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Preliminarii 

 

Seminarul Jean Monnet în integrare europeană „România şi Republica Moldova în context 

regional” face parte din activităţile Centrului de Excelenţă Jean Monnet – Proiect în derulare a 

Centrului de Studii Europene, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România. Seminarul se 

organizează în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Facultăţile Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 

Politice şi Administrative, Istorie şi Filosofie şi este destinat studenţilor de la ciclurile I (licenţă) 

şi II (masterat) de la aceste facultăţi ale USM, cât şi studenţilor şi masteranzilor de la alte 

instituţii universitare din Republica Moldova  specializaţi în tematica respectivă. Seminarul vine 

să răspundă unor necesităţi de deschidere către ţările terţe (în special ţări vecine, incluse în 

Politica de Vecinătate, cum e şi Republica Moldova), de diminuare a efectului de graniţă prin 

schimbul de idei şi transferul de cunoştinţe şi competenţe în domeniul integrării europene. 

 

 

 

Descriere generală, obiective, impact 

 

Seminarul în volum de 30 de ore va include prezentări, analize şi dezbateri cu participarea de 

specialişti din România şi din Republica Moldova, grupate pe următoarele arii tematice: 

 perspectiva istorică asupra relaţiilor România – Republica Moldova; 

 România şi Republica Moldova între strategia de extindere a UE şi perspectiva oferită în 

contextul Politicii Europene de Vecinătate, a  Parteneriatului Estic; 

 posibilităţi de cooperare şi parteneriat în context regional. 

 

Programa analitică a seminarului include discutarea aspectelor istorice, politice, economice, 

cultural-civilizaţionale ale relaţiilor România – Republica Moldova în context regional şi 

european. Seminarul va oferi un cadru de dialog, de dezbateri şi transfer reciproc de cunoştinţe şi 

competenţe din perspectiva a două ţări aflate la graniţa Uniunii Europene, dar cu statut diferit 

(România – stat membru a UE, Republica Moldova – ţară inclusă în Politica Europeană de 

Vecinătate) pe subiecte de interes major în contextul regional, dar şi în contextul larg al integrării 

pan-europene. Dezbaterile din cadrul Seminarului vor genera valoare adăugată pentru specialiştii 

din ambele ţări, vor contribui la creşterea vizibilităţii resurselor didactice şi de cercetare ale 

instituţiilor participante, la generarea unui context favorabil pentru iniţierea de colaborări pe 

programe de educaţie şi cercetare în studii ale integrării şi unificării europene. Seminarul se va 

finaliza cu eliberarea de certificate pentru participanţi oferite de organizatori. 

 

 

 

Şedinţa de deschidere a Seminarului 

Despre importanţa şi necesitatea discutării problemelor dezvoltării relaţiilor România – 

Republica Moldova în context regional şi european. 

 

22 aprilie, orele 9.00 – 10.00, Sala 316, Bloc 6, USM, str. Testemiţeanu, 6 

 

Participă: 

Gheoghe Ciocanu, dr.hab., prof.univ., Rector, USM 

Ion Negrei, Viceprim-ministru al Republicii Moldova 

Valentina Teosa, prof.univ., dr.hab., şef Catedra Relaţii Internaţionale, USM 

Vasile Cujbă, dr. conf., Decan, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 

Administrative, USM 

Igor Şarov, dr. conf., Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie, USM  



Din partea Ambasadei României în Republica Moldova 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM 

Profesori-participanţi din România 

Emil Ciobu, ex-ambasador al Republicii Moldova în România 

Grigore Vasilescu, dr.hab., prof.univ., coordonator local de proiect 

 

 

 

Tematica orientativă a lucrărilor seminarului, data, numărul de ore, titular 

 

22 aprilie, Sala 316, Bloc 6, USM, str. Testemiţeanu, 6 

                 orele 10.00 – 12.00 (I-a şedinţă),                  

                 12.00 – 12.30 – pauză de cafea 

                 orele 12.30 – 14.30 (a II-a şedinţă) 

                 14.30 – 15.00 – pauză de cafea 

                 orele 15.00 – 17.00 (a III-a şedinţă) 

număr de ore total - 6  

Titular: Alexandru-Florin Platon, prof.univ.dr., Universitatea „AL. I. Cuza”, Iaşi 

 

Tema generală: România – Republica Moldova în context regional: aspecte istorico-identitare. 

Conţinuturi: 

 Identităţile în ştiinţele socio-umane contemporane; 

 Identităţile în perspectiva istorică: România şi Republica Moldova în secolele 

XIX-XX. 

Dezbateri. 

