei vizibilități mai largi a poveștilor de 
succes și a proiectelor care unesc regiunile 
într-un singur domeniu comun.

Astfel de inițiative, fie ele individuale sau 
colective, mari sau mici, nu numai că 
ajută la reducerea poluării și la atingerea 
obiectivelor globale ale Strategiei UE 2050 
privind emisiile nete zero, printre altele; de 
asemenea, educă publicul și creează o nouă 
generație de cetățeni, lucrători și lideri activi 
și responsabili în atenuarea schimbărilor 
climatice. Acesta este exemplul mai multor 
Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri) din 
regiunea Partenerului Estic (EaP) a Uniunii 
Europene, care cu sprijinul EU4Environment 
devin ambasadori simbolici pentru 
promovarea unei producții mai eficiente și 
mai curate din punctul de vedere al resurselor 
(RECP).

Folosirea metodologiei RECP disponibilă fie 
în mod individual (prin formarea experților 
naționali și evaluarea întreprinderilor 
industriale), fie în grupuri de companii 
(care se află în aceleași Parcuri Industriale 

sau organizate în mod specific ca Cluburi 
RECP), reprezentanți ai diferitelor producții, 
întreprinderile și profesioniștii învață să 
accepte producția mai curată și mijloacele 
de îmbunătățire a eficienței resurselor. Ca 
efect multiplicator, RECP reduce costurile, 
deșeurile și poluarea, îmbunătățind în același 
timp producția generală, mediul de lucru 
al angajaților și creșterea competitivității 
generale.

Investind continuu în eficientizarea 
resurselor, IMM-urile iau măsuri pentru a-și 
reduce amprenta asupra resurselor și asupra 
mediului, chiar de la sursă. De asemenea, își 
revizuiesc producția într-o manieră holistică 
și arată că nu numai că este posibil să se 
utilizeze mai puține resurse și să genereze 
mai puține deșeuri, dar este lucrul inteligent 
de făcut.

De Ziua Pământului și nu numai, Planeta 
solicită acțiuni îndrăznețe, inovatoare și 
durabile, care includ guverne, întreprinderi 
și cetățeni deopotrivă. Sunt necesare 
parteneriate mai viguroase, precum și 
inițiative precum simbioza industrială 
pentru a promova economia circulară între 
producători și întreprinderi. Astfel, pot fi 
generate noi acțiuni și informații combinate 
pentru a elimina barierele și a crește gradul 
de conștientizare a valorii pe care industriile 
o alocă materiilor prime, producției și 
deșeurilor; pentru că Ziua Pământului nu 
este doar o zi de sărbătoare, ci o mișcare 
dedicată care va dura pe termen lung.



BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

109

Locuitorii din Ștefan Vodă – mai bine pregătiţi pentru protecţia 
mediului ambiant regional

Pe parcursul lunii mai 2022, 18 persoane din regiunea Ștefan Vodă, interesați de protecția 
mediului,  au avut parte de o instruire dedicată apărătorilor drepturilor omului pe probleme de 
mediu. 

Grupul de participanți a fost unul divers, format din reprezentanți ai ONG-urilor de mediu, voluntari 
ai  Inspectoratului de Protecție a Mediului și tineri preocupați de protecția mediului.

Sursa: ec.europa.eu

Un specific al evenimentului a constituit 
aplicarea legislației ADO, prezentarea de 
practici și exemple reprezentative raionului 
Ștefan Vodă. Așa cum mai multe localități 
din Ștefan Vodă fac parte din arie protejată, 
cunoștințele de bază privind aplicarea 
legislației de mediu constituie un punct 
forte nu doar pentru cei ce dețin o anumită 
experiență și pentru ADO care luptă pentru 
protejarea mediului, dar și pentru cetățenii 
de rând.

Mottoul trainingul a fost acela că deși în 
cele mai multe cazuri, „Dreptul la un mediu 
sănătos” este promovat de către o singură 
persoană, rezultatul obținut este resimțit de 
către o întreagă comunitate. 

Tinerii participanți la training au venit cu 
sugestia de transpune a instruirilor dedicate 
specific ADO pentru protecția mediului într-
un limbaj și într-o serie de mecanisme ușor 
de înțeles și de aplicat de astfel încât oricine 
dorește să protejeze mediul înconjurător 
să poată găsi informația și instrumentele 
necesare rapid și sub o formă gata de a fi 
aplicată.

Instruirea a fost organizată în cadrul 
proiectului „Scut pentru apărătorii drepturilor 
omului – Sprijin apărătorilor drepturilor 
omului în Republica Moldova”, implementat 
de Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
în parteneriat cu Asociația EcoContact și 
Comisia Internațională a Juriștilor - Instituții 
Europene, cu sprijinul financiar al Uniunii 
Europene și co-finanțat de Suedia.
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UEpentruClimă: Moldova generează printre cele mai multe 
emisii de gaze cu efect de seră din Europa, raportate la PIB

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul energetic din Moldova au crescut cu 53% până 
la 10 milioane tone CO2-eq pe an între anii 2000 și 2020, dar sunt încă mai mici decât în anul de 
referință 1990, când s-au prăbușit din cauza crizei economice provocate de destrămarea Uniunii 
Sovietice.

În același timp, intensitatea energetică a țării a scăzut în 20 de ani cu 40,6% până la 18,32 
GJ/1000$ la paritatea din 2015, iar intensitatea emisiilor de GES – cu 29,3%, până la 1180 kg 
CO2/2015 USD. Cu toate acestea, intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră rămâne în 
Moldova una dintre cele mai înalte din țările Europei Centrale și de Est. Acestea sunt câteva 
dintre concluziile studiului privind integrarea aspectelor de schimbare a climei în politicile de 
energie, elaborat de proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de 
PNUD.

Experții EU4Climate au formulat recomandări care vizează îmbunătățirea legislației, integrarea 
indicatorilor de climă în cadrul de planificare strategică a sectorului energetic, fortificarea 
capacităților instituționale, de planificare a politicilor în rândul autorităților publice locale și a 
rolului organizațiilor internaționale și instituțiilor financiare de integrare a schimbărilor climatice 
în politicile energetice, transferul de tehnologii și dezvoltarea pieței verzi.

De asemenea, experții contractați de EU4Climate au elaborat și un Ghid privind consolidarea 
proceselor de planificare în domeniile climei și energiei. Acesta propune, printre altele, definirea, 
implementarea și comunicarea unei viziuni strategice pe termen lung care să sprijine coerența 
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politicilor în domeniile climă și energie și 
să supraviețuiască ciclurilor de planificare, 
asigurarea coordonării la nivel de politici și 
a sprijinului pentru prioritățile de schimbare 
a climei.

Cu un buget total de 8,8 milioane euro, 
proiectul EU4Climate se desfășoară în 
perioada 2019-2022 și are următoarele 
componente: (I) actualizarea Contribuțiilor 
Naționale Determinate la Acordul de la 
Paris; (II) elaborarea strategiilor naționale de 
dezvoltare cu emisii reduse către anul 2050; 

(III) introducerea și consolidarea cadrului 
de monitorizare, raportare și verificare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră; (IV) 
alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul 
climei; (V) integrarea dimensiunii de climă în 
documentele de politici sectoriale, creșterea 
gradului de conștientizare și elaborarea 
ghidurilor sectoriale pentru implementarea 
Acordului de la Paris; (VI) atragerea de 
investiții în domeniul schimbărilor climatice; 
(VII) o mai bună planificare a adaptării la 
schimbările climatice.
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Ziua Europei 2022 în Moldova - Uniunea Europeană pentru Mediu: 
solidaritate pentru pace și un mediu mai curat

Ziua Europei 2022 în Moldova a reunit anul acesta toate statele membre UE, Guvernul 
Republicii Moldova, proiectele finanţate de UE, ONG-urile și publicul larg în eforturi comune 
pentru Solidaritate pentru pace!

Uniunea Europeană pentru 
Mediu Economia Verde își 
adaugă vocea la acțiunile 
comune orientate către o 
transformare verde a țării, 
pentru un mediu curat 
și sănătos, promovarea 
economiei circulare, 
ecologizarea IMM-urilor, 
eficiența resurselor și 
producerea mai pură, 
eco-inovații, etichetare 
ecologică și conservarea 
biodiversității.

Prin consolidarea 
capacităților autorităților 

guvernamentale din Republica Moldova și colaborarea zilnică cu principalii beneficiari din 
domeniu, EU4Environment contribuie la luarea deciziilor mai ecologice, crearea de noi locuri 
de muncă verzi, creșterea eficienței energetice și a resurselor, măsurată și prin setul OCDE de 
Indicatori ai Creșterii Verzi, adaptați pentru țară, cu lecții învățate și recomandări de politici. 
Aceste scopuri și obiective, rezultatele obținute și planurile de viitor au fost împărtășite cu 
participanții și vizitatorii de nivel înalt ai sărbătoririi Zilei Europei 2022 din 14 mai, în cadrul 
Orășelului European de pe piața centrală a Chișinăului.
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Săptămâna Verde Europeană 2022 în Republica Moldova: 
Să trecem la fapte!

Republica Moldova s-a alăturat Săptămânii Verzi Europene în perioada 30 mai – 05 iunie 
2022, cu o campanie națională și eveniment regionale și naționale de nivel înalt, organizate de 
Uniunea Europeană pentru Mediu Economia Verde/EU4Environment Green Economy, Delegația 
Uniunii Europene în Republica Moldova, Europe Café, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și parteneri.

Săptămâna Verde Europeană 2022 servește 
drept platformă la nivel European pentru 
a evidenția și a împărtăși realizările și a 
coordona prioritățile UE și al Republicii 
Moldova pentru o transformare economică 
verde în armonie cu mediul. Pactul Verde 
European, ambiția Zero Poluare, tranziția 
către economia circulară și conservarea 

biodiversității – temele de bază al Săptămânii 
Verzi Europene de anul acesta.

Săptămâna Verde Europeană 2022 în 
Moldova a pus în discuție așa subiecte 
prioritare ca: economia circular, 
biodiversitatea și managementul pădurilor, 
zero poluare.
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Proiectul UE pentru Mediu - Economie Verde a marcat Ziua 
Nistrului 2022

În fiecare an, în ultima duminică a lunii mai în Republica Moldova este marcată Ziua Nistrului. 
Nistrul este un fluviu care curge prin Ucraina, apoi prin Moldova, înainte de a fi în cele din 
urmă deversat în Marea Neagră.

