
organizate de Delegația Uniunii Europene 
în Republica Moldova, dedicate  
asistenței UE, Partneriatului Estic  
și Zilei Europei 2015

Moldova în pas cu Europa!

AgEnDA 
EvEniMEntEloR



În contextul istoric al Zilei Europei, Delegaţia Uniunii Europene în Re-
publica Moldova organizează în acest an o serie de evenimente care 
vin să ofere informații publicului larg despre Politica Europeană de 
Vecinătate, Parteneriatul Estic și asistența oferită de către Uniunea 
Europeană Republicii Moldova. 
În acest an, Orășelul European 2015 va fi organizat la Chișinău pe 10 
mai și la Soroca pe 16 mai. 
Contextul istoric al Zilei Europei marchează aniversarea Declarației 
făcute la 9 mai 1950 de către Ministrul Afacerilor Externe al Franței 
– Robert Schuman. Ca urmare a experienţelor tragice ale celor două 
războaie mondiale, Schuman a propus crearea unei comunități a 
statelor europene, având la bază valori și o guvernare comună. 
Ziua Europei este o oportunitate pentru cei interesați să cunoască 
mai bine Uniunea Europeană, asistența oferită de aceasta Republicii 
Moldova, Politica de Vecinătate a UE și Parteneriatul Estic. 
Vizitatorii Orășelului European vor avea posibilitatea să se informeze 
despre proiectele de asistență UE în Republica Moldova, despre part-
eneriatul cu organizațiile internaționale și actorii-cheie, despre rolul 
tuturor părților implicate în procesul de dezvoltare a Republicii Mol-
dova prin intermediul asistenței oferite de către Uniunea Europeană. 
De asemenea, aceste evenimente vor include și dezbateri publice, în 
cadrul cărora toți cei interesați vor putea adresa întrebări relevante. 
Delegația Uniunii Europene organizează și o Proiecție a Filmului Eu-
ropean și spoturi video despre asistența UE și invită pe toți doritorii 
să participe la acest eveniment. 
Vă invit pe toți la aceste evenimente, pentru a ne simți parte 
componentă a Familiei Europene și pentru a discuta aspecte legate 
de asistența Uniunii Europene oferită Republicii Moldova. 
Uniunea Europeană lucrează împreună cu Republica Moldova pen-
tru o viață mai bună, astfel aducând Moldova în pas cu Europa! 

Pirkka Tapiola, Ambasador UE,  
Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova

AgEnDA 
EvEniMEntEloR
organizate de Delegația Uniunii Europene  
în Republica Moldova, dedicate asistenței UE,  
Partneriatului Estic și Zilei Europei 2015

10 mai 2015 orele 13:00 – 17:00  
Orășelul European Chișinău / Piața Marii Adunări Naționale

16 mai 2015 orele 13:00 – 17:00
Orășelul European Soroca / Scuarul Cetății Soroca

22-24 mai 2015
Proiecții de Film European și Spoturi Video despre аsistența Uniunii Europene
Muzeul Național de Istorie a Moldovei / str. 31 August 1989, nr.121 A

30-31 mai 2015 
Turneu de Fotbal UE și Parteneriatul Estic / Clubul de Fotbal Buiucani

Evenimente adiționale organizate de Consulatele României cu sprijinul Delegației UE în RM:

8 mai,  Cahul  Masă rotundă ”Europa pentru tineri”– Intâlnirea Consulului General al României la Cahul,  
 dna Anca Corfu, cu elevii  Liceului “Ioan Voda” și cu elevii Liceului “Ion Creanga”

8 mai, Bălți  Întâlnirea Consulului General al României la Bălți, Mihail Baciu, cu studenți  
 și profesori ai Universității ”Alecu Russo”, sub genericul ”Europa pentru tineri”

  „Ziua Europei – Seara filmului românesc”, în Sala de Festivități a Universității ”Alecu Russo”

20 mai, Cahul  „Ziua Europei – Seara filmului românesc”, sala Teatrului „B. P. Hasdeu” 



AgEnDA:
13:00 – 13:20 Ceremonia oficială de inaugurare a orășelului European Chișinău 2015 
13:20 – 13:35 BrioSonores (recital muzical)
13:35 - 16:00  Concert cu participarea colectivelor artistice din Republica Moldova  
 și statele membre UE
14:30 - 16:00 Dezbateri Publice 
16:00 - 17:00 Concert susținut de Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
17:00 Închiderea orășelului European Chișinău 2015
17:30 - 20:30 Expoziția tinerilor artiști organizată în contextul suportului UE  
 în reforma VET (Locația: Tipografia 5, str. Vlaicu Pîrcălab 45, Chișinău)

Piaţa Marii Adu nări Naţionale
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ACtivități DE BAZă:

•	 Zone de informare despre proiectele finanțate de UE 

•	 Cultura și suportul oferit de Ambasadele țărilor membre UE  
și cele din Parteneriatul Estic 

•	 Școală de limbi europene

•	 Gastronomie europeană

•	 Activități pentru copii, face - painting

•	 Master-class de dansuri
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AgEnDA:

