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1-2 iulie 2021 – Formare pentru Coordonatori 

 

 

 

   În perioada 1-2 iulie 2021, Coordonatorii AM Euroclub participă la Atelierul de lucru 

pentru Coordonatorii Centrelor de informare UE și ai Eurocluburilor din Republica Moldova!  

 P.S. Agenda se anexează!  

 

 

https://www.facebook.com/AMeuroclub?__cft__%5b0%5d=AZUZmh9EyDvDqxj4GXgje09DKhlFpOuxJqQmY1JApfxBjYBGTKtfQ8Zr8fPqEfWVvxK66GxGRfjM8iP5k6Er1qzuLar0QK5raAvPJ-_8xPNgQBTZgCGogrIQR8evgx1wXl8zzj_5cLyLG5UIidCV9HrL&__tn__=-%5dK*F


20 septembrie – Promovarea online a Buletinului informativ al 

Delegației UE în Republica Moldova 

 

Ne face o deosebită plăcere să vă transmitem a treia ediție a buletinului informativ al 

Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, pentru perioada iunie - august 2021. A 

treia ediție cuprinde noutățile proiectelor UE în perioada vizată și istorii de succes ale 

beneficiarilor. 

 

Buletinul: https://issuu.com/euassistancemoldova2020/docs/newsletter_en_june-

august_2021?fbclid=IwAR34tATMAI-

uPpER26NKdbomAUjjjbzfPlOWc9BA_yGwkYoCk6c4ORmjsLM 

 

septembrie – Promovarea aplicării la inițiativa: „Tânerii 

Ambasadori Europeni”  

Vrei să devii Tânăr Ambasador European? Dacă ai vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani și ești 

cetățean al unei țări partenere din est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina) , poți aplica până pe 24 octombrie pentru a te alătura inițiativei „Tinerii 

Ambasadori Europeni” 

 

         Rezultat: COJOCARI DANIELA (membru AM Euroclub, grupa 21 GR) -   a devenit Tânăr 

Ambasador a UE . 

 

 

 

https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-

stories/latest-news/aplica-acum-pentru-a-deveni-

tanar-ambasador-

european/?fbclid=IwAR2XsyCGQpCcN2ni-

6gUjgt3lhA3sIWjiyi6soSk-KNX3PN49uHNU-

xqQvw 

 

https://issuu.com/euassistancemoldova2020/docs/newsletter_en_june-august_2021?fbclid=IwAR34tATMAI-uPpER26NKdbomAUjjjbzfPlOWc9BA_yGwkYoCk6c4ORmjsLM
https://issuu.com/euassistancemoldova2020/docs/newsletter_en_june-august_2021?fbclid=IwAR34tATMAI-uPpER26NKdbomAUjjjbzfPlOWc9BA_yGwkYoCk6c4ORmjsLM
https://issuu.com/euassistancemoldova2020/docs/newsletter_en_june-august_2021?fbclid=IwAR34tATMAI-uPpER26NKdbomAUjjjbzfPlOWc9BA_yGwkYoCk6c4ORmjsLM
https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-stories/latest-news/aplica-acum-pentru-a-deveni-tanar-ambasador-european/?fbclid=IwAR2XsyCGQpCcN2ni-6gUjgt3lhA3sIWjiyi6soSk-KNX3PN49uHNU-xqQvw
https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-stories/latest-news/aplica-acum-pentru-a-deveni-tanar-ambasador-european/?fbclid=IwAR2XsyCGQpCcN2ni-6gUjgt3lhA3sIWjiyi6soSk-KNX3PN49uHNU-xqQvw
https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-stories/latest-news/aplica-acum-pentru-a-deveni-tanar-ambasador-european/?fbclid=IwAR2XsyCGQpCcN2ni-6gUjgt3lhA3sIWjiyi6soSk-KNX3PN49uHNU-xqQvw
https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-stories/latest-news/aplica-acum-pentru-a-deveni-tanar-ambasador-european/?fbclid=IwAR2XsyCGQpCcN2ni-6gUjgt3lhA3sIWjiyi6soSk-KNX3PN49uHNU-xqQvw
https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-stories/latest-news/aplica-acum-pentru-a-deveni-tanar-ambasador-european/?fbclid=IwAR2XsyCGQpCcN2ni-6gUjgt3lhA3sIWjiyi6soSk-KNX3PN49uHNU-xqQvw
https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-stories/latest-news/aplica-acum-pentru-a-deveni-tanar-ambasador-european/?fbclid=IwAR2XsyCGQpCcN2ni-6gUjgt3lhA3sIWjiyi6soSk-KNX3PN49uHNU-xqQvw


 

1 octombrie  – Campionatul de Minifotbal între  Euro Cluburile 

din Chișinău (instituțiile: L.T. „Spiru Haret”,  ASEM, Coelgiul 

„Alexei Mateevici” AM Euroclub).   

 

 

 

        În cadrul Saptămânii Europene a Sportului (23-30 Septembrie) la Colegiul „Alexei 

Mateevici” din Chișinău s-a organizat Campionatul de Minifotbal între Euro Cluburile din 

Chișinău (instituțiile: L.T. „Spiru Haret”, ASEM, Coelgiul „Alexei Mateevici” AM Euroclub). Echipa 

AM Euroclub, după 2 victorii consecutive s-a clasat pe Locul I! FELICITĂRI 

https://www.facebook.com/AMeuroclub?__cft__%5b0%5d=AZXYAAz5RWn69EaGqlIuAMHcVRZOgt6tUfE__B3LFCAX47d7Oe2qdJCVXcJLTAnEirVTSNXOZt9uw7vhFTzXjp5-OXllcUrErfwoh5df5W7KylCu8xMQyaGHloyz0d6IdAA52ghAe-7aqjHABjvV-hVC&__tn__=-%5dK-R


 

1 noiembrie  – AM Euroclub își mărește echipa! 

 

VIDEO  - https://fb.watch/cV9TBCdIlr/ 

 

Am Euroclub face parte din cea mai mare rețea a Eurocluburilor din Moldova-proiect al 

delegației UE condusă de tineri pentru tineri.  

Astăzi își deschide aplicările pentru elevii Colegiului ,,Alexei Mateevici". Dacă ești gata 

pentru noi aventuri și să te dezvolți într-un mediu pro-european , alătură-te echipei AM 

Euroclub! 

Aplică acum până la 21.11.21 accesând formularul de mai jos 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuDi5jSWQ0dvCvPMRg6HmqVUZKQaTXh0jG

y7fXAjFkyh0Tg/closedform 

 
 

 

21 noiembrie  – Videoconferință internațională, Euro Cluburile 

și Tinerii Ambasadori Europeni din țările Parteneriatului Estic 

fac schimb de experiență. 

 

             Euro Cluburile și Tinerii Ambasadori Europeni din țările Parteneriatului Estic fac schimb 

de experiență. Membrii acestora, inclusiv AM Euroclub, s-au întrunit într-o conferință online. 

Tinerii au împărtășit din activitățile pe care le organizează și au discutat despre viitoare 

proiecte, care să promoveze valorile Uniunii Europene. 

Nu-i scăpa din ochi. Vor veni cu noi inițiative, care vor impresiona!  

Mai multe despre Euro Cluburile din Republica Moldova: https://bit.ly/3DOyVYd. 

 

https://fb.watch/cV9TBCdIlr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuDi5jSWQ0dvCvPMRg6HmqVUZKQaTXh0jGy7fXAjFkyh0Tg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuDi5jSWQ0dvCvPMRg6HmqVUZKQaTXh0jGy7fXAjFkyh0Tg/closedform
https://www.facebook.com/AMeuroclub?__cft__%5b0%5d=AZX02RMh_gBJn9qOmDgewIJ5IPyEQvnohyk_Yk7PVXduE0oUdsQCNITsDWFfhjib50KcAqcCT93YODMLEjVZ3TRXoIsa5X6NJx6iI1WvalNdpgMxQPNZ1-iwBjkW0pmRdsDrQLVxK7hWl3CI7tNCee-g&__tn__=-%5dK-R
https://bit.ly/3DOyVYd?fbclid=IwAR029h-fhSva0V1EK280CQTG6RdHqqIpQpJfYn9S5jC3fZukvE6_N-C-gLU


 



 

 

2 decembrie  – Lansarea Concursului Național de Fotografie 

„Drepturile Omului văzute prin obiectiv" . 

 

       Știai că la 10 decembrie 1948 a fost 

adoptata de către Adunarea Generală 

a ONU, Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, prima exprimare 

globală a drepturilor omului 

Cu ocazia sărbătoririi a 73 de ani de 

la adoptarea DUDO, AM Euroclub 

lansează Concursul Național de 

Fotografie „Drepturile Omului văzute 

prin obiectiv". 

 

Dacă: 

Ești pasionat de fotografie, ai un 

aparat foto sau un smartphone cu 

cameră bună 

Ești dornic să te implici 

Atunci ești binevenit să participi! 

Ce trebuie să faci? 

Fă o fotografie în care să surprinzi 

unul sau mai multe drepturi 

fundamentale ale omului, oferă-i un 

titlu și comentează succint fotografia în baza unui articol din DUDO 

După ce ai făcut fotografia, completează formularul de participare și expediază-l 

Concursul se va desfășura în perioada 02-13 decembrie 

Participanții vor fi premiați la data de 16 decembrie la Gala Drepturilor Omului care va avea 

loc în incinta Colegiului „Alexei Mateevici" din Chișinău. 

Link formular de participare: 

https://form.jotform.com/213280738895366 

 

https://form.jotform.com/213280738895366


7 decembrie  – Masă rotundă  unde subiectul de discuție a fost: 

„Violența asupra femeilor" în contextul celor 16 zile de activism 

împotriva violenței de gen. 

 

 

 Violența în bază de gen nu trebuie tolerată! Iar timp de 16 zile suntem și mai vocali în 

exprimarea necesității de a pune stop violenței împotriva fetelor și femeilor. 

 

 La 6 decembrie membrii AM Euroclub au organizat o masă rotundă unde subiectul de 

discuție a fost: „Violența asupra femeilor" în contextul celor 16 zile de activism 

împotriva violenței de gen. 

 

 Tinerii voluntari au lansat și o dezbatere cu privire la subiectele abordate în Convenția 

Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 

violenței domestice. 

 

 UN WomenUNFPA European Union in the Republic of Moldova UNFPA Moldova UN 

Women Moldova 

 

https://www.facebook.com/unwomen?__cft__%5b0%5d=AZW-teSINvYzp_gr1K1LXMeU3Ye0j_tzn-X16qepeCCli78VTGUWznV80iltDgJ8WyDFHBA8j0LRuL0qLD058EmCxZD8PpkXGmp0gam2X92i3FlTYlL6dobuZvS4XDNVqYzUXsr9l0wGH18CaFYJ3yEQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNFPA?__cft__%5b0%5d=AZW-teSINvYzp_gr1K1LXMeU3Ye0j_tzn-X16qepeCCli78VTGUWznV80iltDgJ8WyDFHBA8j0LRuL0qLD058EmCxZD8PpkXGmp0gam2X92i3FlTYlL6dobuZvS4XDNVqYzUXsr9l0wGH18CaFYJ3yEQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova?__cft__%5b0%5d=AZW-teSINvYzp_gr1K1LXMeU3Ye0j_tzn-X16qepeCCli78VTGUWznV80iltDgJ8WyDFHBA8j0LRuL0qLD058EmCxZD8PpkXGmp0gam2X92i3FlTYlL6dobuZvS4XDNVqYzUXsr9l0wGH18CaFYJ3yEQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/unfpaMoldova?__cft__%5b0%5d=AZW-teSINvYzp_gr1K1LXMeU3Ye0j_tzn-X16qepeCCli78VTGUWznV80iltDgJ8WyDFHBA8j0LRuL0qLD058EmCxZD8PpkXGmp0gam2X92i3FlTYlL6dobuZvS4XDNVqYzUXsr9l0wGH18CaFYJ3yEQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/unwomenmoldova/?__cft__%5b0%5d=AZW-teSINvYzp_gr1K1LXMeU3Ye0j_tzn-X16qepeCCli78VTGUWznV80iltDgJ8WyDFHBA8j0LRuL0qLD058EmCxZD8PpkXGmp0gam2X92i3FlTYlL6dobuZvS4XDNVqYzUXsr9l0wGH18CaFYJ3yEQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unwomenmoldova/?__cft__%5b0%5d=AZW-teSINvYzp_gr1K1LXMeU3Ye0j_tzn-X16qepeCCli78VTGUWznV80iltDgJ8WyDFHBA8j0LRuL0qLD058EmCxZD8PpkXGmp0gam2X92i3FlTYlL6dobuZvS4XDNVqYzUXsr9l0wGH18CaFYJ3yEQ&__tn__=kK-R