Participă: Igor Şarov, dr., conf., Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie, USM 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

23 aprilie, Sala 316, Bloc 6, USM, str. Testemiţeanu, 6 

 Partea I,   orele 9.00 – 11.00 (I-a şedinţă),                  

                 11.00 – 11.30 – pauză de cafea 

                 orele 11.30 – 13.30 (a II-a şedinţă) 

                 13.30 – 14.00 – pauză de cafea 

                  

număr de ore total - 6  

Titular: Alexandru-Florin Platon, prof.univ.dr., Universitatea „AL. I. Cuza”, Iaşi 

 

Tema generală: România – Republica Moldova în context regional: aspecte istorico-identitare. 

Conţinuturi: 

 Identităţile în context contemporan: constante şi transformări identitare în 

România şi Republica Moldova; 

 România, Republica Moldova şi Uniunea Europeană: implicaţii identitare în 

context regional. 

Dezbateri 

 

 Partea a II-a, orele 14.00 – 16.00 (a III-a şedinţă) 

                 16.00 – 16.30 – pauză de cafea 

                  16.30 – 18.00 (a IV-a şedinţă) 

 Număr total de ore – 4 



Titular: Adrian Pop, prof.univ.dr., Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 

Bucureşti 

Tema generală: România – Republica Moldova în context regional: aspecte politice regionale. 

  

Conferinţa: România şi Republica Moldova în contextul strategiei emergente a Uniunii 

Europene în regiunea Mării Negre. 

 

 

Dezbateri în contextul problemelor raporturilor politice, inclusiv a politicilor europene de 

vecinătate, parteneriat, extindere, cooperare regională. 

Participă: Ruslan Bolboceanu, doctorand, Catedra Relaţii Internaţionale, USM; 

                Ala Şveţ, doctorandă, Catedra Relaţii Internaţionale, USM 

 

 

 

 

 

 

24 aprilie, Sala 316, Bloc 6, USM, str. Testemiţeanu, 6 

 Partea I,   orele 9.00 – 11.00 (I-a şedinţă),                  

                 11.00 – 11.30 – pauză de cafea 

                 orele 11.30 – 13.30 (a II-a şedinţă) 

                 13.30 – 14.00 – pauză de cafea 

                  

număr de ore total – 6 

Titular: Teodor Moga, lector, doctorand, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi  

 

Tema generală: România şi Republica Moldova în context regional: aspecte economice şi 

comerciale ale integrării şi cooperării regionale şi europene. 

 

Conţinuturi: 

 Cooperarea economică în cadrul iniţiativelor regionale: posibilităţi şi perspective; 

 Aspecte comercial-economice ale relaţiilor bilaterale România – Republica Moldova; 

 Noile perspective ale integrării economice în contextul politicilor europene de vecinătate, 

parteneriat, extindere. 

 

 

Dezbateri. 

                  

 

Partea a II-a, orele 14.00 – 16.00 (a III-a şedinţă) 

                 16.00 – 16.30 – pauză de cafea 

                  16.30 – 18.00 (a IV-a şedinţă) 

 Număr total de ore – 4 

 

Titular: Grigore Vasilescu, prof.univ., dr.hab., USM 

 

Tema generală: România şi Republica Moldova în context regional: aspecte culturale şi 

civilizaţionale. 

 

Conţinuturi: 



 Cultură, civilizaţie, spiritualitate comună românească de-a lungul secolelor în context 

european; 

 România – Republica Moldova: unitate europeană de valori, tradiţii, aspiraţii. 

 

Dezbateri. 

 

 

 

 

 

25 aprilie, Sala 316, Bloc 6, USM, str. Testemiţeanu, 6 

 Partea I,   orele 9.00 – 11.00 (I-a şedinţă),                  

                 11.00 – 11.30 – pauză de cafea 

                 orele 11.30 – 13.30 (a II-a şedinţă) 

                 13.30 – 14.00 – pauză de cafea 

                  

număr de ore total – 4 

 

Titular: Grigore Vasilescu, prof.univ., dr.hab., USM 

 

Tema generală: România şi Republica Moldova în context regional: aspecte culturale şi 

civilizaţionale. 

 

Conţinuturi: 

 Probleme comune de integrare culturală europeană; 

 Crearea unui spaţiu comun al educaţiei, cunoaşterii, cercetării; 

 Transferurile de cunoştinţe şi competenţe în integrare europeană, a experienţelor 

negocierilor în procesele de asociere, preaderare, aderare, postaderare; 

 Cooperarea în dezvoltarea studiilor europene, a studiilor de integrare europeană. 

 

Dezbateri. 

 

 

 

Partea a II-a, orele 14.00 – 16.00. Şedinţa de totalizare.  

 

Intervenţii şi discuţii finale pe marginea tematicii seminarului. 

Conferinţa de totalizare a participanţilor la seminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


