
Chișinău, 8 decembrie 2020

Pentru un viitor european al Republicii Moldova

EDIȚIA A VII-A

FORUMUL PRIVIND INTEGRAREA 
EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA





3
FORUMUL PRIVIND INTEGRAREA EUROPEANĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

Forumul privind Integrarea 
Europeană a Republicii Moldova

Forumul privind Integrarea Europeană a 
Republicii Moldova este o platformă de discuţii 
pe marginea celor mai critice provocări pe care le 
are în faţa Republica Moldova pe calea integrării 
europene.

Forumul este organizat de Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) și Asociaţia pentru Politică Externă 
(APE) în parteneriat cu Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene (MAEIE). 
Evenimentul aduce la un loc factori de decizie din 
Republica Moldova și UE, politicieni, formatori de 
opinie, reprezentanţi ai societăţii civile, ai partidelor 
politice și instituţiilor internaţionale.

În cadrul dezbaterilor de la Forum invitații 
contribuie cu expertiza lor la identificarea celor 
mai eficiente soluţii pentru provocările care apar în 
procesul de integrare europeană.

Printre subiectele abordate în mod tradiţional în 
cadrul Forumului sunt procesul de implementare 
a Acordului de Asociere cu UE, relaţiile 
regionale,subiectul securității regionale văzut 
inclusiv în contextul conflictelor înghețate,mersul 
reformelor în domeniul justiţiei, combaterii 
corupţiei, precum și libertatea de expresie.

Ediția din 2020 a Forumului are loc într-un 
context intern și regional extrem de complicat. 
În Republica Moldova efectele nefaste ale 
pandemiei globale de coronavirus au fost 
agravate de inconsistența politicilor la nivel de 
stat, de traseismul politic, lipsa reformelor reale 
în justiție și stagnarea investigațiilor pe marginea 

marilor dosare de corupție. Moldova nu a reușit 
să facă progrese consistente în implementarea 
Acordului de Asociere. Instituțiile democratice 
sunt fragile și continuă să fie mutilate de interese 
politice și economice private. Elitele politice 
continuă să polarizeze societatea și să deturneze 
atenția de la problemele reale ale țării. Statul de 
drept rămâne slab și sistemul judiciar nereformat. 
Toate acestea au dus la răcirea relațiilor cu 
partenerii occidentali.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană a făcut 
eforturi pentru a rămâne aproape de societatea 
moldovenească și a continuat proiectele destinate 
societății civile, presei, mediului de afaceri, 
comunităților locale și oamenilor de rând. UE a 
devenit mult mai critică la adresa autorităților, 
semnalând lipsa de progrese în reforme și 
condiționând strict asistența. 

Cum și în ce condiții poate fi relansată agenda 
de integrare europeană a Republicii Moldova, în 
așa fel încât aspirațiile societății și fie reflectate și în 
acțiunile guvernării? Sunt autoritățile moldovene 
pregătite să revină la agenda de reforme, inclusiv la 
cele care țin de combaterea corupției, reformarea 
justiției și asigurarea integrității magistraților? 
Care sunt așteptările societății moldovenești de la 
Uniunea Europeană în anii următori, inclusiv în 
domeniul politicii de securitate pentru regiunea 
Parteneriatului Estic?

Sunt întrebări la care vor căuta răspunsuri 
participanții la ediția 2020 a Forumului privind 
Integrarea Europeană a Republicii Moldova. 

Pentru un viitor european al Republicii Moldova
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8 Decembrie 2020

08:30 Înregistrarea participanţilor

09:00 – 09:10 Cuvânt de salut din partea organizatorilor

Juliane SCHULTE, Reprezentanta Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) în România
și Republica Moldova

09:10 – 11:00  PANEL I    Relansarea agendei de integrare europeană a Republicii Moldova: 
principalele provocări și perspective

Moderator: Anatol GOLEA, Jurnalist

Vorbitori:
Aureliu CIOCOI, Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al 
Republicii Moldova
Nils SCHMID, Membru al Bundestagului, Comisia pentru Politică Externă 
Peter MICHALKO, Șef al Delegaţiei UE în Republica Moldova
Ion STURZA, Președinte al Asociaţiei de Politică Externă din Moldova, 
fost prim-ministru al Republicii Moldova

Întrebări cheie:
• Este Republica Moldova gata să-și relanseze agenda de reforme privind 

integrarea europeană?
• Care sunt principalele provocări și domeniile prioritare în procesul de 

integrare europeană?