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 decembrie  – Promovarea Campaniei: 

 „Descoperiți Echipa Europa”. 

 

Vă invităm să „Descoperiți Echipa Europa” în contextul campaniei de comunicare 

lansate de Delegația UE în Republica Moldova. Urmăriți canalele noastre de comunicare, 

pentru a găsi mai multe detalii despre asistența Echipei Europa. Descoperiți persoanele 

Echipei Europa, prin interviuri dedicate cu ambasadorii UE și statelor membre ale UE în 

Republica Moldova. Faceți cunoștință cu Echipa Europa!!! Rămâneți aproape!  

 

 



16 decembrie  – Concursul: „Drepturile omului văzute prin 

obiectiv” -  Votăm lucrarea favorită 

 

🔸Cu această ocazie vă invităm să vă apreciați favoriții pentru a le asigura un loc în top!🏆 

Pune un like fotografiei care ți-a plăcut și nu uita să distribui și prietenilor pentru mai multe 

șanse de câștig💯 

🏆Toți participanții vor obține premii🏆 

             📷Drepturile reflectate în fotografii: 

 Dreptul la viața culturală (Negura Alexandrina) 

 Libertatea opiniei și exprimării (Timofte Cătălina) 

 Libertatea de exprimare și informare (Bilițin Mădălina) 

 Dreptul la muncă (Ciotu Valentina) 

 Dreptul la viață (Musteata Liliana) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 decembrie  – Concursul: „Drepturile omului văzute prin 

obiectiv” -  REZULTATE 

 

La 24 decembrie AM Euroclub a premiat participanții concursului „Drepturile omului 

văzute prin obiectiv"  Fiecare participant a obținut un certificat de apreciere și premii acordate 

de European Union in the Republic of Moldova. 

 

🏆Clasamentul final după cum urmează: 

🥇Catalina Timofte 

🥈Mădălina Bilițin 

🥉Liliana Musteata 

🏅Valiusha Ciotu 

🏅Negura Alexandra 

 

🔸Coordonatori activitate: 

Dana Cojocari 

Nătălița Gavrilenco 

Iulian Criminceanu 

 

📣Mulțumim participanților pentru implicare, iar pentru noutăți și activități interesante 

realizate de AM Euroclub urmăriți pagina noastră de  

🔹Facebook https://www.facebook.com/AMeuroclub 

https://www.facebook.com/AMeuroclub 

https://www.facebook.com/AMeuroclub


 



22 februarie  – Videoconferință cu Ambasadorul Uniunii 

Europene în Republica Moldova Jānis Mažeiks. 

 

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova Jānis Mažeiks s-a întrunit într-

un eveniment online 💻 cu reprezentanții Euro Cluburilor și Centrelor de Informare ale Uniunii 

Europene în Republica Moldova. Participanții au împărtășit viziuni comune privind necesitatea 

comunicării și promovării asistenței UE 🇪🇺 și a impactului acesteia în Republica Moldova 🇲🇩 , 

în special în rândul tinerilor. 

Jānis Mažeiks a discutat cu reprezentanții centrelor despre planul de acțiuni și activitățile 

viitoare. Ambasadorul a subliniat importanța Euro Cluburilor și Centrelor de Informare, pentru 

a asigura conexiunea dintre toți cetățenii Republicii Moldova și Uniunea Europeană.  

   

În Republica Moldova funcționează 29 de Euro Cluburi și Centre de Informare ale Uniunii 

Europene. 

 

 

 



27 februarie  – Campania „Ajutor pentru refugiați” 

 

 

 

Vecinii noștri din Ucraina trec printr-o 

perioadă dificilă, iar AM Euroclub se alătură 

campaniei de colectare pentru refugiații din 

Ucraina. 

 

Alături de campania lansată de Colegiul "Alexei 

Mateevici" îndemnăm toți doritorii de a oferi o 

mână de ajutor vecinilor din centrele pentru 

refugiați să participe la colectarea: produselor de 

igienă, plăpumi, lenjerii de pat, produse 

nealterabile, conserve etc. până la data de 

03.03.2022. 

 

Între timp membrii AM Euroclub pe zi ce trece 

contribuie la îmbunătățirea situației refugiaților 

din țara noastră: 

 

 

 

Damaschin Elena- voluntar la centrul pentru refugiați MoldExpo 

 

Ciotu Valentina-contribuție cu donații la centrul de colectare Răzeni 

 

Graur Alvina- gazdă pentru doua familii de refugiați. 

 

Împreună putem trece peste aceste clipe grele și oferi o mână de ajutor 

 

https://www.facebook.com/ColegiulAlexeiMateevici?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/ColegiulAlexeiMateevici?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/AMeuroclub?__tn__=-%5dK*F


8 aprilie 2022  – Atelier pentru coordonatorii Centrelor de 

informare UE și ai Eurocluburilor din Republica Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 aprilie 2022  – 2022- European Year of Youth 

 

Astăzi, 20 aprilie a avut loc lansarea Anului European al Tineretului în Republica 

Moldova🤩. Deviza acestui an este: 🔸„Fă-ți vocea auzită!"🔸 Membrii AM Euroclub și-au 

făcut vocea auzită și au participat în cadrul lansării, unde au aflat lucruri noi despre: 

▫️Uniunea Europeană și relațiile acesteia cu Republica Moldova 

▫️Oportunități pentru tineri oferite de UE 

 

 



      

 

 

20 aprilie 2022 - CAMPIONATUL DE MINI-FOTBAL, Ediția II 

CAM aduce sincere Felicitări elevilor care au participat la Campionatul de mini-

fotbal! Împreună promovăm practicarea sportului și educarea tinerei generații în spiritul unui 

mod sănătos de viață! Ne revedem la următoarea Ediție! 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 mai 2022  –  expoziție dedicată Uniunii Europene. 

 

În contextul activităților dedicate Zilelor Europei 2022 membrii AM Euroclub au expus 

în incinta Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău o expoziție dedicată Uniunii Europene. 

Expoziția este confecționată manual și conține de la postere în 3D, broșuri colore pâna la 

machete ale birourilor grefierilor europeni. #maiaproapedeUE #ameuroclub #ue #moldova #elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/maiaproapedeue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOe6MrxRXxM_II9zPB6v_oQhMXpHhgTzqz2glpAyK30hmqw5YIqJbLaerwj-yGqb-guMUrhj3os4nMVe_c87AUR5SBVs2cCTPCscN7O5-CCCYHxOEr8T1b9N8NjwxRPc10SmcWWuhOgoc7RaEkNdLI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ameuroclub?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOe6MrxRXxM_II9zPB6v_oQhMXpHhgTzqz2glpAyK30hmqw5YIqJbLaerwj-yGqb-guMUrhj3os4nMVe_c87AUR5SBVs2cCTPCscN7O5-CCCYHxOEr8T1b9N8NjwxRPc10SmcWWuhOgoc7RaEkNdLI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOe6MrxRXxM_II9zPB6v_oQhMXpHhgTzqz2glpAyK30hmqw5YIqJbLaerwj-yGqb-guMUrhj3os4nMVe_c87AUR5SBVs2cCTPCscN7O5-CCCYHxOEr8T1b9N8NjwxRPc10SmcWWuhOgoc7RaEkNdLI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/moldova?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOe6MrxRXxM_II9zPB6v_oQhMXpHhgTzqz2glpAyK30hmqw5YIqJbLaerwj-yGqb-guMUrhj3os4nMVe_c87AUR5SBVs2cCTPCscN7O5-CCCYHxOEr8T1b9N8NjwxRPc10SmcWWuhOgoc7RaEkNdLI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elevi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOe6MrxRXxM_II9zPB6v_oQhMXpHhgTzqz2glpAyK30hmqw5YIqJbLaerwj-yGqb-guMUrhj3os4nMVe_c87AUR5SBVs2cCTPCscN7O5-CCCYHxOEr8T1b9N8NjwxRPc10SmcWWuhOgoc7RaEkNdLI&__tn__=*NK-R


