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Empowerment e reti per la pace in
Moldavia-Transnistria (2012 – 2014)
"Il risultato più grande è
esserci conosciuti e fare rete",
Kristina Kirieu, Università
Shevchenko - Tiraspol, aprile 2013
La Moldavia‐Transnistria
rappresenta il classico “conflitto congelato”: dopo quasi vent’anni dalla guerra
del 1992 lo stallo di fondo è
rimasto pressoché identico e
non si è ancora arrivati a una
risoluzione del conflitto. Ogni
contributo di peacebuilding e
di costruzione di reti di fiducia e di lavoro comune può
essere importante per evitare
escalazioni del conflitto.
Muovendosi in questa
direzione il CSDC da alcuni
anni ha raccolto l'invito di
varie università e organizzazioni nongovernative moldave
a rafforzare i peace studies e
a valorizzare i progetti di peacebuilding in corso. Gli studi
per la pace infatti sono poco
sviluppati e con poche sinergie tra le università, mentre
i progetti di peacebuilding
spesso vengono "dimenticati"
e non valorizzati adeguatamente.
L’obiettivo specifico del
progetto è sostenere lo startup, il lancio e il consolidamento di una rete moldava
per "peace scholars and practitioners" con collegamenti e
sinergie a livello internazionale lavorando con università

e ONG della Moldavia in senso stretto e della regione
indipendentista della Transnistria.
Una più ampia descrizione del contesto all'interno del
quale si inserisce questo progetto si può trovare nel numero monografico de I Quaderni
del CSDC pubblicato nel 2011,
dedicato in particolar modo
CSDC (Centrul Studii Apărare Civilă) din Italia, împreună cu
universităţi de pe ambele maluri
ale Nistrului şi reprezentanţii
organizaţiilor
non-guvernamentale din Republica Moldova
(CReDO, Institutul Independent
de Drept şi Societate Civilă din
Tiraspol, Hilsfwerk Austria) au
demarat iniţiativa comună de
consolidare şi creare a punţii de
legătură între mediul academic
şi non-guvernamental în cadrul
Reţelei Naţionale a Cercetătorilor şi Practicienilor privind studiile de pace şi rezolvarea conflictelor.
Obiectivul general al reţelei
naţionale este de consolida eforturile comune şi de a intensifica
capacităţile studiilor academice
asupra păcii şi soluţionării conflictelor în parteneriat cu experienţa acumulată de către organizaţiile non-guvernamentale în
urma realizării multilplelor proiecte în acest domeniu.

alla prevenzione dei conflitti
in Moldavia.
I partner, oltre al CSDC
sono l'Università di Stato
della Moldova - Dipartimento di Relazioni Internazionali,
l'Indipendent Institute for
Law and Civil Society e l'ONG
CReDO.
Il principale finanziatore
del progetto è la Chiesa Evangelica Valdese-Unione delle
Chiese Metodiste e Valdesi.
SECONDA FASE (2013-14)
Da aprile a settembre
2013 si è tenuto il primo bando per premiare tesi di laurea e di master di studenti
di università moldave hanno su temi legati alla pace e
alla risoluzione dei conflitti.
Il 10 ottobre 2013 si è tenuta la tavola rotonda "Studiare la Pace e i Conflitti" con la
premiazione dei migliori elaborati. Da novembre 2013 a
marzo 2014 è aperto il bando
per ricerche di studenti e giovani ricercatori. La premiazione si terrà durante la tavola
rotonda conclusiva in aprile
2014.
PRIMA FASE (2012-13)
Il 25 aprile 2013 si è tenuta a Chişinău la tavola rotonda
di presentazione della Guida
su Peacebuilding e Peace Studies in Moldavia e di portale
web (programma) sulle risorse perla pace in Moldavia. Tra
la fine del 2012 e inizio 2013

Vuoi contribuire a sostenere e ampliare le attività
del progetto?
E' possibile fare una donazione per BONIFICO BANCARIO
C/c bancario IT 34 A 05018
03200 000000107165
intestato a: Centro Studi Difesa Civile, Presso Banca Popolare Etica, Filiale di
Roma, Via Rasella, 14 - 00187
Roma
causale: "Progetto Moldavia"
Sursa:
http://www.pacedifesa.org/