Întrebări și răspunsuri

11:00-11:30  Pauză de cafea

11:30-13:30 PANEL II    Reforma sistemului de justiţie: integritatea judiciară, quo vadis?

Moderatoare: Victoria SANDUŢA, Judecătoare, președinta Asociaţiei 
Judecătorilor „Vocea Justiţiei”, formatoare/expertă în domeniul etică și 
deontologie judiciară, integritate judiciară

Pentru un viitor european al Republicii Moldova
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 Vorbitori:
Radu FOLTEA, Secretar de stat, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Cristina ŢĂRNĂ, Expert anticorupţie, fost director adjunct la Centrul 
Naţional Anticorupţie
Mariana RAŢĂ, Jurnalistă, TV8 
Bohdan KRYKLYVENKO, Șef al aparatului Înaltei Curţi Anti-Corupţie din 
Ucraina

Întrebări cheie:
• Cum pot fi consolidate integritatea judiciară, responsabilitatea și 

profesionalismul și cum poate fi prevenită corupţia în sistemul judiciar?
• Rolul puterilor executive și legislative în asigurarea integrităţii judiciare. 

Cum poate fi asigurată integritatea în numirile judecătorilor de rang înalt?
• Justiţia, politica și percepţia publică: ruperea cercului vicios sau cum poate 

fi atins echilibrul corect?
• Cum poate fi prevenit amestecul politicului în sistemul judiciar? Rolul 

mass-media.
• Provocări și bune practici în promovarea integrităţii judiciare și prevenirea 

corupţiei în sistemul de justiţie – lecţii de învăţat din experienţa 
internaţională.

Întrebări și răspunsuri

16:00-18:00 PANEL III   Consolidarea dimensiunii de securitate a Parteneriatului Estic

Moderator: Victor CHIRILĂ, Director executiv, APE

Vorbitori:
Nicu POPESCU, Ex-ministru de externe al Republicii Moldova
Eka TKESHELASHVILI, Ex-ministru de externe al Georgiei 
Vadim HALAICHUK, Vicepreședinte al Comisiei privind integrarea europeană, 
Rada Supremă a Ucrainei
Fritz FELGENTREU, Purtător de cuvânt pentru politica de securitate și apărare 
al Grupului parlamentar SPD în Bundestagul german, președinte al Forumului 
germano-moldav 

Întrebări cheie:
• De ce UE ar trebui să devină mai ambiţioasă cu privire la dimensiunea de 

securitate a Parteneriatului Estic?
• Este UE pregătită să vorbească în limbajul puterii în Europa de Est, 

devenind mai geopolitică și dezvoltând parteneriate de securitate mai 
puternice cu vecinii săi?

• Care ar trebui să fie principalele obiective/domenii de acţiune ale 
potenţialelor parteneriate de securitate dintre UE și vecinii săi?

• Sunt Moldova, Ucraina și Georgia gata să pledeze împreună pentru un 
Parteneriat de securitate cu UE? 

