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10 ianuarie 2012,
întâlnire cu Tatiana Busuncean,
directorul Centrului „Pro Marshall”

Dna a men!ionat c", Centrul Pro Marshall a fost creat la 18 iunie 2002, cu sprijinul Centrului European pentru Studii de
Securitate George C. Marshall #i are ca misiune - promovarea idealurilor democratice #i desf"#urarea unei activit"!i care s-ar baza
pe principiile liberului consim!"mânt #i cel al legalit"!ii; consolidarea stabilit"!ii #i securit"!ii prin conlucrare #i dialog cu
organiza!iile democratice întru o colaborare fructuoas" #i reciproc avantajoas" pentru asigurarea p"cii #i perfec!ionarea cooper"rii
între institu!iile na!ionale #i cele interna!ionale; promovarea ideilor Europei Unite #i contribuirea la participarea Republicii
Moldova în procesele de integrare european", bazate pe valorile democratice, prin sus!inerea dezvolt"rii rela!iilor interna!ionale #i
interetnice, construite pe principiile încrederii reciproce #i bazate pe schimbul liber #i deschis al ideilor; contribuirea la definirea
metodelor de asigurare a securit"!ii na!ionale, prevenirea conflictelor, noilor pericole #i a altor manifest"ri de terorism prin
mijloace de drept interna!ional, stabilirea c"ilor de prevenire a extinderii posibile a terorismului în !ara noastr".

12 ianuarie 2012,
lec!ie public" sus!inut" de Ion Manole,
directorul executiv al Promo-Lex,

Subiectul principal din cadrul acestei lec!ii publice a fost, respectarea drepturilor omului în Transnistria. Lec!ia referitor la
Transnistria a fost precedat" de o prezentare a Asocia!iei Promo-LEX, men!ionându-se c" aceasta este o organiza!ie nonguvernamental", apolitic" #i non-profit, axat" pe promovarea valorilor democratice #i a standardelor interna!ional recunoscute în
domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistrean". Echipa Promo-LEX care este format" din
tineri activi#ti pentru drepturile omului care lupt" pentru o schimbare în cadrul societ"!ii moldovene#ti, pentru promovarea
democra!iei #i împotriva înc"lc"rilor drepturilor omului în Republica Moldova, este deschis" pentru colaborare inclusiv cu
studen!ii facult"!ii noastre. La finalul lec!iei, Ion Manole a oferit o dona!ie de carte.

18 ianuarie 2012
întrevedere cu Viorica Antonov,
Expert la Idis „Viitorul”,

La 18 ianuarie 2012 studen!ii Facult"!ii de Istorie #i Rela!ii Interna!ionale au avut o întrevedere cu Viorica Antonov,
Expert în politici sociale #i dezvoltare la Idis „Viitorul”, doctor în politologie, care s-a împ"rt"#it din experien!a proprie
acumulat", activând atât la Ministerul Afacerilor Externe #i Integr"rii Europene, #i misiunile diplomatice ale Republicii Moldova,
dar #i vizitele de lucru pe care le-a avut în diferite state în calitate de expert PNUD.