13:00 – 13:30 Ceremonia oficială de inaugurare a  Cetății Soroca și  
 a orășelului European Soroca 2015 

13:30 - 17:00  Concert cu participarea colectivelor artistice din Republica Moldova  
 și statele membre UE

14:30 - 16:00 Dezbateri Publice 

17:00  Închiderea orășelului European Soroca 2015

Scuarul Cet  ății Soroca
oRășElUl EURoPE  An, SoRoCA, 16 MAi

ACtivități DE BAZă:
•	 Zone de informare despre proiectele finanțate de UE 
•	 Cultura și suportul oferit de Ambasadele țărilor membre UE și cele din Parteneriatul Estic 
•	 Școală de limbi europene
•	 Gastronomie europeană
•	 Activități pentru copii
•	 Festival Medieval și Orășelul Meșterilor



22 Mai
15:00 Ceremonia oficială de lansare 

15:35 Proiecție video despre asistența UE

16:00 Aferim! / Aferim! (rom) România
AFERIM! care înseamnă ‘’bravo’’ în limba turcă, este un film istoric a cărui acțiune se petrece 
în Țara Românească, la începutul secolului  XIX și care spune, cu umor, povestea unui zapciu, 
care împreună cu fiul său, caută un sclav țigan. Pelicula a câștigat trofeul Ursul de Argint, la 
Festivalul Internațional de Film de la Berlin, ediția 2015, pentru cea mai bună regie.

17:50 Proiecție video despre asistența UE

18:00 Cum am jucat Revoluția / how We Played the Revolution /  
 Kaip mes zaideme revoliucija (titr.rom) Lituania

Un film documentar, acțiunea căruia are loc în anul 1984, când un grup de arhitecți decid 
să organizeze, într-o noapte, o petrecere de Revelion, ce generează într-o revoluție, care 
ulterior a dus la crearea Marii Adunări pentru Independența Lituaniei, numită Revoluția 
Cântecului. În 2012, documentarul a fost nominalizat la Festivalul de Film de la Cannes, 
la secțiunea cel mai bun documentar. Filmul a fost prezentat și la Festivalul de Film de la 
Varșovia, Polonia.

19:15 Proiecție video despre asistența UE

19:30 indianul/ indian/indian (titr.rom) Ungaria
Un pop-star cu un singur single, și acela uitat, se satură de viața mondenă plină de 
standarde și încearcă să-și reia viața acolo, unde odinioară totul era frumos și bine.

21:05 Proiecție video despre asistența UE

21:20 Bătrînul de 100 de ani care a sărit peste geam și  
 a dispărut/ 100 years old man who climbed out  
 the window and disappeared book/ hundraåringen  
 som klev ut genom fönstret och försvann (titr. eng) Austria

Încălţat cu cei mai buni şoşoni pe care îi are, un bătrân de 100 de ani, sare pe fereastră şi 
pleacă în lume. Aşa începe o aventură nebunească şi plină de umor. Un film ecranizat după 
un best-seller internațional semnat de Jonas Jonasson.

23 Mai
10:00  Retro maghiar/ Magyar Retro/ Magyar Retró (titr.rom) Ungaria 

Un documentar semnat de Papp Gábor Zsigmond, care ne prezintă viaţa din perioada 
regimului Kádár.

11:50  Proiecție video despre asistența UE

12:00  Micii hoți /little Robbers/ Mazie laupitaji (titr.rom) Letonia
Frații Robis și Louisa, de 5 și 7 ani, pun la cale un furt în una din băncile care tocmai i-a 
scos în plină stradă, iar tatăl lor își pierde locul de muncă. Producția a obținut premii la 
importante Festivaluri de Film pentru copii din Germania, Polonia, Austria, Belarus, 
Ukraina, Rusia, Indonesia, Canada, Letonia. 

13:20  Proiecție video despre asistența UE

13:35  Escapadă de vară/Summertime/ Kesäkaverit (titr.rom) Finlanda 
Un film despre perioada de vară, când vrei să te scalzi în razele soarelui glorios, împreună 
cu cei mai buni prieteni.  

15:10  Proiecție video despre asistența UE

15:25  nunta Mută/ Silent Wedding (rom) România 
Un film bazat pe o întâmplare adevărată, petrecută într-un sat românesc în anul 1953, 
al cărei punct central este o nuntă, care inițial se vrea a fi o „nuntă mută”, însă spre final, 
se dovedește a fi una “gălăgioasă”, cu urmări tragice. Uniunea Cineaștilor din România 
a acordat acestui film 3 premii: Premiul pentru imagine, Premiul Opera Prima și Premiul 
pentru coloană sonoră.  De asemenea, după scenariul filmului a fost realizat și un spectacol 
teatral în Franța. 

16:45  Proiecție video despre asistența UE

16:55  iți dau ochii mei/ take My Eyes/ te doy mis ojos (titr.rom) Spania 
Filmul spune povestea unei femei care își lasă bărbatul, care o agresează fizic, dar îi mai dă 
o șansă atunci când acesta începe s-o curteze intens și-o convinge că n-o să se mai repete. 
Pelicula are în palmares 7 premii Goya și 3 premii la Festivalul Internațional de Film San 
Sebastian.  