Întrebări și răspunsuri

18:00  Concluzii finale
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FORUMUL PRIVIND INTEGRAREA EUROPEANĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA

RELANSAREA AGENDEI DE INTEGRARE 
EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA: 
PRINCIPALELE PROVOCĂRI 
ȘI PERSPECTIVE

Pentru un viitor european al Republicii Moldova

Anatol GOLEA,
 Jurnalist, analist politic, formator de opinie 
Anatol Golea este jurnalist, analist politic și formator de opinie. În prezent 
este director executiv al agenției de presă INFOTAG și moderator al emi-
siunii de dezbateri „Пятница с Анатолием Голя” la postul de televiziune 
RTR-Moldova. În calitate de expert a participat la mai multe conferințe 
și seminare internaționale pe tematica integrării europene, soluționării 
conflictelor înghețate și tehnologilor electorale. 
A absolvit Facultatea de jurnalism a Universităţii de Stat din Moldova. A 
activat în cadrul agențiilor de presă ATEM și Moldova-pres. În diferite 
perioade, a fost acreditat în calitate de corespondent pentru Republica 
Moldova al agențiilor de presă Associated-press, Interfax și France-press. 
În 1992, a fost unul dintre fondatorii agenției Infotag – prima agenție inde-
pendentă de presă din Republica Moldova. În perioada 1998-2001 a activat 
în calitate de Purtător de cuvânt, șef al Serviciului de presă al Președintelui 
Republicii Moldova, Petru Lucinschi. 
Pe parcursul a mai mult de 10 ani a fost Director general al postului de 
televiziune ORT-Moldova, ulterior al postului TV7. Deţinător al titlului 
onorific „Om emerit” (2001), Cavaler al Ordinului Republicii (2009).

MODERATOR

I
PANELUL

ÎNTREBĂRI CHEIE:

 ‣ Este Republica Moldova gata să-și relanseze agenda de reforme privind integrarea 
europeană?

 ‣ Care sunt principalele provocări și domeniile prioritare în procesul de integrare europeană?
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Aureliu CIOCOI, 
Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Aureliu Ciocoi deține funcția de Ministru al Afacerilor Externe și Integrării 
Europene al Republicii Moldova din noiembrie 2020. Anterior, a mai 
deținut poziția respectivă în perioada noiembrie 2019-martie 2020. În 
ultimii ani a fost și consilier în domeniul politicii externe al președintelui 
Republicii Moldova, Igor Dodon.  
Diplomat de carieră, Aureliu Ciocoi și-a început activitatea în Ministerul 
de Externe în 1996. Pe parcursul anilor a fost ambasador al Republicii 
Moldova în Germania și Danemarca, China și SUA. 
Aureliu Ciocoi a absolvit în 1994 Facultatea Relaţii Internaţionale a Şcolii 
Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (SNSPA), 
iar în 1997 a studiat la Academia Diplomatică a Ministerului Federal al 
Afacerilor Externe al Germaniei. 

Nils SCHMID, 
Membru al Bundestagului german, Comisia pentru Politică Externă

Nils Schmid este membru al Bundestagului german din partea Partidului 
Social Democrat din Germania (SPD) din septembrie 2017. El este membru 
al Comisiei pentru afaceri externe. Din 2018, Nils Schmid este purtătorul 
de cuvânt pentru afaceri externe al grupului parlamentar SPD. De aseme-
nea, este membru supleant al Comisiei pentru transport și infrastructură 
digitală și membru al Adunării parlamentare franco-germane.
Din 1997 până în 2017, Nils Schmid a fost membru al Parlamentului 
Landului Baden-Württemberg. În 2001, a devenit purtător de cuvânt 
în chestiuni de politică financiară al grupului parlamentar SPD după 
realegerea sa. În 2006, a fost ales vicepreședinte al grupului parlamentar 
SPD. În 2009, a fost ales președinte al filialei SPD din landul Baden-
Württemberg, funcție pe care a ocupat-o până în 2016. Din 2011 până în 
2016, a ocupat funcția de ministru al finanțelor și afacerilor economice 
din Baden-Württemberg și prim-ministru adjunct al Baden-Württemberg.
Nils Schmid deține, de asemenea, mai multe posturi onorifice, în special 
în domeniile artelor și culturii, înțelegerii internaționale și coeziunii so-
ciale. Printre altele, este membru al comitetului executiv al Consiliului 
german pentru relații externe (DGAP) și al consiliului Institutului ger-
man pentru afaceri internaționale și de securitate (SWP). Mai mult, este 
membru al comitetului executiv al Institutului franco-german (DFI) și face 
parte din consiliul consultativ al Centrului pentru Studii Est-Europene 
și Internaționale (ZOiS).

