
CENTRUL PRO-EUROPEAN DE SERVICII SI COMUNICARE (CPESC) 

 

Inițiatorul și aplicantul 

proiectului 

Organizația neguvernamentală ”DIALOG-Pro” 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

 

Perioada de derulare   10 mai 2011 – prezent 

Localizare Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

Scopul proiectului Promovarea valorilor și mentalității europene și sprijinirea procesului de 

integrare europeana a Moldovei 

 

Obiectivele proiectului  Crearea si mentinerea unor masive informationale: baza de date privind 

resursele informationale europene, fisiere tematice, elaborarea si 

mentinerea unui portal de bloguri; 

  Prestarea serviciilor si consilierea beneficiarilor, asigurarea accesului la 

bazele de date existene in BNRM, precum si la resursele informationale 

europene; 

 Asigurarea comunicării interactive cu toți beneficiarii. 

 

Finanțator   Bugetul de stat 

 

Manager de proiect Lilia Snegureac – președintele Centrului de Resurse ”Dialog-Pro” 

În prezent – Natalia Gulco 

 

Descrierea proiectului Necesitatea informaţiei cu tematică europeană a apărut în Moldova odată 

cu stabilirea primelor contacte cu structurile europene în calitate de stat 

independent și odată cu necesitatea de cunoaștere și acceptare a valorilor 

și mentalităţii europene de către societatea noastră. 

În cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a fost inaugurat 

Centrul pro-european de servicii și comunicare (CPESC) 

(http://cpescmdt.blogspot. com/). Deși în republică există mai multe centre 

orientate spre informarea publicului în problematica europeană, CPESC 

are unele particularităţi care îl deosebesc de ceilalţi actori de pe acest 

segment. Informaţia oferită de CPESC în problematica europeană, în 

special integrarea europeană a Moldovei, acoperă atât Uniunea Europeană, 

Consiliul Europei, alte organizaţii europene, cât și instituţiile din 

Republica Moldova.  

Unică în Republica Moldova prin tematica sa dedicată nu doar UE, dar și 

Consiliului Europei biblioteca CPESC a fost constituită în baza bibliotecii 

Biroului de informare al Consiliului Europei în Moldova.  

CPESC a preluat mai multe practici pozitive de la Biroul de Informare al 

Consiliului Europei, la momentul creării sale fiind prima și unica instituţie 

de informare europeană din Moldova. Această organizaţie, condusă de 



peste 10 ani de dna Lilia Snegureac, a organizat în cel mai competent mod 

acţiuni eficiente de informare și cooperare pentru consolidarea valorilor 

democratice în ţara noastră și pentru sensibilizarea opiniei publice asupra 

valorilor europene. 

În conformitate cu concepţia CPESC, a fost creat un sistem informaţional 

care asigură beneficiarii cu informaţii ce ţin de tematica europeană. 

Realizări principale  Crearea si mentinerea câtorva masive informationale: baza 

de date privind resursele informationale europene, fisiere și dosare 

tematice; 

 Asigurarea accesului la bazele de date existene în BNRM, 

precum și la resursele informaționale europene; 

 Asigurarea comunicării interactive cu toți beneficiarii; 

   Stabilirea și menținerea contactelor cu potențialii parteneri 

(oficiile UE, CoE, OSCE, ambasade,  ONG-uri si structuri ale 

Statului) 

   Organizarea seminarelor informative, meselor rotunde, 

expozițiilor ș.a.; 

   Promovarea campaniilor europene. 

Promovarea 

proiectului 

Centru pro-european de servicii si comunicare.  Disponibil: 

http://cpescmdt.blogspot.com/; 

https://www.facebook.com/cpescmdbnrm/ 

https://twitter.com/cpescmd 
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