18:40  Proiecție video despre asistența UE

18:55  Afacerea sfântă/ holy business/ Święty interes (titr.rom) Polonia
Doi frați se întorc în satul natal la înmormântarea tatălui lor, unde mare le este dezamăgirea 
să afle că tatăl lor nu le-a lăsat nimic moștenire, decât o maşină veche care a aparţinut 
odinioară lui Papa Ioan Paul al II-lea.

20:25  l-am servit pe regele Angliei/ i Served the King of England/  
 obsluhoval jsem anglickeho krale (titr.rom) Republica Cehia

Ecranizat după un roman omonim, filmul prezintă povestea unui mărunt ospătar praghez, 
urmărind în flash-back-uri tumultoasa sa viață, de-a lungul primei jumătăți a secolului 
trecut. Filmul a obținut premiul Gopo, pentru cel mai bun film european, în 2009.

22:00  Stau într-un copac și mă simt bine/ i’m Sitting on  
 a Branch and i’m Fine/ Sedim na konari  
 a je mi dobre (titr.rom) Slovacia

Un film despre doi prieteni, al căror destine sunt legate prin descoperirea aurului ascuns, la 
scurt timp după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Proiecții de Film European  
și Spoturi video despre asistența  
Uniunii Europene



24 Mai 
10:30  Bomba de apă pentru motanul gras/  
 Waterbomb For the Fat tomcat/ Udensbumba resnajam  
 runcim (titr.rom) Letonia

Filmul prezintă povestea a două fetițe, care împărtășesc același vis: cum să scape de mătușa 
care le îngrijește, cât părinții sunt departe. Filmul a participat la mai multe Festivaluri 
Internaționale de Film pentru copii din Letonia, Belarus, Rusia, Taiwan și SUA, unde s-a ales 
și cu premii.  

10:50  Proiecție video despre asistența UE

11:05  Funeralii Fericite/ happy Funerals (rom) România
Într-un cartier periferic din Bucureşti, imigranţii îşi îneacă amarul în cârciuma lui Samir, 
locul unde Lionel, un român reîntors din Franţa unde a lucrat în construcţii, îi întâlnește 
pe Kiril şi Igor. După ce pierd şirul paharelor, cei trei ajung într-o tabără de romi, unde 
o ţigancă le prezice data exactă a morţii şi modul în care vor muri. Filmul a figurat și în 
selecţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes.

13:10  Proiecție video despre asistența UE

13:25  grădina familiei Finzi-Contini/ the garden of the  
 Finzi-Continis/ il giardino dei Finzi-Contini  (titr.rom) Italia 

Acțiunea este plasată la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, într-un un oraș de 
provincie din Italia, unde viața este încă boemă și plăcută, iar cei din bogata familie Finzi-
Contini nu par a fi afectați de nicio decizie luată la nivel politic. Pelicula a câștigat premiul 
Oscar pentru cea mai bună producție străină, în 1971.

14:50  Proiecție video despre asistența UE

15:05  Fisuri în beton/ Cracks in Concrete/ Risse im Beton (titr.rom) Austria 
După ce a petrecut zece ani din viața sa în închisoare, Ertan încearcă din răsputeri să 
recapete încrederea și afecțiunea familiei și prietenilor, departe de viața tumultoasă 
dinainte. Lucrarea a fost prezentată la Festivalul de Film de la Berlin.   

16:40  Whisky cu votcă/ Whisky with vodka/  
 Whisky mit vodka (titr.rom) Germania

Un film despre un celebru actor, pe nume Otto, care chiar şi atunci când este beat, ştie 
mai multe despre regia de filme decât amatorii care regizează ultimul său film. Pelicula 
a participat la importante competiții cinematografice, precum și festivaluri de film de la 
Berlin și Zagreb.

18:35  Proiecție video despre asistența UE

18:50  tura Divină/ heavenly Shift/ isteni müszak (titr.rom) Ungaria
În 1992, după doi ani în război, un tânăr de 20 de ani dezertează şi trece graniţa din 
Iugoslavia în Ungaria, se angajează ca paramedic în serviciul de ambulanţă din Budapesta, 
iar la scurt timp, descoperă afacerile cu înmormântări.

20:35  Băieţii şi guillaume, la masă!/ Me, Myself and Mum!/  
 les garçons et guillaume, à table! (titr.rom) Franța

Un film autobiografic, care prezintă cu umor povestea lui Guillaume și relația plină 
de afecțiune cu mama sa.  Pelicula are 5 premii Cesar, cea mai onorabilă distincție în 
cinematografia franceză.

turneu de Fotbal  
UE și Parteneriatul Estic 
30 – 31 mai 
Clubul de Fotbal Buiucani
str. Ghidighici, or. Chișinău

30 mai
 10:30 – 11:00   Ceremonia oficială de deschidere
  

 11.00 – 16:30 Meciuri de fotbal între echipele participante

31 mai
 10:30 – 12:30  Meciuri din semifinală și finală
 12:30 – 14:30  Ceremonia de premiere

*Tombolă cu premii pentru suporteri



Parteneri media:

Partener organizațional:


