
 

 

Planul de acțiuni  „Săptămâna EUROPEI” 

 

Nr. 

 

 

Acțiuni Termen de 

realizare 

Indicatori de 

progres 

Instituția 

responsabilă 

1.  Lansarea prelegerii Colecția de artă Vest-

Europeană a Muzeului Național de Artă 

al Moldovei. Donația lui Pavel 

Șilingovskii. Prezintă:  Polina Kolomeeț, 

director adjunct patrimoniu. Prelegerea 

este disponibilă și pentru clase cu predare 

în limba rusă. 

 

4 mai Prelegere  

lansată și plasată pe 

pagina web oficială a 

instituției 

Muzeul 

Național de 

Artă al 

Moldovei 

https://www.m

nam.md/ 

2.  Transmiterea în regim on-line a piesei 

„Casa de pe graniţă” de Slawomir 

Mrozek,  în regia lui Agnieszka 

Korytkowska. 

4 - 9 mai  Spectacol  

plasat pe rețeaua de 

socializare 

„Facebook” și 

pagina web oficială a 

instituție; 

 

Teatrul 

Național 

„Mihai 

Eminescu” 

http://tnme.md

/  

3.  Prezentarea în regim on-line a unei  

selecții de prezentări și conținuturi 

informaționale cu tematică europeană. 

4- 9 mai Suport informațional 

plasat pe rețeaua de 

socializare 

„Facebook” și 

pagina web oficială a 

instituției; 

Biblioteca 

Națională a 

Republicii 

Moldova 

http://www.bnr

m.md/ 

 

4.  Difuzarea concertului pe platforma 

Delegației UE, dedicat aniversarii a 250 

de ani de la naștere a marelui compozitor 

german Ludwig van Beethoven. În 

program concertul pentru vioara și 

orchestră, solist Gabriel Croitoru, 

Romania, dirijor Mihail Agafița, prim-

dirijor al Orchestrei Simfonice, 

Filarmonica Națională ”Serghei 

Lunchevici”.    

 

5 – 9 mai  Concert difuzat pe 

platforma Delegației 

UE 

Filarmonica 

Națională 

”Serghei 

Lunchevici”  

   
http://filarmoni

ca.md/new/ 
 

 

5.  Organizarea concursului on-line destinat 

elevilor ciclului gimnazial cu genericul 

„Cunoaște mai bine Europa”. 

7 mai Concurs desfășurat 

și mediatizat pe 

rețeaua de 

socializare 

„Facebook” și 

pagina web oficială a 

instituției; 

câștigători premiați 

 

Biblioteca 

Națională 

pentru Copii 

„Ion Creangă” 

 
https://www.bn

creanga.md/ 

6.  Lansarea prelegerii Artiști plastici 

basarabeni afirmați în Europa. Prezintă: 

Tudor Stăvilă, Dr.hab. în studiul artelor. 

8 mai 

 

Prelegere  

lansată și plasată pe 

site-ul oficial al 

instituției 

Muzeul 

Național de 

Artă al 

Moldovei 

https://www.mnam.md/
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 https://www.m

nam.md/ 

7.  Organizarea concursului on-line de 

cultură generală: „Quizzul de winneri 

dedicat Săptămânii Europei”. 

8 mai, 

ora 19.30 

Concurs desfășurat 

și mediatizat pe 

rețeaua de 

socializare 

„Facebook”; 

câștigători premiați 

Direcția arte și 

industrii 

creative 

https://www.fa

cebook.com/cu

c.moldova/?eid

=ARCjOWk6

CZY6HqpxEr

L_dYxT8cmq7

NVm3ZBRry2

ORpYs3Hv-

kHpu2rmxhleh

8C5MAM07np

fUeifSHaMo 

 

8.  Transmiterea în regim online a 

spectacolului de Gală din cadrul  

Festivalului Internațional de Operă și 

Balet „Maria Bieșu” ediția 2019, unde vor 

evolua artiști din mai multe țări europene. 

 

8 mai  Spectacol  

plasat pe rețeaua de 

socializare 

„Facebook” și 

pagina web oficială a 

instituției; 

 Teatrul 

Național de 

Operă și Balet 

„Maria Bieșu” 

https://www.tn

ob.md/ 
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