7 mai 2022  –  Masă rotundă: „Oportunități oferite de UE” 

 

La data de 6 mai, membrii AM Euroclub au participat în cadrul mesei rotunde organizate de 

Euroclubul din cadrul Liceului Teoretic „Spiru Haret". 

 

Tinerii au discutat despre oportunitățile oferite de Uniunea Europeană, cum ar fi 

programul Erasmus+ 

Aceștia au realizat și un schimb de experiență prin prezentarea activităților realizate 

anterior. 

Voluntarii au rămas doar cu impresii plăcute și au acumulat noi idei pentru 

activitatea lor în cadrul Euroclunurilor. 

Europe Café, EuroClub SpiruHaret 

 

 

 

https://www.facebook.com/AMeuroclub?__cft__%5b0%5d=AZXy9ZjT45F_uYHC5VZO5bNhqeNY36S_ImMEpkE_PEwOE2iHrPtFmLeY1fNmf_IauGpYpOseVcfaIwAdXFTlDJIdAF2SWrhRQjFiNI-VkO-56S0JHVWiHbhb5M1Sdg_XNPhWPzzkOAKH98XgSbuL7Nqe&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/StratComMoldova/?__cft__%5b0%5d=AZXy9ZjT45F_uYHC5VZO5bNhqeNY36S_ImMEpkE_PEwOE2iHrPtFmLeY1fNmf_IauGpYpOseVcfaIwAdXFTlDJIdAF2SWrhRQjFiNI-VkO-56S0JHVWiHbhb5M1Sdg_XNPhWPzzkOAKH98XgSbuL7Nqe&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075069519578&__cft__%5b0%5d=AZXy9ZjT45F_uYHC5VZO5bNhqeNY36S_ImMEpkE_PEwOE2iHrPtFmLeY1fNmf_IauGpYpOseVcfaIwAdXFTlDJIdAF2SWrhRQjFiNI-VkO-56S0JHVWiHbhb5M1Sdg_XNPhWPzzkOAKH98XgSbuL7Nqe&__tn__=-%5dK-R


9 mai 2022  –   podcast cu deputatul Adrian Băluțel, membru al 

comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană. 

 

Ziua Europei este ocazia potrivită pentru a ne reaminti cât de importante sunt 🕊pacea, 

🔒siguranța și ⚖️drepturile omului.  

      💭În acest context membrii AM Euroclub, elevi la Colegiul "Alexei Mateevici" au realizat 

un podcast cu deputatul Adrian Băluțel, membru al comisiei parlamentare politică externă și 

integrare europeană. 

Tinerii au abordat subiecte precum:  

🔹Viitorul european acasă 

🔹Oportunitățile pentru tinerii moldoveni în UE 

🔹Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană 

🔵Găsești podcastul înregistrat direct din sala plenară a Parlamentului Republicii Moldova 

mai jos: 

https://youtu.be/Zr1ape4rVV0 

 

 

https://youtu.be/Zr1ape4rVV0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Coordonatori: 

 

 

 Gavrilenco Natalia  Criminceanu Iulian 


