
 
 

                                     
 

14 iulie 2015, 

Chișinău 

 

 

Lansarea website-ului www.dcfta.md  

 

Data: 14 iulie 2015 

Locul: Hotelul Regency, Sala de conferințe, 11:00 

 

 

La data de 14 iulie a avut loc evenimentul de lansare a website-ului www.dcfta.md. Acest eveniment 

a fost organizat de proiectul finanțat de către UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica 

Moldova”, în cooperare cu Ministerul Economiei. 

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Dl Pirkka Tapiola, a subliniat necesitatea 

acestei platforme informaționale, așa cum această pagină web va contribui la componenta 

comunicațională a DCFTA, oferind acces la informația relevantă pentru instituțiile de profil, 

comunitatea de afaceri, dar și publicul larg din Republica Moldova. De asemenea, el a declarat că va 

fi un instrument important pentru furnizarea de informații practice cu privire la DCFTA și 

oportunitățile sale. 

Viceministrul Economiei, Dl Valeriu Triboi, a evidențiat valoarea pe care o are website-ul pentru 

punerea în aplicare generală a DCFTA și impactul acestuia asupra sectorului privat și mediului de 

afaceri. 

Liderul de echipă al proiectului DCFTA, Dna Tina Golfi, a punctat că www.dcfta.md își propune să 

devină o sursă unică de informații cu privire la implementarea DCFTA, ceea ce va asigura un dialog 

între instituțiile beneficiare, mass-media și a populației. 

 

Aceasta pagină web este concepută pentru a oferi un instrument de comunicare clar și direct între 

părțile interesate relevante, partenerii implementatori, și cel mai important – reprezentanților mediului 

de afaceri din Republica Moldova. 

 

 

Pentru mai multe informații, rugăm să contactați: 

 

Tina Golfi, Lider de echipă, proiectul ZLSAC 

Tel.: (+373) 22 250 549, (+373) 22 250 664 

E-mail: project@dcfta.md 
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European Union Delegation in 
the Republic of Moldova 
 
 

 
Contact details:  
 
M. Kogalniceanu Street 12, 
Chisinau, MD 2001 
 
Tel: (+373 22) 50 52 10 
 

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 