Ziua Copilului,
sărbătorită
la Florenţa
Ziua Copilului a fost una
plină de distracţie şi voie
bună pentru cei mai mici
cetăţeni moldoveni din Florenţa.
Copiii au petrecut din zori
până în seară la sediul Asociaţiei culturale „Fraternita
Mondiale”, în cadrul evenimentului organizat de Preşedintele Asociaţiei dl Oleg
Oglindă, care împreună
cu câţiva părinţi şi cu dna
Valentina Ciobanu, moderatoarea matineului, au pregătit un program distractiv
şi educativ. Domnia sa le-a

adresat celor mici câteva sfaturi, rugându-i să profite la
maxim de anii frumoşi ai
copilăriei.
Micuţii energici au avut
parte de o sărbătoare cu participarea lor activă: au recitat
poezii, au cântat şi au dansat. Iar pentru a răcori atmosfera încinsă, fiecărui copil
i s-a oferit câte o îngheţată.
La încheierea evenimentului
cei mai activi au fost premiaţi cu Diplome de onoare şi
câte o carte.
Corina Oglindă, Florenţa
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Medpark oferă locuri
de muncă pentru moldovenii
reveniţi acasă

si sono svolti alcuni workshop
universitari con ONG, tra cui a
febbraio a Comrat.
A giugno 2012 si è svolto un primo seminario sui
curricula universitari legati
a peace studies e a fine ottobre il secondo seminario
della rete moldava di studiosi e operatori di pace. A marzo 2012 si è tenuto un primo
incontro tra i partner di progetto per definire attività e
tempistiche. Da aprile 2012
il Dipartimento di Relazioni
Internazionali dell'Università
di Stato della moldova - dove
dal 2009 ha sede un Centro per le Iniziative di Pace coordina il lancio della rete,
del portale web e le altre
attività di progetto.
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Spitalul Internaţional Medpark se situează printre primii în lista agenţilor economici care
au răspuns cu promptitudine la apelul Guvernului Republicii Moldova şi va oferi locuri de
muncă vacante în cadrul iniţiativei guvernamentale „Back2Moldova”. Lansat pe data de 21
februarie 2014 de Biroul Relaţii Interetnice al Guvernului R. Moldova, împreună cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Culturii, proiectul are drept scop
susţinerea cetăţenilor noştri reveniţi de peste hotare şi integrarea acestora în domeniile de
activitate care îi definesc.
Spitalul International Med
park anunţă 4 posturi
vacante pentru personalul
medical mediu.
ASISTENTE
MEDICALE
(secţiile anestezie, terapie
intensivă, chirurgie, bloc
operator)

Italia /+39/

Responsabilităţi:
oferirea asistenţei medicale
pacienţilor în conformitate
cu fişa de post;
respectarea
standardelor
instituţiei.
Cerinţe:
Studii medicale;
Experienţă de succes în calitate de asistentă medicală
(minimum 1 an);
Persoană flexibilă, energică,
dornică de a învăţa lucruri
noi;
Persoană orientată spre
pacient-client;
Cunoaşterea limbilor română şi rusă (limba engleză
prezintă un avantaj);
Abilităţi de lucru la calcula-

tor (Microsoft Office).
Oferim angajaţilor:
Condiţii excelente de muncă
la standarde internaţionale;
Pachet social atractiv;
Dezvoltare profesională;
Colectiv tânăr şi prietenos.
Dacă vă regăsiţi în descrierea de mai sus, puteţi înainta
CV-ul sau completa ancheta

de pe site-ul www.medpark.
md şi expedia la e-mailul:
hr@medpark.md (rugăm să
indicaţi poziţia pentru care
aplicaţi). Doar persoanele selectate vor fi contactate
pentru interviu. Selectarea
candidaţilor se va efectua
pe bază de concurs de către
Departamentul
Resurse
Umane al spitalului.

389099 3608 Milan
Moldova /+37322/
389099 3662 Roma
282445
Oficiu
389099 3646 Torino
282447
Oficiu
I
N
389099 3833 Bolonia
068041111 Oficiu
329436 4368 Parma, Verona
282446
Depozit
329367 9050 Mantova, Valegio 068034444 Depozit
389099 3725 Monza, Dezenzano
Austria /+43/
389099 3750 Mestre, Iesolo, Vicenza
6769330838
389999 0262 Viaregio, Massa, Carara
Telefon reclamaţii
320491 8484 Elba, Piombino, Sardegna /+373/ 691 360 01
327056 1002 Lido di Veneţia, Casavio, Padova
A 5-ea CĂL ĂTORIE GRATIS!

