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Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană

Organizată de cele două 
catedre implicate în predarea 
cursului respectiv – „Ştiinţe So-
cioumane” (şef – Mihai Braga, 
conf., dr.) şi „Teorie Economică 
şi Marketing” (şef – Veaceslav 
Bârdan, conf., dr.), conferinţa 
s-a desfăşurat în două secţii: 
„Teoria şi practica integrării eu-
ropene” şi „Teorie economică şi 
marketing”.

Studenţii au demonstrat 
o paletă largă de cunoştinţe 
privind etapele istorice prin 
care au trecut ţările Europei 
până la formatul şi calitatea 
socio-economică înaltă, care 
astăzi se numeşte Uniunea Eu-
ropeană. Studenţii au făcut şi 
reflecţii socio-filosofice privind 
justa orientare europeană pe 
care a adoptat-o RM după anu-
mite oscilaţii induse de unele 
partide politice orientate spre 
Uniunea Vamală Rusia-Belarus-
Kazahstan.

Studenta Lidia Chiriţă (FI-
MET), de exemplu, a expus suc-
cesiunea etapelor obiective de-
rulate pe parcursul formării UE, 
începând cu anul 1951, când 
prin Tratatul de la Paris a fost 
creată Comunitatea Europea-
nă a Cărbunelui şi Oţelului, iar 
în 1957 – Comunitatea Econo-
mică Europeană (Piaţă Comu-
nă), organizație internaţională 
guvernamentală, de integrare 
economică, cu sediul la Bruxel-
les, înfiinţată de Belgia, Franţa, 

Italia, Germania, Luxemburg, 
Olanda, cărora ulterior li s-au 
alăturat Danemarca, Irlanda, 
Marea Britanie, Grecia, Spania şi 
Portugalia. 

De asemenea, studenta a 
evidenţiat numărul de 28 de 
state-membre ale UE, dar şi fap-
tul că UE este una dintre cele 
mai puternice entităţi econo-
mice la nivel mondial şi cel mai 
mare donator la nivel global, 
acordând ajutoare umanitare 
multor ţări africane, asiatice sau 
europene din afara UE. Aceste 
ajutoare reprezintă 70 la sută 
– ajutor propriu-zis şi 30 la sută 
– fonduri pentru dezvoltarea 
europeană prin diferite organi-
zaţii. Instituţiile de învăţământ 
superior de top se află în ţările 
UE, fapt ce interesează şi stu-
denţimea din RM; cele mai mari 
fonduri pentru cercetare ştiinţi-
fico-tehnică se oferă în cadrul 
UE, precum şi ţărilor din afară; 
nivelul de trai cel mai înalt la 
scară globală se înregistrează 
de asemenea în ţările UE.

Studenta Iulia Calmaţui (FT-
MIA) a subliniat atuurile pe care 
le deţine RM în perspectiva 
aderării la UE: potenţialul agri-
col mare, posibilitatea obţinerii 
unor produse agroalimentare 
ecologice, poziţia strategică de 
tranzit pentru resursele ener-
getice dinspre Rusia spre state-
le UE. Cu alte cuvinte, studenta 
reflectă matur în sensul că RM 

se va situa în UE ca un membru 
demn, cu multe capacităţi pe 
care le are în mod obiectiv şi le 
va pune la dispoziţia UE, contri-
buind la colaborarea fructuoa-
să generală.

Studenta Victoria Capbătut 
(FIEB) a ştiut să analizeze deta-
liat noţiunea-întrebare „Ce în-
seamnă capacitatea de absorb-
ţie a fondurilor UE?”, subliniind 
că UE acordă fonduri pentru 
anumite proiecte, or pentru 
realizarea proiectelor se cer 
oameni bine pregătiţi într-un 
domeniu sau altul. În cazul RM, 
sarcina de viitor în realizarea 
diferitelor proiecte va reveni 
tocmai studenţilor de azi. Deci 
trebuie să învăţăm bine ca să 
fim la nivelul cerinţelor euro-
pene, astfel vom avea locuri de 
muncă plătite la acelaşi nivel, 
iar economia RM va avea doar 
de câştigat, dezvoltându-se an 
după an în ritmuri moderne, a 
conchis logic studenta Capbă-
tut.