Această Ziua Nistrului 2022 atrage atenția 
asupra necesității de protecție și conservare 
a apei și a resurselor biologice ale Nistrului 
și încurajează oamenii să-și păstreze mediul 
înconjurător. În 2022, Ziua Nistrului a fost 
sărbătorită printr-un mod unic: crearea 
Parcului Național Nistrul de Jos.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu 
sprijinul ONG-urilor EcoContact și BIOTICA, 
cu suportul ADA, a implementat o serie 
de activități în cadrul adaptării bazate pe 
ecosistem, măsuri de rezistență la climă și 

dezvoltare instituțională în proiectul Nistrul 
de Jos, care a vizat conservarea regiunii, 
precum și crearea Parcului Național.

Scopul Zilei Nistrului din acest an a fost acela 
de a aduna principalele autorități centrale 
și locale/regionale de protecție a mediului 
care vor juca un rol crucial în managementul 
și protecția râului și ariei protejate pentru 
a discuta acțiunile și etapele viitoare în 
dezvoltarea instituțional și funcțional a 
Parcului Național.

La acest eveniment au participat Andrei 
Isac, Coordonator National de Acțiune, 
si Aurel Lozan, Coordonator de Acțiune 
pentru Rezultatul 4, Banca Mondiala 
(EU4Environment/Uniunea Europeană 
pentru Mediu Economia Verde). Aceștia au 
reafirmat angajamentul EU4Environment 
și au subliniat contribuția semnificativă a 
Programului la conservarea biodiversității, la 
gestionarea ariilor protejate și a pădurilor și 
la promovarea economiei verzi în Republica 
Moldova.
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Securitatea digitală a ajuns în prezent la fel de importantă precum securitatea fizică. Datele cu 
caracter personal, informațiile bancare sau informațiile personale cum ar fi fotografiile cu familia, 
ori emailurile, pot reprezenta o unealtă de șantaj dacă pică în mâinile nepotrivite. Printre cei mai 
vizați de aceste amenințări sunt cei care luptă pentru drepturile omului. 

Printre cele mai importante principii predate au fost, „dacă pare suspect, atunci probabil este”, „o 
parolă puternică este una ușor de reținut pentru tine, dar imposibil de ghicit de către hackeri” și 
„autentificarea în doi pași nu e un moft, e o necesitate”. 

Un truc de care participanții s-au arătat încântați a fost metoda, complet gratuită, prin care se 

Apărătorii drepturilor omului din Moldova au învăţat cum să-și 
consolideze securitatea digitală cu sprijinul UE

TRANSFORMARE 
DIGITALĂ REZILIENTĂ
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poate verifica dacă emailul personal a apărut 
într-o scurgere de date folosind website-ul 
haveibeenpwned.com.

O parte dintre participanți au recunoscut că 
folosesc aceeași parolă pentru mai multe 
conturi, o amenințare gravă la adresa securității 
lor digitale.

În urma trainingului, câțiva dintre ei și-au 
instalat și un manager de parole pentru 
o viitoare conduită digitală mai riguroasă 
și sigură pentru ei și pentru activitatea lor 
profesională.

Trainingul pe Securitate Digitală pentru 
Apărătorii Drepturilor Omului a fost 
organizat de către în cadrul proiectului 
„Scut pentru apărătorii drepturilor omului 
– Sprijin apărătorilor drepturilor omului 
în Republica Moldova”, implementat de 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
în parteneriat cu Asociația EcoContact 
și Comisia Internațională a Juriștilor - 
Instituții Europene, cu sprijinul financiar al 
Uniunii Europene. 

https://haveibeenpwned.com/
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Programul EU4Digital a organizat săptămâna trecută o conferință post-pilot pentru a discuta 
rezultatele proiectului pilot e-Vama privind schimbul automat de informații vamale electronice între 
Republica Moldova și România.

EU4Digital: un pas important pentru fluidizarea transportului 
transfrontalier de marfă - discutarea rezultatelor proiectului pilot 
e-Vama între Republica Moldova și România

Conferința din 7 aprilie a reunit Autoritatea 
Vamală Română, Autoritatea Vamală a 
Republicii Moldova, Direcția Generală 
Vecinătate și Negocieri de Extindere a Comisiei 
Europene, Delegația UE în Republica Moldova 
și Secretariatul CEFTA.

Pe parcursul pilotării sistemului informațional 
SEED (Schimbul Sistematic de Date 
Electronice), care a avut loc timp de 24 de ore 
în perioada 24-25 martie la punctul de trecere 
a frontierei Leușeni-Albita, administrațiile 

vamale participante au făcut schimb de date 
electronice cu privire la 153 de mijloace de 
transport goale, care au circulat în ambele 
sensuri.

Soluția SEED a funcționat fără probleme și 
a permis o mai mare eficiență la trecerea 
frontierei. Datele erau introduse în sistem de 
către autoritatea vamală din țara de ieșire și 
apoi verificate și confirmate în țara de intrare. 
Acest lucru a contribuit la evitarea dublării 
datelor în sistem de către ambele autorități 
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vamale. Totodată, procesul de evaluare a 
riscurilor a devenit mai dinamic, deoarece 
datele puteau fi analizate de către autoritatea 
vamală din țara de intrare până la sosirea 
mijlocului de transport în zona de control 
vamal.