Pentru un viitor european al Republicii Moldova

VORBITOR

VORBITOR
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Peter MICHALKO, 
Șef al Delegației UE în Republica Moldova

Peter Michalko este șeful Delegației Uniunii Europene în Republica 
Moldova din septembrie 2017. 
Pe parcursul anilor 2013-2017, el a fost ambasador al Slovaciei în Grecia. 
Peter Michalko este diplomat de carieră, a deținut mai multe funcții în 
cadrul Ministerului de Externe al Slovaciei din 1994, inclusiv director 
adjunct al Departamentului pentru afaceri interne și instituții ale UE 
(2007-2008), director al Departamentului pentru Europa de Est (2009-
2011) și director politic al Ministerului Slovac de Externe (2011-2012). 
Dl Michalko a activat în calitate de Consilier politic adjunct al 
Comandantului KFOR din Pristina (2006-2007) și Consilier politic al 
Reprezentantului Special al UE în Republica Moldova, Kalman Mizsei 
(2008-2009). Ambasadorul Michalko are studii de masterat în relații 
internaționale la Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova 
și doctorat în relații internaționale la Universitatea Matej Bel din Slovacia. 
Dl. Michalko vorbește limbile greacă, engleză, rusă, română, poloneză, 
franceză și sârbă.

Ion STURZA, 
Președinte al Asociației pentru Politică Externă (APE), fost prim-ministru 
al Republicii Moldova

Ion Sturza este președinte al Asociației pentru Politică Externă (APE) și 
director al Fondului de investiţii Fribourg Capital. El este un important 
formator de opinie și om de afaceri cu investiţii internaţionale.
Ion Sturza a fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada februarie 
– decembrie1999. Ca lider de opinie, Ion Sturza s-a remarcat prin luările 
de poziţie publice critice din ultimii ani, prin care a avertizat asupra unor 
grave scheme de corupţie și delapidări de bani publici, inclusiv cazurile 
„furtul miliardului”, concesionarea Aeroportului Internaţional Chișinău, 
scheme de corupţie din sistemul energetic și altele. 
Din 2009, Ion Sturza conduce propriul fond de investiţii, Fribourg Capital, 
care pe parcursul anilor a făcut mai multe investiţii în Republica Moldova 
și Romania. Ion Sturza este unul dintre fondatori și primul director 
al Asociaţiei pentru Politică Externă (APE) de la Chișinău și membru 
al Consiliilor de administraţie a mai multor companii și organizaţii 
non-guvernamentale.

VORBITOR

VORBITOR

Pentru un viitor european al Republicii Moldova
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REFORMA SISTEMULUI DE JUSTIŢIE: 
INTEGRITATEA JUDICIARĂ, 
QUO VADIS?

Victoria SANDUȚA, 
Judecătoare, președinta Asociației Judecătorilor „Vocea Justiției”

Victoria Sanduța este judecătoare, președinta Asociației Judecătorilor 
„Vocea Justiției”, formatoare/expertă în domeniul etică și deontologie 
judiciară, integritate judiciară. 
Victoria Sanduța a acces în sistemul judecătoresc în martie 2017. În august 
2019 a creat, alături de alți doi colegi, Asociația Vocea Justiției, care își 
propune să contribuie la independența justiției și să susțină judecătorii 
în înfăptuirea unei justiții fără imixtiuni din interior sau din exterior.
Doctor în drept public, absolventă a Facultății de Drept a Universității de 
Stat din Moldova și lider de promoție la Institutul Naţional al Justiţiei din 
Republica Moldova, unde a absolvit în 2016 cursurile de formare inițială 
pentru candidații la funcţia de judecător. Avocat, lector universitar la 
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.
Victoria Sanduța face parte din generația tânără de judecători și s-a 
remarcat printr-o poziție civică activă, opinii separate critice în cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii și prin apeluri repetate la independența 
justiției și reformarea sistemului. Este adepta dezvoltării culturii juridice, 
moralității și integrității în societate. 

