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În săptămâna 5–11 mai 2014, în cadrul Campaniei Universitare „Anul European la
UTM: participă şi tu!” şi cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, la Universitatea Tehnică au
fost organizate diverse activităţi ştiinţifice, culturale şi educative.
Biblioteca universitară s-a aliniat acţiunilor de promovare şi elucidare a politicilor
europene, a valorilor comune, a parcursului european al Republicii Moldova prin mai
multe activităţi, desfăşurate în cele trei campusuri universitare. Cu această ocazie au fost
expuse peste 200 de publicaţii la toate filialele bibliotecii, inclusiv documente directorii
elaborate de Consiliul Europei, Uniunea Europeană şi alte organisme administrative
europene.
Pe 6 mai studenţii facultăţilor FCGC, FUA şi FIEB au avut prilejul să participe la
Seminarul „Integrarea Europeană a Republicii Moldova”, unde a fost invitat Secretarul
general al Consiliului Naţional al Tineretului din Republica Moldova – Alex Petrov. Într-o
ambianţă prietenoasă dl. Petrov le-a vorbit studenţilor despre facilităţile, oferite de
Uniunea Europeană, pe care deja le au tinerii din Republica Moldova, ce ţin de participarea
la numeroase proiecte, granturi de finanţare pentru instruire, iniţiere a unei afaceri etc. Au
fost repartizate celor prezenţi materiale informative privind Recensământul populaţiei şi al
locuinţelor 2014 şi “Ghidul tău pentru libera circulaţie în spaţiul European”.
În data de 7 mai în blocul administrativ UTM s-a desfăşurat lecţia publică „Misiunea şi
rolul Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, susţinută de patru reprezentanţi
ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova. Principalul vorbitor – Ghenadie
Barbă, Director executiv al Oficiului Consiliului Europei. Domnia sa a menţionat parcursul
istoric al relaţiilor dintre Republica Moldova şi Consiliul Europei, toţi vorbitorii au
remarcat realizările şi perspectivele acestui parteneriat. La această lecţie de informare şi
cunoaştere a integrării europene a Republicii Moldova, au participat peste 200 de studenţi
ai facultăţilor FIMET şi FE.
Din Programul activităţilor Bibliotecii face parte şi întâlnirea studenţilor cu dl Denis
Cenuşa, expert asociat al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”. Pe data de 7 mai
s-a desfăşurat un seminar interactiv cu genericul „Integrarea europeană şi perspectivele
Moldovei” cu studenţii facultăţilor din Campusul Râşcani, blocul de studii 3, aula 3-3. Dl
Cenuşă a relatat în faţa celor prezenţi despre oportunităţile şi provocările aderării
Republicii Moldova la Uniunea Europeană; a pus accentul pe aspectul economic
exemplificând cu date statistice provenite din cercetările socio-economice. Studenţii
prezenţi au avut mai multe întrebări vis-a-vis de posibilele probleme şi riscuri pentru
domeniul economic naţional în perioada integrării RM în Uniunea europeană. La seminar
au participat cca 100 de studenţi ai facultăţilor CIM, TMIA, IMCM, IMT, IU.
În contextul acţiunilor de promovare a valorilor europene se înscrie şi indicele
bibliografic „Cadrul de referinţă European (Publicaţii în colecţiile Bibliotecii UTM)”,
realizat de către bibliografii Serviciului Asistenţă Informaţională al Bibliotecii UTM.
Această lucrare este la a 2-a ediţie, cuprinzând documente elaborate de Consiliul Europei,
Uniunea Europeană şi alte organisme europene, care se află în colecţiile Bibliotecii UTM.
Pentru informarea mai largă a comunităţii universitare acest indice a fost plasat pe site-ul
bibliotecii www.library.utm.md, rubrica Publicaţiile bibliotecii.