Proiectul-pilot e-Vama al EU4Digital între 
Republica Moldova și România a fost conceput 
după un proiect pilot de succes între Lituania 
și Belarus și pe baza experienței de peste 
zece ani de utilizare a aplicației SEED pentru 
schimbul de date vamale în Balcanii de Vest.

Ca urmare a proiectului pilot, experții UE au 
elaborat acum o listă de recomandări cu privire 
la modul de implementare a soluției SEED 
la scară mai largă, pentru a valorifica toate 
beneficiile pe care aceasta le poate aduce. 
Schimbul sistematic de informații electronice 
între autoritățile vamale din Republica 
Moldova și România ar putea reduce timpul 
de așteptare la frontieră a camioanelor fără 
marfă, dar în viitor și a celor cu marfă. Ca 
urmare, se preconizează fluidizarea traficului 
transfrontalier de marfă.
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În Cahul a fost lansată o Academie IT cu susţinerea financiară a 
Uniunii Europene și Echipei Europa

La data de 24 mai 2022 a avut loc deschiderea oficială a primei întreprinderi sociale 
finanțate de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia în cadrul proiectului ”Societatea 
civilă contribuie la dezvoltarea incluzivă și durabilă a țării” implementat de Fundația Est-
Europeană.  

Filiala Vibe Academy la Cahul este deschisă în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor 
IT a copiilor și Tinerilor din raionul Cahul – Vibe.MD – Academie IT la Cahul”. 

Vibe Academy este o întreprindere 
socială ce vine să ofere cursuri de IT și 
Robotică pentru copii cu vârsta cuprinsă 
între 5-17 ani.

Vibe Academy își propune să contribuie 
la dezvoltarea competențelor IT a 
copiilor și tinerilor din raionul Cahul, 
prin cursuri și instruiri ce pregătesc 
o generație aptă de muncă pentru 
profesiile actuale și ale viitorului.

Academia este situată pe strada Ștefan 
cel Mare 34/29 și pe lângă serviciile cu 
plată, aceasta va oferi studii gratuite 
pentru 100 de copii și tineri din familii 
social vulnerabile din raionul Cahul. 

Fundația Est-Europeană a oferit granturi 
la 10 organizații neguvernamentale 
care vor dezvolta întreprinderi sociale 
care, la rândul său, vor crea 60 locuri 
de muncă pentru persoane din categorii 
defavorizate, iar peste 600 de persoane 
vor beneficia de servicii gratuite.

Acest proiect este finanțat de Uniunea 
Europeană și cofinanțat de Suedia prin 
intermediul Fundației Est-Europene în 
parteneriat cu Asociația Businessului 
European și a Centrului Contact în 
cadrul proiectului „Societatea civilă 
contribuie la dezvoltarea incluzivă și 
durabilă a țării”.
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EU4Moldova: Startup City Cahul - mai multe oportunităţi pentru 
femei de a obţine un job în IT 

Fetele și femeile au parcurs patru etape, 
au urmat cursuri practice, au participat 
la ateliere de instruire și sesiuni de 
mentorat, iar la final și-au elaborat un 
CV și și-au depus candidatura pentru 
joburi de la distanță, în calitate de liber-
profesioniste. Participantele au studiat 
unul dintre cele 3 cursuri: Social Media 
Management, WordPress/Tilda și 
Creare de conținut și comunicare.

Posibilitatea de a munci 
online creează multiple 
oportunități profesionale 
pentru femeile din Republica 
Moldova, în special pentru 
cele din regiuni. Nimic nu 
le împiedică pe cele 30 de 
fete și femei din sudul țării, 
absolvente ale programului 
„ICT4Women Cahul”, să 
lucreze la proiecte de succes 
ale companiilor internaționale 
chiar de la biroul de acasă. 
Și-au obținut joburile prin 
intermediul platformelor de 
recrutare și s-au pregătit 

pentru această zi timp de 5 luni. Au studiat cu dedicație mai multe cursuri din domeniul IT, 
pentru a putea lucra de la distanță, iar mentori profesioniști le-au ghidat pe toată durata 
programului. Absolventele cursului au fost invitate la un eveniment consacrat, unde alături 
de comunitatea locală și-au împărtășit experiența.

„De mai mulți ani mă fascinează domeniul IT, iar în cadrul proiectului am studiat social media 
management. Am ales acest curs pentru că, în prezent, muncesc într-o companie în calitate de 
editor foto și vreau să continui să mă dezvolt profesional. În această perioadă, am aflat foarte multe 
lucruri noi pe care nu le cunoșteam, iar acest lucru mă va ajuta să evoluez în carieră și să fiu mai 
încrezută în propriile forțe.”, 

a afirmat Olesea Susarenco, participantă.
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„În prezent, muncesc în domeniul educației, iar această sferă deja are mari tangențe cu IT-ul. 
Proiectul mi-a dezvoltat abilitățile și competențele, am reușit să aplic în practică mai multe lucruri 
pe care le-am învățat la curs, iar dacă va apărea oportunitatea, voi dezvolta o carieră în industria 
tehnologiilor informaționale, pentru că este un domeniu tot mai prezent în viața fiecăruia dintre ei. 
De asemenea, munca de la distanță este o opțiune comodă de a avea venit, indiferent unde te-ai 
afla.”, 

a spus Mariana Sinigur, participantă.