MODERATOARE

II
PANELUL

Pentru un viitor european al Republicii Moldova

ÎNTREBĂRI CHEIE:

 ‣ Cum pot fi consolidate integritatea judiciară, responsabilitatea și profesionalismul și cum 
poate fi prevenită corupția în sistemul judiciar?

 ‣ Rolul puterilor executivă și legislativă în asigurarea integrității judiciare. Cum poate fi 
asigurată integritatea în numirea judecătorilor de rang înalt?

 ‣ Justiția, politica și percepția publică: ruperea cercului vicios sau cum poate fi atins 
echilibrul perfect?

 ‣ Cum poate fi prevenit amestecul politicului în sistemul judiciar? Rolul mass-media.
 ‣ Provocări și bune practici în promovarea integrității judiciare și prevenirea corupției în 

sistemul de justiție – lecții de învățat din experiența internațională.
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Cristina ȚĂRNĂ, 
Expert anticorupție, fost director adjunct la Centrul Național Anticorupție 

Cristina Țărnă este expert anticorupție, activează în calitate de consultant 
internațional independent în domeniul anticorupție și reforme în secto-
rul justiției, în cadrul proiectelor Consiliului Europei, OSCE, UNDP și 
proiecte finanțate de UE într-o serie de țări. 
Din 2013 până în 2017 a ocupat funcția de director adjunct al Centrului 
Național Anticorupție (CNA), unde s-a concentrat pe domeniul prevenirii 
corupției, activitate analitică și elaborarea legislației relevante. 
Anterior, doamna Țărnă a lucrat în societatea civilă și ca expert indepen-
dent în domeniul anticorupție, pentru proiectele implementate de UE, 
Consiliul Europei și Banca Mondială în regiunea EEC. Fiind o activistă 
civică proeminentă, în anul 2012 a fost numită de către Parlament drept 
reprezentantă a societății civile în cadrul Comisiei Naționale de Integritate.

Radu FOLTEA, 
Secretar de stat în Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Radu Foltea este de secretar de stat al Ministerului Justiției, reprezen-
tant al Guvernului în Parlament şi reprezentant supleant al Guvernului 
la Curtea Constituţională. Este de asemenea coordonatorul grupului de 
lucru pentru drepturile omului din partea Chişinăului în dialogul cu 
Uniunea Europeană. 
Radu Foltea a fost numit în funcţie în noiembrie 2019. Anterior a activat 
în calitate de consultant juridic național în cadrul Secției justiție penală 
și aplicarea legii din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 
Republica Moldova. 

VORBITOR

VORBITOARE

Pentru un viitor european al Republicii Moldova
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Bohdan KRYKLYVENKO, 
Șef al aparatului Înaltei Curți Anti-Corupție din Ucraina

Bohdan Kryklyvenko este șef al aparatului Curții Supreme Anti-Corupție 
din Ucraina, din mai 2019. În atribuțiile sale intră asigurarea protecției 
informațiilor, a neintervenției în distribuirea cauzelor și garantarea 
independenței angajaților instanței.
Kryklyvenko este un activist pentru drepturile omului și fondator al 
Institutului ucrainean pentru drepturile omului. Din iunie 2012 a con-
dus oficiul secretariatului comisarului pentru drepturile omului al 
Parlamentului ucrainean.
În 2005-2007 a lucrat la Departamentul pentru personal al Ministerului 
Justiției din Ucraina. Din 2007 până în 2012 a lucrat în secretariatul co-
misarului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
din Ministerul Justiției din Ucraina. 
A absolvit ca avocat la Universitatea de Afaceri Interne din Kiev, are o 
diplomă de merit în drept și altă diplomă de merit cu specializare în 
finanțe, are și un masterat în administrație publică.

