Comunicat media
Președinții Kwasniewski, Tadic și Meidani vin la Chișinău pentru a susține
parcursul european al Republicii Moldova
Stimate jurnaliste, stimați jurnaliști,
Fundația Est-Europeană împreună cu partenerii săi, European Partnership for Democracy din Belgia și
Club de Madrid din Spania are plăcerea să vă invite la un dialog public dintre 3 foști președinți de țară și
studenții Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din
Moldova.
Dezbaterea va avea loc marți, 15 aprilie 2014, de la orele 14:30 până la 16:00 în incinta Facultății Relații
Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova (strada
N.Testemițanu 6, etaj 1 aula mare).
Următoarele personalități vor răspunde studenților la întrebări ce țin de Acordului de Asociere dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană, inclusiv zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, alte
aspecte ale integrării europene a țării noastre:
•
•
•

Excelența Sa, Dl Aleksander KWASNIEWSKI, Președintele Poloniei în perioada anilor 1995 – 2005;
Excelența Sa, Dl Boris TADIC, Președintele Serbiei în perioada anilor 2004 – 2012;
Excelența Sa, Dl Rexhep MEIDANI, Președintele Albaniei în perioada anilor 1997 – 2002;

Această întâlnire este organizată în cadrul proiectului „INSPIRED” - Programul Integrat de Suport pentru
Reforme Inclusive și Dialog Democratic, susținut financiar de Uniunea Europeană și are ca scop să
contribuie la dezvoltarea culturii de dialog democratic bazat pe principiile pluralismului politic, incluziune
și participarea societății civile. În cadrul vizitei, oficialii se vor întâlni, de asemenea, cu Președintele, Primul
Ministru, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, liderii partidelor politice, reprezentanții
societății civile, membri ai Guvernului și reprezentanții mediului de afaceri.
Detalii:
14:30-15:30 – Discuție cu studenții (limba de lucru - Engleză)
15:30-16:00 – Întrebări din partea mass-mediei (traducere asigurată)
Persoana de contact:
Alexandru Coica, Coordonator de Programe, Fundația Est-Europeană-Moldova, tel. (+373-22) 235-343; 548102 ext.117,
Mobile: +373 69261837
E-mai: Alexandru.Coia@eef.md
web: www.eef.md
Proiectul ”Susținere integrată pentru reforme inclusive și dialog democratic – “INSPIRED”" este finanțat de Uniunea Europeană