Scopul inițiativei este de a mobiliza femeile din regiunea de sud a țării și de a le oferi 
posibilitatea să-și dezvolte competențele în domeniul IT, pentru a beneficia de oportunități 
financiare, indiferent de localitatea unde trăiesc. Pe lângă cursurile specializate, proiectul 
presupune și alte aspecte de dezvoltare profesională. Programul de formare a fost inițiat în 
luna octombrie a anului trecut, iar la etapa inițială au participat aproximativ 200 de fete și 
femei, 57 dintre acestea parcurgând etapa practică de pregătire. Programul „ICT4Women 
Cahul” este implementat de ATIC în cadrul proiectului „EU4Moldova: Startup City Cahul”, cu 
asistența financiară a Uniunii Europene, în parteneriat cu Suedia.
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Pe durata competiției, timp de patru ore, 
echipele au rezolvat trei probleme legate 
de activitatea umană – cotidiană și socială, 
identificând algoritmii potriviți și generând 
soluții pentru aceste probleme. Înainte de a 
participa la concurs, elevii au fost pregătiți 
de profesorii lor, care, de mai bine de 2 ani, 
descoperă alături de ei lumea fascinantă 

a tehnologiilor informaționale. Competiția 
„Tekwill Junior Ambassadors” este la 
cea de-a doua ediție și are drept scop 
dezvoltarea abilităților digitale și creative 
ale elevilor și identificarea celor mai bune 
soluții tehnologice pentru provocările din 
comunitate. 

EU4Moldova: Startup  City  Cahul – competenţe digitale  pentru  
dezvoltarea  comunităţii

Curiozitatea și interesul elevilor din sudul țării față de tehnologiile informaționale crește 
cu fiecare zi, iar determinarea lor de a se implica în generarea soluțiilor pentru problemele 
sociale îi motivează să studieze disciplinele IT chiar de pe băncile școlii. 160 de elevi 
din țară și-au pus în practică competențele digitale formate în cadrul disciplinelor extra-
curriculare la competiția nominală „Tekwill Junior Ambassadors”, categoria „Programarea 
Algoritmilor în C/CC+”. Din regiunea Cahul, la concurs au participat 6 echipe de elevi, care 
pe parcursul anului au studiat această disciplină în cadrul programului „Tekwill în Fiecare 
Școală”.
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Tatiana Alexeev, manageră ATIC: 
„Introducerea pe scară largă a disciplinelor TIC în instituțiile de învățământ din țară a stârnit mult 
interes în rândul elevilor. Iar prin intermediul concursului „Tekwill Junior Ambassadors”, ne-am 
propus să promovăm competențele digitale dobândite deja de elevi, pentru ca aceștia să fie și 
mai motivați să le studieze în continuare. Acești tineri deja generează soluții pentru comunitate, 
iar domeniul TIC le oferă și alte oportunități. Tehnologiile informaționale implică elevii în procesul 
educațional, contribuind la dezvoltarea lor, dar și a întregii comunități.”

La concurs s-au putut înscrie elevii 
care studiază unul dintre cele 6 cursuri 
extracurriculare din cadrul „Tekwill în 
Fiecare Școală”. Pentru a participa la 
competiție, tinerii au format echipe de 
câte doi elevi și au fost ghidați de câte 
un profesor. Elevii au avut posibilitatea să 
selecteze unul dintre următoarele domenii: 
Programarea Algoritmilor în C/CC+, 
Design grafic, Web Design & Development, 
Inteligență Artificială și Proiectare și 

Programul este implementat de ATIC în cadrul proiectului „EU4Moldova: Startup City Cahul”, 
cu asistența financiară a Uniunii Europene, în parteneriat cu Suedia.

dezvoltare aplicații mobile, Antreprenoriat.

De la începutul anului școlar 2021-2022, 
peste 30 de profesori au mentorat echipele 
și le-au pregătit pentru concurs. În total, 
65 de echipe au participat la competiție. 
Câștigătorii „Tekwill Junior Ambassadors” 
s-au bucurat de premii. Pentru locul I, 
fiecare membru al echipei va primi un 
laptop, pentru locul II – câte un telefon 
mobil, iar pentru locul III – fiecare membru 
al echipei va câștiga un smart watch.
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„Proiectul EU4Moldova: Start-up City Cahul, parte a programului mai amplu EU4Moldova: Regiuni-
cheie, implementat la Cahul și Ungheni, susține transformarea digitală a economiei și societății 
moldovenești. Lansarea laboratoarelor digitale, o inițiativă la nivel național, reprezintă un pas 
înainte pentru ca noua generație să obțină competențe digitale atât de necesare și esențiale pentru 
progres, dezvoltare și prosperitate. Invit elevii din regiunea Cahul și profesorii acestora să valorifice 
noile oportunități și îndemn alte școli de a se alătura inițiativei «Viitorul este în mâinile voastre!»”, 

a declarat Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Nouă licee din sudul ţării și-au inaugurat laboratoarele digitale cu 
suportul EU4Moldova: Startup City Cahul