Mariana RAȚĂ, 
Jurnalistă, TV8

Mariana Rață este directoare de știri la TV8 și realizatoarea emisiunii de 
investigații „Cutia Neagră”. 
În perioada 2016-2017 a fost redactor-coordonator la Centrul de Investigații 
Jurnalistice din Republica Moldova. 
A obținut numeroase premii naționale în domeniul jurnalismului de 
investigație și a fost numită unul dintre cei mai buni 10 jurnaliști ai anului 
în Republica Moldova în 2013. 
Și-a început cariera jurnalistică la ziarul Jurnal de Chișinău, unde a lu-
crat timp de zece ani. De-a lungul carierei sale, Mariana Rață a fost de 
asemenea realizatoarea emisiunii politice „Chestiunea zilei” la JurnalTV 
și redactor-șef adjunct al Ziarului Național. 

VORBITOARE

VORBITOR

Pentru un viitor european al Republicii Moldova
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III
PANELUL CONSOLIDAREA DIMENSIUNII 

DE SECURITATE 
A PARTENERIATULUI ESTIC

Victor CHIRILĂ, 
Director executiv al Asociației pentru Politică Externă (APE)

Victor Chirilă este directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă 
(APE) de la Chişinău. Este fost consilier de politică externă al primului 
ministru al Republicii Moldova și diplomat de carieră. 
În timpul activității sale la Ministerul Afacerilor Externe a ocupat mai 
multe funcții, inclusiv de director adjunct al Departamentului Integrare 
Europeană, de șef de personal la MAE, consilier politic la Ambasada Moldovei 
în Statele Unite ale Americii, director adjunct al Departamentului Europa și 
America de Nord și al Departamentului Relații Economice Internaționale. 
Domnul Chirilă deține un master în politici publice europene acordat de 
Universitatea din Edinburgh. Este autorul a numeroase analize, comen-
tarii și studii privind integrarea europeană, politica externă a Moldovei și 
reglementarea transnistreană, care pot fi găsite pe site-ul web al Asociației 
pentru Politică Externă - www.ape.md.

MODERATOR

Pentru un viitor european al Republicii Moldova

ÎNTREBĂRI CHEIE:

 ‣ De ce UE ar trebui să devină mai ambițioasă în ceea ce privește dimensiunea de securitate 
a Parteneriatului Estic?

 ‣ Este UE pregătită să vorbească în limbajul puterii în Europa de Est, devenind mai 
geopolitică și dezvoltând parteneriate de securitate mai puternice cu vecinii săi?

 ‣ Care ar trebui să fie principalele obiective/domenii de acțiune ale potențialelor parteneriate 
de securitate dintre UE și vecinii săi?

 ‣ Sunt Moldova, Ucraina și Georgia gata să pledeze împreună pentru un Parteneriat de 
securitate cu UE?
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A REPUBLICII MOLDOVA

Nicu POPESCU, 
Ex-ministru de externe al Republicii Moldova

Nicu Popescu a fost ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene 
al Republica Moldova în cabinetul condus de Maia Sandu în 2019. Expert 
în politică externă și relații internaționale, în prezent este director al pro-
gramului Europa lărgită al Consiliului European pentru Relații Externe și 
lucrează la biroul ECFR din Paris. Temele sale de interes includ relațiile 
UE cu Rusia și țările Parteneriatului Estic, conflictele din spațiul post-
sovietic și securitatea cibernetică. 
Anterior, Nicu Popescu a lucrat ca analist senior la Institutul pentru 
Studii de Securitate al UE (2013-2018). A fost consilier de politică externă 
al primului ministru al Moldovei (2010, 2012-2013), poziție din care s-a 
ocupat, printre altele, de procesul de liberalizare a vizelor UE – Republica 
Moldova și de aderarea Moldovei la Spațiul Aviatic Comun European. 
Nicu Popescu a fost și cercetător principal la biroul ECFR din Londra 
(2007-2009, 2011-2012) și cercetător la Centrul pentru Studii Politice 
Europene din Bruxelles (2005-2007). 
Nicu Popescu predă, începând cu 2016, la Sciences-Po Paris (Institutul de 
studii politice de la Paris). A făcut un doctorat în relații internaționale la 
Universitatea Central Europeană din Budapesta, Ungaria. Este autor de 
cărți, studii și publicații în presa internațională. 