Mihaela Musteaţă (FIEB), a 
demonstrat beneficiul aderării 
la UE pe exemplul Ţărilor Baltice 
– Estonia, Lituania, Letonia, care 
ca număr de populaţie şi aflare 
în trecut în cadrul ex-URSS se 
asemănă în mare măsură cu 
Moldova. Iată că Ţările Baltice 
şi-au mărit PIB-ul (produsul in-
tern brut) de două ori în perioa-
da aflării în cadrul UE, pe când 
Moldova , bătând pasul pe loc, 

Noua  disciplină de studii „Teoria şi practica integrării europene”, introdusă din 1 martie 
2014 la toate facultăţile UTM (anii I şi II), seminarele organizate pentru anii III şi IV, toate 
având ca materie de referinţă Acordul de Asociere a RM la UE (900 de pagini), parafat la 
Vilnius, Lituania pe 29 noiembrie 2013, în cadrul celui de-al treilea Summit al Partene-
riatului Estic, le-au oferit studenţilor un bagaj de cunoştinţe cuprinzător şi posibilitatea 
de a participa cu toată încrederea în lucrările conferinţei ştiinţifice „Viitorul Republicii 
Moldova – Uniunea Europeană”, desfăşurată pe 8 mai 2014 şi dedicată Zilei Europei. 

a rămas cea mai săracă ţară din 
Europa. Iar sărăcia economică 
dezvoltă corupţia şi crimina-
litatea. Deci iată argumentul 
evident în folosul aderării RM 
la UE.

 Studenta Tatiana Lazariuc 
(FIEB) a răspuns în cunoştinţă 
de cauză la întrebarea: „De ce 
UE acordă fonduri Moldovei 
pentru diferite proiecte  de 
dezvoltare. Asta pentru că UE 
este interesată ca vecinii din 
Parteneriatul Estic, unde se află 
şi Moldova, să fie prosperi, pen-
tru că un vecin prosper oricând 
te poate ajuta şi poţi conta pe 
el. Iată deci că există o motiva-
ţie logică, potrivit căreia  RM 
trebuie să se orienteze spre UE, 
prin asta asigurându-şi acest vi-
itor logic.

Pentru a stimula eforturile 
celor 44 de studenţi partici-
panţi la conferinţă au fost insti-
tuite două premii I a câte 2000 
lei, patru premii II a câte 1500 
lei şi şase premii III a câte 1000 
lei. Ceilalţi participanţi au primit 
câte o menţiune în valoare de 

500 de lei. Locurile şi premiile 
au fost distribuite în felul urmă-
tor:

Locurile I: 
„UE – visul de azi, reali-

tatea de mâine” – autor: Ana 
Plămadeală, FTMIA (coord. şt.: 
A. Vetrilă, l. sup.);

„ Perspectivele extinderii 
UE” – Victoria Capbătut, FIEB 
(coord. şt.: A. Gangan, dr. conf.);

Locurile II:  
„De ce Republica Moldova 

trebuie să devină membră a 
UE” – Lidia Chiriţa, FIMET; Doi-
na Gumeniuc, UAŞM (coord. şt.: 
I. Vangheli, dr. conf.); 

„Provocări şi tendinţe de 
dezvoltare a studiilor euro-
pene în instituţiile de învăţă-
mânt superior din RM” – Alina 
Goncear, FCIM (coord. şt.: M. 
Braga, dr. conf.);

„Necesitatea integrării în 
UE” – Mihaela Musteaţă, FIEB 
(coord. şt.: A. Gangan, dr. conf.);  

„Legislaţia şi politica agro-
alimentară în UE şi RM. Pro-
bleme şi soluţii” –Ana Şveţ, FT-
MIA (coord. şt.: A. Vetrilă, l. sup.);

 Locurile III:  
„Perspectivele integrării 

europene a RM” – Iulia Calma-
ţui, FTMIA (coord. şt.: A. Vetrila, 
l. sup.);

„Criza valorilor în filoso-
fia lui F. Nietzsche şi valorile 
integrării în UE” –Mihaela Sol-
tanici, FTMIA (coord. şt.: C. Che-
ianu-Tudos, l. sup.);

