
CeaCea dede--a 60a 60--a a aniversareaniversare
a CONSILIULa CONSILIULUI UI 

EUROPEIEUROPEI



IstoriaIstoria
fondfondăriiării

La 60 de ani de la crearea sa, Consiliul La 60 de ani de la crearea sa, Consiliul 
Europei cuprinde azi 47 de state Europei cuprinde azi 47 de state 
europene, cu o populaeuropene, cu o populaţţie de cca 800 ie de cca 800 
milioane de locuitori milioane de locuitori şşi este cea mai i este cea mai 
veche veche şşi mai numeroasă i mai numeroasă (ca (ca număr de număr de 
membri) organizamembri) organizaţţie europeanăie europeană, c, creată reată 
prin tratatul semnat prin tratatul semnat îîn Palatul St. n Palatul St. 
James din Londra, la 5 mai 1949, ca James din Londra, la 5 mai 1949, ca 
urmare a viziunii unui european de urmare a viziunii unui european de 
geniu Winston Churchill. geniu Winston Churchill. 



IstoriaIstoria
fondfondăriiării
Proiectul exista Proiectul exista îîncă din timpul ncă din timpul 

celui decelui de--al doilea război mondialal doilea război mondial. . 
W. Churchill lW. Churchill l--a socotit a socotit „„un un 

remediu care poate transforma remediu care poate transforma 
Europa Europa îîn mod miraculos, dândun mod miraculos, dându--i i 
libertate libertate şşi prosperitatei prosperitate””. Cei 10 . Cei 10 
membri fondatori au fost: Belgia, membri fondatori au fost: Belgia, 

Danemarca, FranDanemarca, Franţţa, Irlanda, a, Irlanda, 
Italia, Luxenburg, Norvegia, Italia, Luxenburg, Norvegia, 

Olanda, Marea Britanie Olanda, Marea Britanie şşi Suedia.i Suedia.



IstoriaIstoria
fondfondăriiării

Consiluil Europei are sediul la Consiluil Europei are sediul la 
Strasbourg (FranStrasbourg (Franţţa), a), îîn Palatul n Palatul 

Europei (inaugurat la 28 ianuarie Europei (inaugurat la 28 ianuarie 
1977). Dra1977). Drapelul european, un pelul european, un cerc cerc 
din douăsprezece stele aurii pe un din douăsprezece stele aurii pe un 

fond albastru fond albastru îîntruchipează ntruchipează 
popoarele Europei, cercul popoarele Europei, cercul 
simbolizsimbolizîînd uniunea lornd uniunea lor..



Structura Consiliului Structura Consiliului 
EuropeiEuropei::

nn Comitetul MiniComitetul Minişştrilortrilor
nn Adunarea parlamentarăAdunarea parlamentară
nn SecretarulSecretarul GeneralGeneral
nn Congresul AutorităCongresul Autorităţţilor Locale ilor Locale şşi i 

RegionaleRegionale
nn ComisarulComisarul pentrupentru drepturiledrepturile omuluiomului
nn Curtea europeană a Drepturilor OmuluiCurtea europeană a Drepturilor Omului



ActivitActivităăţţi:i:

nn Drepturile OmuluiDrepturile Omului
nn Cooperare juridicăCooperare juridică
nn Coeziune socialăCoeziune socială
nn EducaEducaţţieie
nn Cultura Cultura şşi Patrimoniuli Patrimoniul
nn Tineret Tineret şşi Sporti Sport



ConsiliulConsiliul EuropeiEuropei îîn n 
MoldovaMoldova

Moldova a devenit membru cu Moldova a devenit membru cu 
drepturi depline al Consiliului drepturi depline al Consiliului 
Europei la 13 iulie 1995, fiind  Europei la 13 iulie 1995, fiind  

una dintre primele state una dintre primele state 
postsovietice. postsovietice. ÎÎn aceean aceeaşşi zi, i zi, 
Moldova a semnat Statutul Moldova a semnat Statutul 

Consiliului Europei.Consiliului Europei.



Birourile de Informare ale Birourile de Informare ale 
Consiliului EuropeiConsiliului Europei

      Rolul BICE constă       Rolul BICE constă îîn difuzarea n difuzarea 
informainformaţţiilor cu privire la Consiliul iilor cu privire la Consiliul 
Europei, activiEuropei, activitătăţţilor ilor şşi i 
standardelor sale.standardelor sale.

Biroul de Informare  al Biroul de Informare  al 
Consiliului Europei a fost Consiliului Europei a fost 
inaugurat la Chiinaugurat la Chişşinău la inău la 30 iunie 30 iunie 
19971997



Punctul de informare Punctul de informare 
al Biroului Consiliului al Biroului Consiliului 

EuropeiEuropei



ConformConform noiinoii StrategiiStrategii dede ComuniComuniccareare a a 
ConsiliuluiConsiliului EuropeiEuropei, , BiroulBiroul dede InformareInformare
a a consideratconsiderat oportunăoportună deschidereadeschiderea unorunor
PunctePuncte dede informareinformare regionaleregionale carecare arar

contribuicontribui nunu doardoar lala diseminareadiseminarea
informainformaţţieiiei îînn localitălocalităţţileile dede NordNord şşii SudSud, , 
dardar şşii lala organizareaorganizarea unorunor activităactivităţţii cumcum

arar fifi mesemese rotunderotunde, , seminareseminare, , 
concursuriconcursuri..