Eka TKESHELASHVILI, 
Fost viceprim-ministru al Georgiei

Ekaterine „Eka” Tkeshelashvili este jurist și politician din Georgia, care 
a fost ministru al Justiției, ministru al Afacerilor Externe, secretar al 
Consiliului Național de Securitate, vice-prim-ministru și ministru al 
Reintegrării al Georgiei în perioada lui Mihail Saakașvili. 
În prezent conduce Inițiativa Europeană Anticorupție din Ucraina – cel 
mai mare program de sprijin al UE în domeniul anticorupție din Ucraina. 
Înainte de a merge la Kiev a fost președintă a Institutului georgian pentru 
Studii Strategice.  
Eka Tkeshelashvili este lector la Școala Civilă și Politică din Kiev și la 
Universitatea Mării Negre din Tbilisi, Georgia. Ea predă cursuri de 
construcție a statului, leadership transformațional, studii europene și 
drept internațional.
Eka Tkeshelashvili a fost și procuror general al Georgiei în 2008, iar din 
poziția de ministru al Justiției a condus reforma justiției și reformarea 
serviciului public și civil. A ocupat, de asemenea, funcția de președinte 
al Curții de Apel din Tbilisi și a fost membră a Consiliului Superior al 
Justiției din Georgia. Are experiență profesională la Biroul procurorului 
Tribunalului internațional pentru fosta Iugoslavie (Olanda) și la Comitetul 
Avocaților pentru Drepturile Omului (SUA). 

VORBITOARE

VORBITOR

Pentru un viitor european al Republicii Moldova
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Vadim HALAICHUK, 
Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru  integrare europeană, Rada 
Supremă a Ucrainei 

Vadim Halaichuk este prim-vicepreședinte al Comisiei pentru integrare 
europeană din Rada Supremă a Ucrainei, membru al fracțiunii Partidului 
Slujitorul Poporului. 
Vadim Halaichuk este avocat și expert în drept constituțional, adminis-
trativ și drept electoral. În timpul alegerilor prezidențiale din Ucraina din 
2019 a fost avocatul-șef al staff-ului de campanie al actualului președinte 
Volodimir Zelenski și reprezentantul său la CEC. 
În anii 2012-2013 a condus Departamentul relații internaționale al 
Partidului European din Ucraina. În 2002-2004 a fost avocat în de-
partamentul juridic al Blocului „Ucraina Noastră” și al candidatului la 
președinție Viktor Iușcenko.
Din 2014 este membru al Asociației Avocaților din Ucraina, vicepreședinte 
al Comisiei pentru drept constituțional, drept administrativ și drepturile 
omului.  
În 2007-2008, a participat la instruirea observatorilor electorali din 
Moldova. A participat la numeroase misiuni de supraveghere a alegerilor 
în Ucraina și în străinătate. În 1998, a fost consilier juridic la programul 
de supraveghere bancară al Grupului Barents pentru Banca Națională a 
Ucrainei.
A absolvit Facultatea de Drept a Universității Taras Shevchenko din 
Ucraina, a obținut o diplomă de Master în sociologie la Școala de Justiție 
Penală a Universității din Michigan (SUA).

Fritz FELGENTREU,
Purtător de cuvânt al Grupului parlamentar SPD în Bundestag, președinte 
al Forumului germano-moldav

Fritz Felgentreu este purtător de cuvânt pentru politica de securitate și 
apărare al Grupului parlamentar SPD în Bundestagul german, președinte 
al Forumului germano-moldav.
Din 2001 până în 2011, Fritz Felgentreu a fost membru al Camerei 
Reprezentanților din Berlin, vicepreședinte al grupului parlamentar SPD 
și purtător de cuvânt privind politicile pentru justiție.
Este membru al Bundestagului german din septembrie 2013. Fritz Felgentreu 
este purtătorul de cuvânt al Grupului parlamentar SPD pentru politica de 
securitate și apărare și al primei comisii de anchetă din ianuarie 2018. Din 
2014 este vicepreședinte al grupului de lucru al Bundestagului german 
pe probleme rezerviste și președinte al asociației naționale din Berlin a 
Comisiei germane pentru morminte de război. Fritz Felgentreu este și 
membru al comitetului executiv al Asociației Germane a Atlanticului și 
președinte al Forumului germano-moldav, din noiembrie 2015.

