
                              

 
 
 

 

PROGRAM  

 

Conferința Internațională 

“Bazele dezvoltării durabile  

și viitorului sigur  

al Republicii Moldova” 
 

Chișinău, 22 septembrie 2021 
 

 

 

Locul desfășurării: Chișinău, str. Tighina 49/3, Summit Events 

Începutul înregistrării – 1030 

Începutul conferinței – 1100 

Telefon de contact: +373 78175231 – Tatiana Semeniuc 

  

 

Prezidiu: 

· Iulia Semeonova – redactor-șef al portalului informațional “eNews”, 

· Ian Lisnevschi – directorul companiei “Intellect Group” 

 
 

Regulamentul discursurilor: 

discurs - până la 10 minute; 

dezbateri - până la 4 minute 
 

Accesați linkul Zoom:  

Topic: 22.09.202 Time: Sep 22, 2021 09:00 Moscow 

 

https://us02web.zoom.us/j/82959361704?pwd=b0ExYXhlQzZCVVhLckQrWjN0SzZYQT0

9 

 

Meeting ID: 829 5936 1704 

Passcode: 085023 
 

 



 

                                                                       

     

 

 

Timing Orator 

1030– 1100 Înregistrarea participanților. Pauza de cafea 

1100 – 1120 Deschiderea Conferinței.  

Cuvânt de salut – Iulia Semeonova, Ian Lisnevschi  

1120 – 1230     Panoul de discuții I 

                     Moderator: Veaceslav Ionită, expert în politici economice al 

Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” 

 

Revoluția industrială a 4-a și economia “verde” – noi provocări sau 

oportunități? 

Tema primului panou oferă o oportunitate de a înțelege noile provocări cu care ne 

confruntăm datorită celei de-a patra revoluții industriale. 

Principalele domenii de discuție sunt strâns legate una de altă: economia, ecologia 

și dezvoltarea socială a societății. Dezvoltarea durabilă presupune rate mari de 

creștere economică pe termen lung realizate ca urmare a implementii de noi 

tehnologii progresive, optimizarea utilizării resurselor materiale, naturale și de 

muncă care nu dăunează mediului, asigură rezolvarea problemelor sociale și 

contribuie la o creștere a nivelului de trai al populației din Republica Moldova și 

regiunea în ansamblu. 

Participanții la conferință vor încerca să elaboreze recomandări practice pentru 

crearea unei foi de parcurs care să fie în concordanță cu obiectivele strategice ale 

dezvoltării economiei, ecologiei și societății. 

1130 – 1140 Tema: “Modelul dezvoltării durabile a Moldovei în contextul celei 

de-a patra revoluții industriale” 

Raportor: Veaceslav Kunev, Director al Asociației Naționale a 

Companiilor IT 

1140 – 1150 Tema: “Noi provocări și contradicții pentru dezvoltarea durabilă a 

Republicii Moldova” 

Raportor: Denis Iakimovski, master în economie (ARGPAP) 

1150 – 1200 Tema: “Democrația e-Culturală” 

Raportor: Olga Ruseva, doctor în economie, avocat, AO ART 

EMES (Ucraina) 

1200 – 1215 Tema: “Potențialul subutilizat al Republicii Moldova în domeniul 

dezvoltării durabile și resurselor naturale” 

Raportor: Ilia Trombițchi, Doctor în biologie, Director Executiv al 

Asociației Internaționale a Păstrătorilor de pe Nistru Eco-Tiras 



 

                                                                       

     

 

1215 – 1230 Tema: “Despre paralele între Elveția și Moldova” 

Raportor: Dieter Clay, profesor, Universitatea din Zurich (Elveția) 

– online 

1230 – 1300   Concluzii la Panel I. Pauza de cafea 

1300 – 1430       Panoul de discuții II 

                         Moderator: Dumitru Diacov, Director al Fundației pentru 

Democrație și Progres 

 

Neutralitatea permanentă ca condiție pentru dezvoltarea stabilă a Republicii 

Moldova 

Tema celui de-al doilea panou „Neutralitatea permanentă ca condiție pentru 

dezvoltarea stabilă a Republicii Moldova” oferă o oportunitate de a analiza și 

discuta starea actuală a neutralității în contextul sistemului transformator al relațiilor 

internaționale și al concurenței geopolitice între puterile conducătoare. Discuția 

despre neutralitate, ca o formă de asigurare a dezvoltării a statului la nivel regional 

în contextul proceselor de integrare și în contextul provocărilor interne și externe 

emergente, este relevantă. Statutul de neutralitate permanentă a Republicii 

Moldova, consacrat în Constituție, oferă o bază de discuție pentru discutarea 

perspectivelor de consolidare a acestui statut și a oportunităților eventuale. 