Punctul I Căuşeni
or. Căuşeni

str. Ştefan cel Mare, 1/2
Centrul de Drept

tel. 0-243-2-36-80
fax: 0-243-2-42-91

Persoană de contact:
Ion OBOROCEANU

Punctul I Bălţi
or. Bălţi

Universitatea de Stat
"A.Russo"

tel. 0-231-2-33-62
Persoană de contact:

Elena HARCONIŢĂ



Punctul de informare al Biroului Punctul de informare al Biroului 
Consiliului Europei Consiliului Europei îîn Bn BŞŞUU ““A.A. RussoRusso””  

din Băldin Bălţţii

La 25 La 25 aprilieaprilie 2007 2007 îîn sala n sala 
de lectură de lectură ŞŞtiintiinţţe socioe socio--
umaniste umaniste şşi economice a i economice a 
fost inaugurat  Punctul fost inaugurat  Punctul 
de informare al BICE cu de informare al BICE cu 
participarea dneiparticiparea dnei
L. SnegureacL. Snegureac--director al director al 
BICE BICE îîn Moldovan Moldova



DD--na L. Snegureac a na L. Snegureac a 
menmenţţionationat,, ccă prin ă prin 
deschiderea PIBCE deschiderea PIBCE 
Moldova Moldova îîşşi exprimă  i exprimă  
devotamentul  pentru devotamentul  pentru 
valorile culturale valorile culturale şşi i 
democratice democratice 
europene europene şşi dorini dorinţţa a 
de a informa de a informa 
populapopulaţţia  despre ia  despre 
activitatea Consiliului activitatea Consiliului 
EuropeiEuropei



ColecColecţţia Punctului  de informare al BICE ia Punctului  de informare al BICE 
numără circa numără circa 400 documente 400 documente îîn limbile n limbile 

românăromână, e, englezăngleză, f, francezăranceză, r, rusăusă, , 
germanăgermană,  c,  ce reflectă activitatea e reflectă activitatea 

Consiliului EuropeiConsiliului Europei



Domeniile de bază din colecDomeniile de bază din colecţţia PIBCEia PIBCE

nn OrganizaOrganizaţţii ii şşi alte tipuri de cooperarei alte tipuri de cooperare
nn RelaRelaţţii Internaii Internaţţionaleionale
nn PoliticaPolitica
nn DreptDrept
nn Dreptul InternaDreptul Internaţţionalional
nn ÎÎnvănvăţţămămîîntulntul
nn Cultura Cultura 
nn EcologiaEcologia
nn SportSport
nn Medicina Medicina 









PliantePliante



Vizite oficialeVizite oficiale
ÎÎn cadrul vizitei n cadrul vizitei îîn municipiul Băln municipiul Bălţţi Lluis i Lluis 

Maria de Puig, PreMaria de Puig, Preşşedintele Adunarii edintele Adunarii 
Parlamentare a Consiliului Europei Parlamentare a Consiliului Europei 

îîmpreună cu almpreună cu alţţi parlamentari europeni, i parlamentari europeni, 
au vizitat Biblioteca au vizitat Biblioteca ŞŞtiintiinţţificăifică, Punctul , Punctul 

de Informare al Biroului Consiliului de Informare al Biroului Consiliului 
Europei, Europei, şşi alte structuri din cadrul ei.i alte structuri din cadrul ei.

„„ ... La Universitate m... La Universitate m--am simam simţţit cel it cel 
mai bine , amai bine , aproape ca acasăproape ca acasă, deoarece , deoarece îîn n 
Spania , Spania , ţţara mea natalăara mea natală, eu s, eu sîînt profesor nt profesor 

universitar la catedra de istorie. Am universitar la catedra de istorie. Am 
rămas foarte impresionat de bogata rămas foarte impresionat de bogata 

coleccolecţţie de cărie de cărţţii de istorie de istorie şşi de cări de cărţţi rare i rare 
de la acest centru de la acest centru şştiintiinţţific ...ific ...””, , 

aa menmenţţionat LIuis Maria de Puig.ionat LIuis Maria de Puig.



Una din metodele de familiarizare a Una din metodele de familiarizare a 
utilizatorilor cu informautilizatorilor cu informaţţia despre ia despre 
activitatea Consiliului Europei sactivitatea Consiliului Europei sîînt nt 
expoziexpoziţţiile informative iile informative şşi tematice:i tematice:
““Vivat EuropaVivat Europa””

““Republica Moldova Republica Moldova şşi Consiliul Europeii Consiliul Europei””
Pentru informaPentru informaţţie mai detaliată putem ie mai detaliată putem 
accesa: accesa: www.bice.mdwww.bice.md

www.coe.intwww.coe.int

http://www.bice.md
http://www.bice.md
http://www.coe.int
http://www.coe.int




SiteSite--ulul ConsiliuluiConsiliului EuropeiEuropei


