#RECONNECTMOLDOVA - Cum poate ajuta România
Republica Moldova în perioada președinției UE?
Luni 11 iunie 2018, ora 13:30

Parlamentul României, intrarea S1 (Izvor), etaj II, Sala şedințe grup PNL

Două think tankuri partenere – unul din România, celălalt din Republica Moldova – vă invită la
o dezbatere publică despre ce ar trebui să facă România pe perioada președinției UE pentru
a susţine mai eficient parcursul european al Republicii Moldova. Rezultatele vor fi puse la
dispoziția factorilor de decizie pentru a fi integrate în politici și proiecte la nivel european.
Conform regulilor interne ale Parlamentului, vă rugăm să confirmați participarea prin
completarea datelor personale aici: www.expertforum.ro/conferinta-reconnectmoldova.
Dacă veniți cu mașina şi vreţi să parcaţi în incintă, indicați şi numărul de înmatriculare.
Presa acreditată la Parlament are acces liber; jurnaliştii care nu au acreditare sunt rugați să ne
transmită un email cu lista de persoane prezente.
Detalii suplimentare: Septimius Pârvu (EFOR) office@expertforum.ro

0787 638 315

Program:
13:30-14:00 – Înregistrarea participanților.
14:00 – 14:10 – Cuvânt de salut din partea organizatorilor: Valeriu Pașa (WatchDog.MD), Sorin
Ioniță (EFOR)
14:10-14:30 – PANEL 1. Consolidarea democrației și combaterea propagandei prin
presă liberă și independentă.
Vorbitori: Valeriu Pașa (WatchDog.MD), Ileana Racheru (ESGA)
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Vor fi prezentate soluții pentru consolidarea presei independente în Republica Moldova,
va fi descrisă situația curentă și rolul presei afiliate politic interne și externe și impactul
acesteia asupra funcționării instituțiilor democratice și orientării geo-politice a Republicii
Moldova. Vor fi prezentate propuneri de politici comunitare pe care România le poate
promova la nivelul întregii Uniuni Europene pentru a ajuta presa liberă din Republica
Moldova și întreaga regiune a Parteneriatului Estic.
14:30 – 15:00 – Dezbatere cu publicul. Întrebări și răspunsuri.
15:00 – 15:20 – PANEL 2. Interconectarea energetică: starea de fapt, proiecte în
desfășurare și potențial de aliniere la strategiile europene.
Vorbitori: Otilia Nuțu (EFOR), Sergiu Tofilat (WatchDog.MD)

Prezentăm necesitățile și realizările în proiectele de integrare a Republicii Moldova pe
piața energetică a Uniunii Europene, cu obstacolele și căile de depăşire a lor. Schiţăm
propuneri de acțiuni pentru o dinamică mai bună a procesului și felul în care acesta
poate fi integrat în strategiile UE, cu suport instituțional în perioada președinției române
a UE.
15:20 – 15:40 – Dezbatere cu publicul. Întrebări și răspunsuri.
15:40 – 16:00 – PANEL 3. Eficientizarea programelor europene de finanțare
Vorbitori: Veaceslav Negruță (Transparency International, Chișinău), Sorin Ioniță
(EFOR)

Explorăm soluții pentru creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene care
sunt destinate Republicii Moldova și altor țări din Parteneriatul Estic, cu precădere
pentru evitarea blocajelor datorate evoluțiilor politice din țările beneficiare; seturi de
condiționări care să devină general acceptate în relația bilaterală UE – țările PaE; soluții
de evitare a asocierii proiectelor europene cu politicul corupt din țările beneficiare.
Gândim modalități de îmbunătăţire a informării cetățenilor privind beneficiile aduse de
proiectele europene și evitarea politizării acestora de către actorii electorali locali.
16:00 – 16:20 – Dezbatere cu publicul. Întrebări și răspunsuri.
16:20-17:00 – Prezentări de poziții din partea instituțiilor publice și exponenților politici
prezenți. Dezbatere liberă

Dezbaterea este organizată de către Asociația Comunitatea pentru politici și avocacy ”WatchDog.MD” (Chișinău) și
Expert Forum (EFOR, București). Evenimentul e parte din proiectul ”Raising the level of awareness and information
about the challenges to security and democratic development of the Republic of Moldova”, finanțat de The Black
Sea Trust, proiect al German Mashall Fund of the United States. Opiniile și pozițiile participanților în cadrul
evenimentului aparțin autorilor și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția finanțatorilor.
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