„RM şi integrarea 
europeană” – Ion Ciobanu, FI-
MET (coord. şt.: I. Vangheli, dr. 
conf.);

„Возникновениe и 
тенденции развития 
энергетической политики 
ЕС” – Eugen Gangan, FE (coord. 
şt.: V. Maftei, l. sup.);

„Cooperarea în domeniul 
transportului în cadrul inte-
grării între RM şi UE” – Eduard 
Ambrosie, FIMT (coord. şt.: M. 
Cartofeanu, dr., conf.);

„Evoluţia viziunilor doc-
trinare referitor la integrarea 
europeană” – Irina Paladi, 
FIMCM (coord. şt.: T. Munteanu, 
dr.conf.).

În săptămâna 5-11 mai 2014, în ca-
drul campaniei universitare „Anul 
European la UTM: participă şi tu!” 
şi cu ocazia sărbătoririi Zilei Eu-
ropei, la Universitatea Tehnică au 
fost organizate diverse activităţi 
ştiinţifice, culturale şi educative.

Biblioteca universitară s-a aliniat 
acţiunilor de promovare şi elucidare 
a politicilor europene, valorilor comu-
ne şi parcursului european al Repu-
blicii Moldova prin diverse activităţi, 
desfăşurate în cele trei campusuri 
universitare. Cu această ocazie, la toa-
te filialele bibliotecii au fost expuse 
peste 200 de publicaţii, inclusiv docu-
mente directorii elaborate de Consi-
liul Europei (CoE), UE, alte organisme 
administrative europene.

Pe 6 mai studenţii FCGC, FUA, FIEB 
au participat la seminarul „Integra-
rea Europeană a Republicii Moldo-
va”, la care a fost invitat Alex Petrov 
secretarul general al Consiliului Naţi-
onal al Tineretului din RM (CNTM). 

CNTM este forul de reprezentare 
al structurilor asociative de tineret din 
RM, în relaţiile cu structurile guverna-
mentale, forurile, instituţiile naţionale 
şi internaţionale din domeniul tineret 
şi întruneşte 32 de ONG-uri de tineret. 

Într-o ambianţă prietenoasă dl 
Petrov le-a vorbit studenţilor despre 
facilităţile oferite de UE, de care dis-
pun deja tinerii din RM – participarea 
la numeroase proiecte, granturi de 
finanţare pentru  instruire,  iniţiere a 
unei afaceri etc. Au fost repartizate 
materiale informative privind Recen-
sământul populaţiei şi al locuinţelor 

„Anul European la UTM: participă şi tu!”
2014 şi „Ghidul tău pentru libera cir-
culaţie în spaţiul european”.

Pe 7 mai, în blocul principal al 
UTM s-a desfăşurat lecţia publică 
„Misiunea şi rolul Oficiului Consiliu-
lui Europei în RM”, susţinută de patru 

reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 
Europei în RM, în frunte cu Ghenadie 
Barbă, director executiv. Vorbitorii au 
menţionat parcursul istoric al relaţii-
lor dintre RM şi CoE, realizările şi per-
spectivele acestui parteneriat. 

Parteneriatul dintre RM şi CoE a 
fost iniţiat la începutul anului 1992, 
când Parlamentul RM a adresat o 
scrisoare oficială APCE, prin care a so-
licitat acordarea  statutului de invitat 
special.

De-a lungul celor 17 ani după 
aderare, în cadrul cooperării multidi-
mensionale pe axa Chişinău-Strasbo-
urg, Moldova a beneficiat de un şir de 
proiecte de asistenţă din partea CoE, 
inclusiv Programele Comune ale Con-

siliului Europei şi Comisiei Europene 
destinate RM, printre care:

• Programul comun pentru susţi-
nerea reformelor democratice (2004-
2006);

• Două Programe Comune pen-

tru 2006-2009 privind sporirea inde-
pendenţei, transparenţei şi eficienţei 
justiţiei şi în domeniul combaterii 
corupţiei, spălării banilor şi finanţării 
terorismului;

