AGENDA

Stimată Doamnă
Stimate Domn,

Moderator: Ana NEDELCU, conf. univ., dr., Șeful
Departamentului „Științe Economice”, USC.

FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE
APLICATE,

1050 -1100
ZOOM)

Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul, are
plăcerea să Vă invite în ziua de miercuri, 23
decembrie 2020, ora 11:00, la Masa rotundă
”Respectarea drepturilor economice, sociale și
culturale ale omului: particularități și provocări”.
Evenimentul va avea loc prin interacțiune online.
Scopul evenimentului este identificarea și evaluarea
problemelor și perspectivelor de finanțarea publică
din Republica Moldova abordate prin prisma
respectării drepturilor economice, sociale și culturale
ale omului.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului
”Drepturile omului în Republica Moldova:
dimensiunea financiară și consolidarea prin
gestiunea eficientă a cheltuielilor publice” (cifrul
20.80009.0807.35), finanțat de Agenția Națională
pentru Cercetare și Dezvoltare
Vă mulțumim cu anticipație pentru prezența
Dumneavoastră.
Echipa instituțională a proiectului ”Drepturile
omului în Republica Moldova: dimensiunea
financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a
cheltuielilor publice”:

1100 - 1115 Mesaje de salut
Angela SECRIERU, prof. univ., dr. hab, conducătorul
proiectului
UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.HASDEU” DIN CAHUL

FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Masa Rotundă
- prin interacțiune online –
https://us02web.zoom.us/j/84786951285?pwd=U
zRRRHhPMDQvL3dubGNtQlFSYlJ0dz09

Respectarea drepturilor
economice, sociale și culturale ale
omului: particularități și
provocări

23 decembrie 2020

1115 – 1130

Dreptul la un mediu înconjurător sănătos

Referent: Liliana CECLU, conf. univ., dr., decan al
Facultății de Economie, Inginerie și Științe Economice
1130 – 1145 Aplicarea instrumentelor fiscal-bugetare în
soluționarea problemelor de mediu
Referent: Alexandru FALA, director de program,
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”
1145 – 1200 Costul de reglementare: Cum calculăm taxa de
eliberare a actelor permisive în domeniul mediului?
Referent: Dumitru PÎNTEA, director de program,
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”
1200 - 1215
Ocrotirea mamei, copilului și a tinerilor:
abordare multidimensională și analitică
Referent: Ana NEDELCU, conf. univ., dr., Șef al
Departamentului „Științe Economice”, USC.
1215 – 1230 Ocrotirea mamei, copilului și a tinerilor din
grupuri vulnerabile din RDS
Referent: Svetlana CIOBANU, director general AO
„Pas cu Pas regiunea Sud”, consilier municipal.
1230– 1245 Dreptul la muncă
Referent: Liudmila ROȘCA-SADURSCHI, conf.
univ., dr., Departamentul „Științe Economice”, USC.
1245 – 1300 Aspectele Dreptului la muncă în Republica
Moldova
Referent: Oxana CIUDIN, Șef al catedrei ”Drept”, USC.

Ceclu Liliana, dr., conf.univ.,
Roșca-Sadurschi Liudmila, dr., conf.univ.,
Ana NEDELCU, conf. univ., dr.,
Coordonatorul instituțional al Proiectului

Înregistrarea participanților (platforma

1300 – 1315

Cahul, 2020

Discuții și concluzii