Obligațiile internaționale legate de neutralitatea permanentă și recunoscută la nivel 

internațional vor deveni, de asemenea, un subiect relevant pentru discuții. 

1310-1320 Tema: “Politica de neutralitate ca bază pentru dezvoltarea 

economică și socială de succes: experiența Austriei” 

Raportor: Alexandr  Dubovi, coordonatorul științific Centrului de 

cercetări Euroasiatice Universității din Viena (Austria) – online 

1320-1330 Subiect: „Statutul neutralității pe condițiile Republicii Moldova” 

Raportor: Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru 

Democrație Participativă ADEPT 

1330-1340 Tema: “Neutralitatea Republicii Moldova ca baza dezvoltării stabile 

a statului” 

Raportor: Anatolie Tcaci, doctor în științe politice, Asociația 

Obștească “SPERO” 

1340-1350 Tema: “Neutralitatea și rolul OSCE în arhitectura europeană de 

securitate”  

Raportor:  Heinz Gaertner, profesor, Universitatea din Viena 

(Austria) – online 



 

                                                                       

     

 

 

1350-1400 

Tema: “De ce neutralitatea permanentă este benefică pentru 

Moldova? Beneficii și perspective” 

Raportor: Victor Gaiciuc, general de divizie 

1400-1410 Tema: “Neutralism în politică externă: experiența Belorusiei” 

Raportor: Alexandr Șpacovschi, Director al centrului analitic 

“Concepție Actuală” (Belarus) 

1410-1420 Tema: “Neutralitatea Moldovei prin prisma reglementării 

transnistrene” 

Raportor: Serghei Markedonov, Cercetător științific superior 

MGIMO, redactor-șef revista “Analitica internațională” (Rusia) – 

online 

1420 – 1430 Concluzii la Panel II. Pauza de cafea 

  1430 – 1600    Panoul de discuții III 

                     Moderator: Iulia Semeonova, redactor-șef al portalului 

informațional “eNews” 

 

Procese politice în cadrul politicii de bună vecinătate europeană: riscuri și 

perspective 

Tema celui de-al treilea panou „Procese politice în cadrul vecinătății europene: 

riscuri și perspective” implică luarea în considerare a aspectelor politicii externe 

care determină atât relația dintre statele din Europa continentală, cât și 

perspectivele dezvoltării cooperării lor. În contextul unei agende în schimbare 

rapidă, analiza riscurilor și a perspectivelor, evaluarea și prognozarea schimbărilor 

regionale sunt esențiale. 

1440-1450 Tema: “Reorganizarea scenei internaționale și implicații asupra 

mediului politic și de securitate în vecinătatea estică a UE” 

Raportor: Răluca Răducanu, consultant politic (România) 

1450-1500 Tema: “Dialogul interetnic ca parte integrantă a stabilității 

Moldovei” 

Raportor: Igor Kotler, Președinte și Director Executiv, Muzeul 

Drepturilor Omului, Libertății și Toleranței MHRFT (SUA) – online 

1500-1510 Tema: “Dezvoltare de succes și securitatea a României în 

componența UE și NATO: subiecte actuale și perspective” 

Raportor: Mihai Vacariu, Profesor asociat la Școala Națională de 

Studii Politice și Administrative (România) – online 



 

                                                                       

     

 

1510-1520 Tema: “Lumea după retragerea SUA din Afganistan” 

Raportor: Jason Smart, tehnolog politic (SUA) – online 

1520-1530 Tema: “Procese politice în Balcani: perspective pentru aderarea la 

UE și NATO” 

Raportor: Oleg Havici, tehnolog politic (Polonia) – online 

1530-1540 Tema: “Experiența Ucrainei în studierea opiniei publice și 

oportunitatea de a face schimb de experiență cu colegii din 

Moldova” 

Raportor: Alexei Borovski, doctor în sociologie (Ucraina) – online 

1540-1550 Tema: “Are Rusia dreptul la o “zonă de influență”?” 

Raportor: Serghei Stankevici, politolog, doctor în istorie– online 

1550 – 1600 Tema: “Perspectivele politicii din Republica Moldova” 

Raportor: Cornel Ciurea, politolog, analist politic 

1600- 1610 Dezbateri, comentarii în regim de microfon liber 

1610- 1630 Concluzii la Panel III. Pauza de cafea 

1630- 1700 Evaluarea rezultatelor conferinței 

 
 