• Cinci Programe Comune pentru 
2008-2009 în domeniile: susţinerea 
alegerilor parlamentare, mass-media, 
susţinerea societăţii civile, promo-
varea drepturilor romilor şi sprijinul 
structurilor non-guvernamentale in-
dependente în domeniul drepturilor 
omului;

• Trei Programe Regionale: pri-
mul pentru anii 2009-2011 vizând 
Reţeaua de Smarald în RM (în cadrul 
implementării Convenţiei de la Berna 
privind conservarea vieţii sălbatice şi 

a habitatelor naturale în Europa), cel 
de-al doilea pentru Reţeaua de Sma-
rald Etapa a II-a pentru anii 2012-2016 
şi al treilea – în domeniul combaterii 
torturii, relelor tratamente şi a impu-
nităţii;

• Planul de Acţiuni pentru susţine-
rea alegerilor parlamentare în RM în 
anul 2009;

• Planul de Acţiuni vizând RM: 
posibila contribuţie a CoE la imple-
mentarea măsurilor de consolidare a 
încrederii în contextul procesului de 
reglementare a conflictului transnis-
trean – proiectul CoE privind măsurile 
de consolidare a încrederii de pe am-
bele maluri ale râului Nistru (CBMs);

• Programul comun privind in-
dependenţa şi eficacitatea justiţiei 
(2011-2012);

• Programul comun privind pro-
movarea libertăţii, profesionalismului 
şi pluralismului mass-media (2011-
2012);

• Facilităţile CoE / Parteneriatului 
Estic (2011-2013) ş.a.

La această lecţie de informare şi 
cunoaştere a integrării europene a 
RM au participat peste 200 de stu-
denţi ai FIMET şi FE.

Din Programul activităţilor Bibli-
otecii face parte şi întâlnirea studen-
ţilor cu Denis Cenuşă, expert asociat 
al Centrului Analitic Independent „Ex-
pert-Grup”. Pe 7 mai s-a desfăşurat un 
seminar interactiv cu genericul „Inte-
grarea europeană şi perspectivele 
Moldovei” cu studenţii facultăţilor 
din campusul Râşcani.

Expert-Grup este o organizaţie 
neguvernamentală şi non-profit, 

specializată în cercetări economice 
şi politici publice. Ea este o reflecţie 
a idealurilor împărtăşite de tinerii 
intelectuali moldoveni, care au creat 
instituţia cu scopul de a contribui la 
dezvoltarea RM. Alături de alte tipuri 
de organizaţii din societatea civilă 
moldovenească, Expert-Grup se po-
ziţionează ca un centru neutru din 
punct de vedere politic şi ideologic.

Dl Cenuşă a relatat în faţa ce-
lor prezenţi despre oportunităţile 
şi provocările aderării RM la UE; a 
pus accentul pe aspectul economic, 
exemplificând cu date statistice din 
cercetările socio-economice. A im-
presionat compararea relaţiilor eco-
nomice recente ale RM cu Uniunea 
Vamală şi UE; au fost dezminţite une-
le mituri privitoare la integrarea în UE. 
Studenţii au avut mai multe întrebări 
vis-a-vis de posibilele probleme şi 
riscuri pentru domeniul economic 
naţional în perioada integrării RM în 
UE. La seminar au participat cca 100 
de studenţi ai facultăţilor CIM, TMIA, 
IMCM, IMT, IU. 

În contextul acţiunilor de promo-
vare  a valorilor europene se înscrie şi 
indicele bibliografic „Cadrul de refe-
rinţă European (Publicaţii în colecţi-
ile Bibliotecii UTM)”, realizat de bibli-
ografii Serviciului Asistenţă Informaţi-
onală al Bibliotecii UTM. Lucrarea este 
la a 2-a ediţie, cuprinzând documente 
elaborate de CoE, UE, alte organisme 
europene, care se află în colecţiile Bi-
bliotecii UTM. Pentru informarea mai 
largă a comunităţii universitare, acest 
indice a fost plasat pe site-ul bibliote-
cii www.library.utm.md, rubrica Publi-
caţiile bibliotecii. 

Zinaida Stratan, 
director,

Georgeta Ghenghea, 
director-adjunct,

Biblioteca tehnico-ştiinţifică
a UTM

Conferinţă ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei

Campanie universitară 


