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Masa Rotundă Politica externă a UE și strategia de securitate într-un mediu în 

schimbare al relațiilor internaționale este organizată in rezultatul implementării 

proiectului Jean Monnet 101047511-EPP-1-2021-1-MD-EPPJMO-CHAIR 

”CUNOAȘTEREA TEORETICĂ ȘI EMPIRICĂ A UNIUNII EUROPENE” 

(EUTEC) 

Participarea la eveniment contribuie: 

 la o mai bună înțelegere a politicii externe, a politicilor de securitate și apărare; 

 răspândirea cunoștințelor despre politica externă a Uniunii Europene, Politica 

de securitate și Politica de apărare a UE; 

 încurajează participarea studenților la programele / proiectele UE; 

 promovează obiectivele și interesele politicii externe, ale politicii de securitate 

și apărare, precum și ale Politicii Europene de Vecinătate (PEV) în rândul 

studenților; 

 stabilește contacte personale cu alte parteneriate pentru a răspândi cunoștințele 

despre politica externă și securitatea UE. 

Grupa țintă: studenți, masreranzi și doctoranzii USEM și alte facultăți / universități 

din Chișinău. 

 

 

 

 



PROGRAM 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR 

9.30 – 10.00  

PRIMA ȘEDINȚĂ  

10.00 – 11.00 

MODERATOR: 

BENIUC Valentin, doctor habilitat în științe istorice, conferențiar universitar 

DEZBATERI: 

 LIPCOVA Ludmila, PhD in History, Dean of the Faculty of International Relations of 

Bratislava University of Economics, doctor habilitate in Economic Sciences, university 

professor, the Slovak Republic.  

”Foreign economic relations of the Slovak Republic and their influence on the formation of Slovak 

statehood” 

 PAPARIZOS Antonios, doctor în sociologie, profesor universitar, Universitatea din 

Panteion, Atena, Grecia 

”Young Europe’s crisis: policy against the market” / ”Кризис молодой Европы: политика 

против рынка” 

 URSU Valentina, doctorandă, Banca Națională a Moldovei.  

Coalițiile de guvernare în statele democratice: condiții de multiplicare a rezultatelor” 

 BENIUC Liliana, doctor în științe politice, Universitatea de Studii Europene din Moldova, 

USEM. 

”Diplomația publică a uniunii Europene” 

A DOUA ȘEDINȚĂ 

12.30– 15.00 

MODERATOR: 

GOLOVATAIA Ludmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar  

DEZBATERI: 

 Batîr Cristina, masterandă an II, USEM 

Conținutul securității internaționalr în termeni de diverse concepte teoretice  

 Codrean Ana, masterandă an II, Universitatea de Studii Europene din Moldova, USEM  

”Abordarea istoriografică a influențelor socio-culturale asupra comunicării internaționale” 

 Bejenari Iana, masterandă  an. II, Universitatea de Studii Europene din Moldova, USEM. 

”Impactul politicii de securitate și apărare a UE asupra Republicii Moldova”. 

 Violeta Calaraşanu, Masterandă an. II, Universitatea de Studii Europene din Moldova, 

USEM. ”Cooperarea UE cu ONU și OSCE” 

 Tulijenco Evghenii, Masterand an. II, Universitatea de Studii Europene din Moldova, 

USEM.   

”Instituțiile diplomatice europene” 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

14.30 -15.00  


