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Conferință Internațională 

“Promovarea măsurilor de întărire a încrederii și a cooperării sectoriale între cele două maluri ale râului Nistru” 
Chișinău, Hotelul Codru, Sala Mozart, 26 septembrie 2014, 09:00 – 17:30 

 
Conferința Internațională “Promovarea măsurilor de întărire a încrederii și a cooperării sectoriale între cele două maluri ale râului Nistru” se va desfășura la 
Chișinău, în incinta hotelului Codru, sala Mozart, la data de 26 septembrie, între orele 09:00 – 17:30. Agenda finala a evenimentului este atașată.  
 
Conferința este organizată în cadrul proiectului Uniunii Europene de asistență tehnică ce presupune facilitarea reglementării conflictului transnistrean, proiect 
implementat de Ecorys și Institutul Suedez de Administrare Publică cu asistența Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Programul a fost lansat în 
martie 2013 și are drept scop fortificarea capacităților instituționale și de coordonare ale instituțiilor din Republica Moldova ce sunt implicate în reglementarea 
transnistreană; să stimuleze conștientizarea provocărilor soluționării conflictului transnistrean printre actorii politici și publicul larg; și să promoveze dialogul dintre 
societatea civilă de pe ambele maluri ale Nistrului.  
 
Principalul obiectiv al conferinței este de a face o evaluare a măsurilor de întărire a încrederii implementate în regiunea Transnistreană, precum și să identificăm noi 
oportunități pentru dezvoltarea unei cooperări practice între cele două maluri ale râului Nistru, inclusiv în domeniul economic și comerț.  
 
Evenimentul este deschis pentru toți participanții, atât de pe malul drept cât și de pe malul stâng al râului Nistru, interesați să exploreze noi posibilități de promovare 
a încrederii și cooperării practice între Moldova și regiunea sa Transnistreană în diverse domenii, astfel creând precondițiile necesare pentru reglementarea politică 
finală a ”conflictului înghețat” 
 
Cei interesați să participe la eveniment sunt rugați să confirme participarea la adresa de email: office@ape.md.  
 
Chișinău, 24 Septembrie 2014  

                   

                   
 

 

mailto:office@ape.md

	Comunicat de presă
	Conferință Internațională
	“Promovarea măsurilor de întărire a încrederii și a cooperării sectoriale între cele două maluri ale râului Nistru”
	Conferința Internațională “Promovarea măsurilor de întărire a încrederii și a cooperării sectoriale între cele două maluri ale 