Inovator, creativ și complet echipat cu dispozitive digitale moderne – așa arată Laboratorul 
Digital amplasat în Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul 
Cahul. Liceul și-a deschis ușile spațiului proaspăt renovat, pentru a găzdui  evenimentul 
de lansare a proiectului „Laboratoare Digitale” – inițiativă la care s-au alăturat alte opt 
instituții din regiune conectate la programul „Tekwill în Fiecare Școală”. În cadrul acestora, 
circa 3.000 de elevi vor avea posibilitatea să-și dezvolte abilitățile digitale și să se adapteze 
la cerințele actuale de pe piața muncii, pentru a accesa oportunități profesionale atractive 
acasă, în Republica Moldova. 
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„Este inspirațional să vedem că învățarea digitală în școli se îmbunătățește accelerat aici, în 
Moldova. Ca și concept, laboratoarele digitale sunt foarte populare în Suedia și suntem siguri că 
vor deveni un succes și la nivel local. Aceste laboratoare tehnologice moderne, cu drepturi depline, 
vor deveni centre de excelență în proiectarea gândirii și inovării, unde arta și creativitatea pot fi 
îmbinate cu coduri și algoritmi. Cursurile practice vor încuraja tinerii, fete și băieți, în primele lor 
interacțiuni cu limbajele de programare, robotică și automatizare și, în cele din urmă, îi vor ajuta să 
dobândească competențele necesare pentru a reuși la viitorul job.”, 

Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

Tatiana Buciuceanu, directoare, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din s. Alexandru Ioan Cuza, 
raionul Cahul: 
„Laboratorul digital a fost extrem de necesar în liceul nostru o dată cu implementarea proiectului 
„Tekwill în Fiecare Școală” și predarea a trei cursuri opționale privind tehnologiile informaționale. În 
sala de informatică tehnica nu este destul de performantă, iar elevii nu își pot îndeplini proiectele 
conform cerințelor actuale. Mai ales că mulți copiii nu au nici acasă dispozitivele necesare pentru 
a exersa. O dată cu crearea și dotarea laboratorului digital dispunem de tehnică de ultimă generație 
și este mult mai ușor să desfășurăm orele și să ajutăm elevii să obțină abilitățile necesare pentru 
formarea lor, dar și accesarea profesiilor viitorului.”

Șapte dintre cadrele didactice ale instituției au studiat discipline noi în cadrul programului 
„Tekwill în Fiecare Școală”. Aici, circa 160 de elevi din sudul țării își formează și își 
îmbunătățesc abilitățile digitale – un absolut necesar pentru profesiile de astăzi, dar mai 
ales pentru cele din viitor. De aceea, Laboratoarele Digitale sunt dotate cu echipamente 
digitale moderne, dar și spații bine amenajate care să stimuleze gândirea logică și 
creativitatea. 
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Fiecare laborator din cadrul proiectului 
cuprinde cinci zone tematice: zona pentru 
profesori dotată cu birou, ecran mare și 
tablă interactivă; zona pentru elevi echipată 
cu laptopuri, calculatoare și camere web, 
zona pentru imprimare; zona creativă, 
amenajată cu o tablă și fotolii „puf”, dar și 

zonă de depozitare. Acestea asigură atât 
buna desfășurare a cursurilor tematice, cât 
și oferă acces la tehnologii informaționale 
elevilor care nu au un dispozitiv digital 
acasă. În anul curent, își vor deschide ușile 
alte 8 laboratoare digitale în școlile din 
regiunea de sud a țării.
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EUTech Display Day – show de roboţi multifuncţionali, mașini de 
curse aerodinamice și ateliere de programare 

Orașul Cahul a devenit „capitala” 
inovațiilor tech pentru o zi. Sute 
de copii și părinții lor au venit 
în Piața Independenței la „Tech 
Display Day”, acolo unde au 
trăit experiențe incomparabile 
alături de roboței, mașini de 
curse aerodinamice, drone și alte 
tehnologii. Activitățile marchează 
Ziua Europei în Cahul – EU Tech 
Days – și sunt organizate în baza 
unui parteneriat reușit dintre 
Primăria Municipiului Cahul, 
Universitatea de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul și 

EU4Moldova: Startup City Cahul, proiect implementat de ATIC, cu asistența financiară a 
Uniunii Europene, în parteneriat cu Suedia.
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Fascinați de tehnologie, tinerii exploratori s-au implicat cu mult entuziasm la atelierele 
organizate în aer liber. Cei cu vârste de până la șase ani au descoperit mecanica, utilizând 
seturile de LEGO. Copiii cu vârste cuprinse între șapte și nouă ani au mers într-o „călătorie” 
de cunoaștere a spațiului cosmic.

Curioșii cu vârsta de 10-12 ani s-au lansat într-o cursă a programării roboțeilor 
multifuncționali autonomi și au construit turnuri din piese speciale cu ajutorul robotului 
și a unei telecomenzi programate. De asemenea, au făcut cunoștință cu Znap – un robot 
jucăuș care simulează comportamentul animalelor de companie. Adolescenții s-au bucurat 
de experiențe reușite în  „laboratorul inteligent”, unde au descoperit cum funcționează 
dronele și roboții care se pot mișca în funcție de emoțiile oamenilor din jur. Ei s-au bucurat 

„Este foarte important pentru copii sa prindă firul tehnologic de la o vârstă fragedă. Copilul meu 
frecventează cursurile de robotică si programare și este încântat. Generația copiilor noștri este 
generația tehnologiilor.”, 

a spus Andronache Tatiana, părinte.

