
                                                                                                                  Aprobată prin decizia Consiliului Coordonator al 
                                                                                                             Transparency International - Moldova din 16.09.2009 

  

 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

 

 

 

Subsemnata/ul ___Arcadie Barbaroşie,  având funcţia de Director Executiv, Institutul de politici publice  

 

declar pe propria răspundere următoarele: 

I. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
asociaţiilor, fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale, ori în cadrul grupurilor de interes economic, societăţilor 
comerciale sau întreprinderilor de stat şi municipale, funcţia deţinuta şi denumirea acestor entităţi: 

a. Membru al  Boardului Centrului pentru politici si analize  în sanatate PAS, neremunerat  

b. Membru al Consiliului de administrare, CRJM, neremunerat  
c. Membru al Consiliului de administrare, centrul Contact, neremunerat  

d. Membru al Transparency International Moldova,  

II.  Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
partidelor şi mişcărilor politice, funcţia deţinuta şi denumirea partidului sau mişcării politice: 

a. Nu sunt membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, în cadrul partidelor şi 
mişcărilor politice, 

III.  Activităţi profesionale remunerate, denumirea entităţii în cadrul sau în beneficiul cărora s-au desfăşurat acestea (pe 
parcursul ultimilor trei ani): 

a. DIrector, Institutul de politici publice 
b. Expert politici publice, Institutul European de studii politiice 
c. Expert politici publice, CRAION CONTACT CAHUL 
d. Expert politici publice, Centrul pentru jurnalism independent 
e. Expert politici publice, Fundatia Soros Moldova 
f. Expert politici publice, Agentia Infoprim Neo 
g. Expert politici publice, Asociatia Tineri si liberi 
h. Expert politici publice, Radio Europa Libera  
i. Expert politici publice, PISM Varsovia 

______________________________________________________________________________________________ 

IV.    Calitatea de membru, inclusiv onorific, în asociaţii, fundaţii, grupuri de interes economic, ori de acţionar sau asociat la 
societăţi comerciale (în cazul în care participarea în capitalul social depăşeşte 5%), inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, 
societăţi de asigurare şi financiare, precum şi denumirea acestor entităţi: 

a. Nu sunt membru, inclusiv onorific, în asociaţii, fundaţii, grupuri de interes economic, ori de acţionar sau asociat la 
societăţi comerciale (în cazul în care participarea în capitalul social depăşeşte 5%), inclusiv bănci sau alte instituţii de 
credit, societăţi de asigurare şi financiare  

 

______________________________________________________________________________________________ 

V.    Burse, donaţii şi sponsorizări pentru participare la conferinţe, congrese, seminarii şi alte activităţi similare, interne şi 
internaţionale, de care a beneficiat declarantul, precum şi entităţile care le-au acordat sau finanţat (pe parcursul ultimilor trei ani): 

j. Conférence, La situation actuelle en Moldavie,  30 mars 2016, Palais du Luxembourg, le 26 rue de Vaugirard 
75006 Paris. 

k. Civil Participation in Decision-Making in the Eastern Partnership Countries, Strasbourg, 9 -10 December 2015 
l. Wider Europe & Post-Soviet Eurasia Roundtable, Stockholm, Sweden • 02-04 June 2015 
m. Eighth Ministerial Conference of the Community of Democracies that concludes the two-year presidency of El 

Salvador, and thus will take place in San Salvador on July 22-24, 2015 
n. Comprehensive Security in the Eastern Partnership Countries – On the Eve of the German OSCE Chairmanship 

3-5 December 2015,  Gustav Krüger Saal - Ludwigstrasse 23 - Giessen 
o. The revision of the EaP, Experts visit to Brussels 24-26 June 2015 
p. A new strategic context for Europe’s East: What policy response by the EU?, Brussels, 19-20 June, 2014 
q. 6th Network Conference “The Eastern Partnership –Current developments and perspectives for the European 

integration process”  
r. Is Europe Losing Its East? March 27-28, 2014 Bruno Kreisky Forum for International Dialogue, Vienna, Austria 



s. Civil Society Pillar Meeting, VII Community of Democracies Ministerial Conference, April 27-28, 2013, 
Ulaanbaatar, Mongolia 

t. Face-to-Face meeting in Stockholm 10-12 APRIL, 2013, LEND Network  
 
 
 
 

Data __17 Mai 2016   Semnătura    

 

 

 

 

     


