
 

 Conferinţă internaţională a Institutului Democraţilor Europeni, în colaborare cu Mladí Európania 

 

 

Luni, 28 noiembrie 2016 

 

Bristol Central Park Hotel, str. Puşkin 32, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

 
Institutul Democraților Europeni (IDE) este un institut de cercetare politică și culturală inovator, non-profit, cu 

sediul la Bruxelles, oficial recunoscut și finanțat de către Parlamentul European. IDE a fost înființat în anul 2007, 

cu sprijinul instituțiilor europene, pentru a deveni un grup de reflecţie ]n domeniul politic. Principalele obiective 

ale IDE sunt de a promova o mai bună înțelegere a aspectelor de bază ale procesului de integrare europeană și de 

a juca un rol activ în consolidarea încrederii cetățenilor europeni, precum și promovarea participării directe a 

acestora în instituțiile și politicile europene. Pentru a contribui la desfăşurarea unor dezbateri politice la nivelul 

UE, unde politicile se confruntă reciproc, bazându-se pe o rețea bine dezvoltată la nivel european, IDE 

organizează seminare şi conferințe internaționale în cadrul cărora politicieni, experți, oficiali ai UE și oficiali 

naționali, cadre universitare și reprezentanţi ai societății civile se reunesc pentru a discuta și a-şi împărtăși ideile. 

Majoritatea activităților IDE se concentrează pe politica de securitate şi politica externă comună a UE, pe politica 

de vecinătate a UE și alte politici publice europene semnificative.  

www.iedonline.eu 

 

Mladi Európania (ME) / ro. Tineri europeni / este o organizație de tineret non-profit din Slovacia, reunind tineri 

cărora le pasă de lumea ce-i înconjoară. ME dorește să consolideze participarea tinerilor în procesul de luare a 

deciziilor la toate nivelurile. Scopul organizației este de a educa tinerii, de a-i reuni, de a consolida cooperarea 

acestora, de a construi democrația liberală și de a spori gradul de conștientizare a situației politice (şi nu doar) în 

Europa.  

www.mladieuropania.sk 
 

 

Moderator 

 

Slavomír RUDENKO este Director pentru Afaceri Internaționale în cadrul Universităţii 

Pan-Europene din Bratislava (Slovacia), lector în drept public internațional și dreptul 

organizațiilor internaționale, membru al Consiliului Director al Institutului Democraților 

Europeni (IDE). În trecut, a fost avocat la firma de avocatură Breyer Rechtsanwälte din Stuttgart 

(Germania). A studiat dreptul la Universitatea Charles din Praga (Republica cehă), Universitatea 

Comenius din Bratislava (Slovacia), Universitatea din Oslo (Norvegia) și Universitatea din 
Viena (Austria). Este autorul a numeroase publicații în domeniul dreptului internațional, 

relațiilor externe ale UE și a dreptului constituțional al UE. Este unul dintre cei mai importanți 

experți din Europa Centrală în domeniul dreptului internațional. 
 

 



 

Participanţi 

Luca BADER este CEO și Director al Institutului Democraților Europeni (IDE). Este, de 

asemenea, director de personal la Ministerul Afacerilor Externe al Italiei. În trecut, a fost 

responsabil pentru Europa și America de Nord în cadrul Partidului Democrat din Italia, 

Consilier al Comitetelor de afaceri externe și de apărare ale Parlamentului italian și Consilier la 

Parlamentul European în Bruxelles (Belgia). A lucrat la Institutul Național Democratic din 

Washington D.C. (SUA), în calitate de consilier, în cadrul programului privind consolidarea 

instituțiilor și partidelor politice. A studiat relații internaționale la Şcoala de ştiinţe economice 

și politice din Londra și la Universitatea din Londra (Regatul Unit), şi-a continuat cercetările la 

Universitatea Columbia din New York (SUA) și Institutul de Afaceri Internaționale din Roma 

(Italia). 
     

 

 

 

Antonio PARZIALE este Consulul onorific al Republicii Moldova în Slovacia, fondatorul 

și președintele Partidului Democrat European din Slovacia (EDS - Európska Demokratická 

strana). Este, de asemenea, director al Europe Invest Company, co-fondator al Camerei de 

Comerț a Comunității italiene din Slovacia și fondator al ACIS-ZTSS, Asociația pentru 

cooperare slovacă-italiană în Slovacia. Prin activitățile sale politice și de afaceri, contribuie la 

dezvoltarea sectorul agricol și cultural, precum și a turismului în Slovacia și la consolidarea 

ideii unei Europe unite. Sprijină tineretul european activ, colaborând cu organizația slovacă de 

tineret, Mladí Európania (ME).  
 

Robert KIRNAG este diplomat de carieră și Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 

Republicii Slovace în Republica Moldova. Anterior, a deţinut funcţia de Chargé d'Affaires la 

Ambasada Slovaciei în Macedonia și de Director General pentru Afaceri Europene, Afaceri 

generale și instituții ale UE la Ministerul Afacerilor Externe din Slovacia. Înainte de cariera 

diplomatică, a deţinut funcţia de șef adjunct al misiunii slovace în Africa de Sud și de șef 

adjunct al misiunii slovace în Suedia. A studiat Relații Internaționale la Institutul de Stat de 

Relații Internaționale din Moscova (Rusia) şi la Universitatea Matej Bel (Slovacia); a primit 

titlul de Doctor honoris causa de la Universitatea MIT din Skopje (Macedonia). 

       
 

 

Monika BEGOVIC este expert în afaceri internaționale și manager de proiect la Centrul de 

Studii Internaționale, Consiliul Atlantic al Croației și Empiria Magna Ltd., Croația. De 

asemenea, este secretar adjunct-general al Parti Démocrate Européen-European Democratic 

Party (PDE-EDP), membru al Grupului ALDE. În trecut, a lucrat timp de cinci ani în calitate 

de jurnalistă în cadrul unui cotidian național și doisprezece ani a activat în domeniul 

managementului de proiecte în cadrul Organizației Națiunilor Unite. A lucrat, de asemenea, în 

calitate de expert şi manager de proiect în proiecte finanțate de IPA UE. Principalele sale 

domenii de activitate sunt afacerile internaționale și securitatea internațională.  

 
 

Mihai SEBE este expert în politica românească și europeană la Institutul European din 

România de la București (România). Contribuie, în mod regulat, la activităţile Institutului 

Democraților Europeni (IDE). Principalele domenii de cercetare și de interes sunt științele 

politice, relațiile internaționale, istoria contemporană a Europei și României, istoria ideii 

europene. Şi-a obţinut diploma de licență în științe politice și în drept și are un doctorat în științe 

politice, susţinut la Universitatea din București (România). 

  

                        

 

 

Veaceslav IONIŢĂ este profesor la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 

expert în domeniul economiei europene la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale 

IDIS Viitorul și fost membru al Parlamentului Republicii Moldova. Este autorul a 

numeroase publicații cu referinţă la administrația publică, finanțe și descentralizare fiscală. 

A fost membru al Parlamentului Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. A absolvit Academia de Studii Economice din Moldova. Este unul dintre 

experții de frunte din Republica Moldova în domeniul economic. 



 

 

Dorin CHIRTOACĂ este politician moldovean, jurist și primar de Chișinău, capitala 

Republicii Moldova. Începând cu 2005, a fost vicepreședinte al Partidului Liberal din 

Moldova. Anterior, a fost coordonator de program în cadrul Comitetului Helsinki pentru 

Drepturile Omului din Moldova. A lucrat, de asemenea, în sectorul mass-media din România. 

A studiat dreptul la Universitatea din București (România) și a urmat studii franco-europene 

la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (Franța), unde a obținut diplomă în drept 

european. 

 

                    

 

 

Serghei OSTAF este directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), 

organizaţie pentru democratizare, advocacy şi drepturile omului, bine poziţionată în Moldova. 

Este, de asemenea, membru al grupului de experţi în domeniul libertăţii întrunirii în cadrul 

Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE / ODIHR, unde se 

specializează în aspecte juridice ce ţin de libertatea de întrunire și de asociere. Este expert în 

analiza politicilor, politică publică, management în sectorul public, leadership public, advocacy 

și implementare în domeniul democratizării, instituțiilor democratice și a drepturilor omului. A 

absolvit Universitatea din York (Marea Britanie). 

 

 

Sergei ANASTASOV este politician moldovean și primarul orașului Comrat, din sudul 

Republicii Moldova, care este, de asemenea, capitala regiunii autonome Găgăuzia. Luptă 

împotriva corupției și justiției selective în Moldova. Încearcă să îmbunătățească economia ţării 

atât la nivel regional, cât și național, dar şi să atragă în țară noi investitori străini, în scopul de 

a stimula economia moldovenească și a reduce nivelul șomajului. În trecut, a lucrat în sectorul 

de afaceri și economic în Republica Moldova și România. 

  

         

 

 

 

 

 

Natalia STERCUL este doctorandă în ştiințe politice și lector universitar la Facultatea de 

Relații Internaționale și Ştiinţe Politice și Administrative de la Universitatea de Stat din Moldova 

din Chişinău (Moldova). În trecut, a fost jurnalistă la revista economică din Moldova „Capital 

Market”. Colaborează cu organizațiile de tineret din Moldova și caută să sporească participarea 

tinerilor în domeniul public. A studiat relații internaționale la Universitatea de Stat din Moldova și 

la Academia de Științe a Moldovei. 

 

 

 

Veronika OKATÁ este vicepreședinte pentru afaceri externe și parteneriate din cadrul 

organizaţiei de tineret Mladí Európania (Tineri europeni, ME), dar și membru partener în 

cadrul Tinerilor Democraţi pentru Europa (YDE). Şi-a început cariera în Parlamentul 

European, iar, mai târziu, în reprezentanţa regiunii autonome Bratislava în UE. În prezent, 

instruieşte studenți din primul an la studii europene de la Universitatea din Haga, Țările de 

Jos, în timp ce studiază în vederea obţinerii masteratului în gestionarea crizelor și securitate la 

Universitatea din Leiden (Ţările de Jos). 

 
 

                     

 

 

 

Miroslava CALEGARI este membru de onoare și fost președinte al organizației europene 

de tineret Tineri Democrați pentru Europa (YDE). Este, de asemenea, interpret profesionist, 

activist public și voluntar. Este unul dintre membrii fondatori ai Partidului Slovac Democrat 

European (EDS). A fost președinte al Tinerilor Europeni (Mladí Európania, ME) și, apoi, 

președinte YDE. Colaborează în proiecte ce au în vizor recunoașterea legală a tinerilor în 

procesul de luare a deciziilor și luptă împotriva discriminării, încălcării drepturilor omului și 

contra xenofobiei. 

 

 