„Având în vedere că ne îndreptăm spre era tehnologiilor, este foarte bine pentru copii să îi aducem 
mai aproape de oportunitățile domeniului digital.”, 

a menționat Băncilă Adriana, părinte.
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și de prezența unui „oaspete mult așteptat” – Race Car – o mașină de curse aerodinamică, 
viteza căreia au putut-o programa sau modifica.

Entuziasmați că ar putea să aibă într-o zi o carieră de succes în domeniul IT, studenții de la 
colegii și școli profesionale au cunoscut profesiile viitorului și cele mai bune opțiuni pentru 
a alege o carieră în domeniul tehnologiilor. De asemenea, tinerii au avut posibilitatea să 
participe la discuții în aer liber cu profesioniști în domeniul tech și antreprenori și să ia 
parte la ateliere de imprimare 3D susținute de Clubul Tinerilor Makeri.

„Pentru copiii noștri e foarte binevenită posibilitatea să afle despre modul în care se dezvoltă 
tehnologiile. Copilul meu a ales anume robotica. Mulțumim Start-up City Cahul!”, 

a declarat Alina, părinte.

„O activitate foarte utilă chiar și pentru cei mici. Este binevenit ca ei să facă cunoștință cu tehnologiile 
viitorului încă din fragedă copilărie.”, 

a menționat Olesea Vulpe, părinte.
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Locuitorii municipiului Edineț au avut prilejul să se informeze despre primele realizări 
ale proiectului obținute în primul an de implementare, și anume: i) elaborarea primului 
Plan Urbanistic General digital din țară, planul de mobilitate al orașului și planul pentru 
energie și adaptare la schimbările climatice pentru anii 2022-2030; ii) dotarea întreprinderii 
municipale de gospodărire comunală a municipiului Edineț cu echipament modern pentru 
gestionarea zonelor verzi și acumularea biomasei; iii) elaborarea conceptului pentru un 
serviciu nou de transport public inteligent, care urmează să fie implementat în anul 2022-
2023 în municipiul Edineț.

Totodată, în cadrul Orășelului European oraganizat pe 21 mai, a avut loc și ceremonia 
de transmitere în utilizare a utilajelor pentru managementul zonelor verzi, care va ajuta 
Autoritățile Publice Locale să gestioneze spațiile verzi din raza municipiului, va asigura 
colectarea și compostarea deșeurilor într-un mod sustenabil. 

Până la sfârșitul anului, cu suportul Uniunii Europene, va fi creat un nou serviciu de transport 
public și vor fi achiziționate opt autobuze în valoare de 1 milion de euro. În plus, vor fi 
realizate o serie de acțiuni pentru creșterea nivelului de calitate a iluminatului public și a 
condițiilor de trai ale locuitorilor.

Proiectul Uniunii Europene  „Edineţ - oraș cu perspectivă de viitor” 
oferă municipalităţii din Edineţ echipament moderne pentru 
gestionarea spaţiilor verzi și colectarea biomasei



BULETINUL INFORMATIV AL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA |  APRILIE-MAI 2022

131

Peste 200 de tineri locuitori ai 
municipiului Edineț au participat 
la un concurs interactive -  
scanând un QR code aceștia au 
răspuns la întrebări referitor la 
modalitatea de plată a călătoriilor 
în transportul public.

Proiectul ”Edineț - oraș cu 
perspective de viitor” este 
finanțat de Comisia Europeană 
prin programul Autorități Locale: 
Parteneriate pentru orașe 
durabile 2020 și este implementat 
de Primăria municipiului Edineț 
în parteneriat cu primăria 
municipiului Alba Iulia, România 
și Smart City Council, SUA.
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„EdTech Moldova” Forum, cel mai important eveniment în domeniul educației din sudul 
țării a fost organizat astăzi la Cahul. Evenimentul a oferit experiențe incomparabile pentru 
participanții din domeniul educației, reflectând digitalizarea procesului de învățare și 
pregătirea specialiștilor pentru profesiile viitorului. Veniți de la mii de kilometri distanță, 
experți internaționali au împărtășit cu oaspeții evenimentului – peste 500 de manageri de 
instituții educaționale, cadre didactice, antreprenori, elevi –  cele mai bune practici care 
ar putea fi implementate și în țara noastră. „EdTech Moldova Forum” a fost organizat de 
programul „Tekwill în Fiecare Școală” din regiunea de sud, parte a proiectului „EU4Moldova: 
Startup City Cahul”, implementat de ATIC, cu asistența financiară a Uniunii Europene, în 
parteneriat cu Suedia.

