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COMUNICAT DE PRESĂ
SPRE DIFUZARE IMEDIATĂ
Circa 60 funcţionari publici vor beneficia de cursuri de limbă engleză
Astăzi, 20 februarie, a avut loc inaugurarea cursurilor de limbă engleză în contextul Twinning/
abilităţi profesionale pentru angajaţii administraţiei publice implicaţi în implementarea proiectelor
Twinning, TAIEX, Sigma şi Programul Comprehensiv de Consolidare Instituţională. Cursurile au fost
lansate la iniţiativa Cancelariei de Stat (Direcţia asistenţă externă) şi a proiectului UE „Suport pentru
Cancelaria de Stat – TTSIB”).
Acestea vor avea loc pe parcursul unui an acadmeic, de două ori pe săptămână, cu o durată de
două ore. Candidaţii nominalizaţi de către autorităţile publice au trecut printr-o procedură riguroasă
de selectare, fiind divizaţi în trei grupuri, corespunzător nivelului lor de cunoaştere a limbii engleze
– avansat, intermediar şi pre-intermediar.
Scopul major al cursurilor de instruire de limba engleză în contextul Twinning / abilităţi
profesionale este de a contribui la creşterea eficienţei şi eficacităţii pregătirii şi implementării
proiecteleor de asistenţă internaţională, inclusiv a proiectelor Twinning în Moldova, şi de a asigura
motivaţie suplimentară celor care le promovează şi implementează.
La evenimentul de inaugurare a cursurilor au fost prezenţi şefa Direcţiei asistenţă externă a
Cancelariei de Stat, Dna Lucreţia Ciurea, precum şi şeful de echipă a proiectului UE „Suport pentru
Cancelaria de Stat – TTSIB”, Dr Janos Zakonyi, care au mulţumit participanţilor pentru interesul
manifestat faţă de iniţiativa lansată, precum şi le-au dorit succes în consolidarea abilităţilor de limbă
engleză. Potrivit Dlui Janos Zakonyi, cursurile respective sunt bazate pe nevoile reale ale
ministerelor şi vor contribui la o mai bună înţelegere dintre funcţionarii din Republica Moldova şi
omologii săi din cadrul proiectelor implementate în comun.
La încheierea cursurilor respective, participanţilor le vor fi înmânate certificatele
corespunzătoare.
Cursurile de limbă engleză în contextul Twinning/ abilităţi profesionale sunt oferite
funcţionarilor absolut gratuit, toate cheltuielile fiind acoperite de către proiectul UE „Suport pentru
Cancelaria de Stat – TTSIB”.
###

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Iana Pustovaia, expert comunicare şi
informare, Proiectul UE „Suport pentru Cancelaria de Stat – TTSIB”, (022) 292-121; (069) 148-333;
e-mail: iana.pustovaia@gov.md.
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