EdTech Moldova Forum – platformă ce a conectat liderii globali și 
comunitatea locală la tehnologii

„Acest eveniment demonstrează modul în 
care dumneavoastră participați și ghidați 
dezvoltarea învățământului și a procesului 
educațional, în general. Dezvoltarea metodelor 
de predare și învățare nu reprezintă doar o 
evoluție a învățământului actual, dar implică și 
multe oportunități pentru dezvoltarea socială 
în ansamblu. Acest lucru înseamnă că tinerii 
preiau puterea de a influența viitorul, iar aceasta 
presupune joburi mai bine plătite și crearea 
unei societăți pe care ne-o dorim cu toții. Prin 
intermediul proiectului EU4Moldova: Startup 
City Cahul, Suedia, în parteneriat cu Uniunea 
Europeană, finanțează această inițiativă și 

suntem extrem de mândri că putem contribui la dezvoltarea soluțiilor digitale și a metodelor de 
predare inovative în școli. Utilizarea tehnologiilor în procesul educațional oferă flexibilitate și noi 
perspective, iar noi de aceasta avem nevoie – acum și în viitor.”, 

a declarat Catarina Nilsson, Manageră de program, Ambasada Suediei în Republica Moldova.

„În secolul XXI, atunci când ne întrebăm 
care este rolul educației și încotro mergem, 
conștientizăm că ce am învățat cu mulți ani 
în urmă se schimbă și e în continuă evoluție. 
Profesiile viitorului sunt mai puțin cunoscute 
astăzi, iar tehnologiile informaționale își 
au locul tot mai mult în profesiile pe care 
încercăm să le îmbrățișăm. În 2018, ne-
am propus spre realizare o agendă în care  
tehnologiile digitale să fie studiate de pe 
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băncile școlii. Împreună cu partenerii de dezvoltare, am încercat să ne unim eforturile pentru a 
oferi programe care să îmbunătățească și să inoveze școlile. Începând cu anul următor, proiectul 
„Tekwill în Fiecare Școală” va fi implementat în 333 de școli, iar în câțiva ani vom putea pregăti 
aproximativ 100.000 de elevi pentru a îmbrățișa profesii din domeniul IT sau alt domeniu conex.”, 

a adăugat Ana Chirița, Directoare Proiecte Strategice, ATIC.

Forumul „EdTech Moldova” a pus 
în discuție cele mai noi tendințe și 
perspective de dezvoltare a educației în 
școli, cu accent pe direcții, metodologii 
și strategii de transformare digitală, 
pentru predarea abilităților necesare 
pentru inovare. Evenimentul a punctat 
modul în care autoritățile și toți cei 
implicați în domeniul învățământului 

pot influența transformarea digitală a 
educației în instituțiile de învățământ, prin 
implementarea instrumentelor inovative 
de predare-învățare și a experienței 
internaționale, utilizarea dispozitivelor 
și tehnologiilor TECH în educație și a 
metodologiilor inovative de predare a 
disciplinelor extracurriculare.

La eveniment au fost organizate și câteva 
ateliere practice pentru prezentarea 
instrumentelor și noilor tehnologii, precum: 
Programul Intel Skills pentru profesori, 
Intel 4 Youth, AR/VR, Robo Maker, Smart 
Lab, OECD Learning Compass. În cadrul 
acestora, s-a discutat despre  abilitățile 
viitorului, modul în care Inteligența 
Artificială influențează viitoarele locuri de 
muncă, precum și despre cum planifică 
Republica Moldova să dezvolte abilitățile 
de inovare ale elevilor.
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Potrivit Strategiei, instituția de învățământ 
va trece printr-un proces complex de 
schimbări inovative, cu implicarea elevilor, 
cadrelor didactice, managerilor, părinților 
și tuturor celor conectați la procesul 
educațional. Conceptul va fi implementat în 
această instituție de învățământ în anii de 
studii 2022-2023. Pentru a crea un mediu 
de învățare în totalitate digital, în școală 
va fi digitalizat procesul de comunicare și 
colaborare între profesori, elevi, părinți și 
manageri. De asemenea, pentru aprecierea 
și comunicarea performanțelor va fi 
utilizat catalogul digital,  website-ul școlii, 

canalele de socializare, precum și aplicații 
de comunicare. În realizarea procesului 
de predare-învățare urmează a fi utilizate 
doar instrumente digitale, iar sălile de 
clasă vor fi dotate cu tehnică, echipamente 
și proiectoare performante. Programul 
de e-transformare va include și sesiuni 
de formare a membrilor administrației 
școlii, pentru a digitaliza procesul de 
management. În final, pe modelul acestei 
școli, în anii de studii care urmează, 
Strategia de digitalizare va fi implementată 
în alte 60 de școli din țară, care fac parte 
din programul „Tekwill în Fiecare Școală”.

Accelerată de progresul rapid al noilor tehnologii, școala viitorului este una digitală! O 
instituție de învățământ din țară va trece în totalitate printr-un proces de transformare 
prin inovație și va implementa tehnologiile informaționale absolut în toate aspectele de 
dezvoltare și management educațional. Strategia de transformare digitală a unei școli 
„Școala Digitală” a fost prezentată în cadrul forumului „EdTech Moldova” de la Cahul, 
eveniment organizat de către proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”, implementat de  ATIC, 
cu susținerea Uniunii Europene si și Suedia.

Conceptul de Școală Digitală - prezentat în cadrul EdTech Forum 
Moldova, organizat cu sprijinul UE și Echipa Europa
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