VORBITOR

VORBITOR
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Cine suntem?

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) este o fundație politică social-democrată germană, al cărei scop este promovarea 
democrației, păcii, înțelegerii și cooperării internaționale. FES își îndeplinește mandatul în spiritul democrației 
sociale și se dedică dezbaterilor publice pentru identificarea soluțiilor social-democrate la problemele actuale 
și viitoare ale societății.

FES în Moldova

În Republica Moldova, FES are drept scop promovarea integrării europene, a democrației, păcii și justiției sociale 
prin intermediul dialogului politic, al educației și cercetărilor. Principalele noastre domenii de activitate sunt:

Democratizare și participare politică

Una dintre provocările majore cu care se confruntă Republica Moldova ține de consolidarea instituțiilor demo-
cratice și de încetățenirea unei culturi democratice care să aducă țara în conformitate deplină cu standardele 
Uniunii Europene. FES contribuie la acest proces prin promovarea participării politice în rândul organizațiilor 
neguvernamentale, al partidelor politice și al administrației publice locale. Un accent deosebit în acest domeniu 
este pus pe dezvoltarea capacităților cetățenilor din regiuni. Considerăm că cetățenii trebuie să fie pregătiți 
pentru a putea urmări în mod critic și a participa la dezbaterile publice, pentru a monitoriza factorii decizionali, 
a-și exprima propriile opinii și a acționa în numele intereselor lor. De aceea, prin activitățile sale, FES s-a angajat 
să promoveze democrația participativă și cultura politică și civică a cetățenilor la nivel local.

Integrare europeană

Republica Moldova este parte a Politicii Europene de Vecinătate și a Parteneriatului Estic. FES are drept obiectiv 
să sprijine țara pe calea integrării europene. Printr-o serie de instrumente precum: dezbateri radio, buletine de 
știri, documente de politici, publicații și conferințe. FES se axează pe provocările principale ale procesului de 
integrare europeană, facilitând accesul publicului la informații actualizate și fiabile la subiect, îmbunătățind 
dialogul dintre societatea civilă și factorii decizionali privind cerințele pentru integrarea europeană de succes și 
contribuind astfel la consolidarea eforturilor de euro-integrare ale autorităților moldovenești. FES mai susține 
organizațiile neguvernamentale în contribuția lor la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, ca o pre-
misă a integrării europene de succes pe termen lung.

Politică economică, socială și de mediu

În acest domeniu, FES își susține partenerii în elaborarea și implementarea politicilor pentru o economie de piață 
care să fie durabilă, echilibrată din punct de vedere social și capabilă să satisfacă necesitățile tuturor cetățenilor. 
Activitatea și proiectele din acest domeniu se axează pe teme precum reformarea sistemului de securitate socială, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și a oportunităților pieței muncii, și promovarea dezvoltării durabile. Pe 
lângă acestea, FES desfășoară programe care au drept scop promovarea valorilor social-democrate.
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Cine suntem?

Asociaţia pentru Politică Externă din Moldova (APE) este una dintre principalele „think-tank– uri” 
din Moldova pe domeniul politicii externe care îşi propune să susţină procesul de europenizare, inte-
grare în Uniunea Europeană şi soluţionare a problematicii transnistrene. Asociaţia a fost înfiinţată în 
toamna anului 2003 de către un grup de experţi bine cunoscuţi, personalităţi publice şi foști oficiali şi 
diplomaţi de rang înalt care au decis, în acest fel, să contribuie prin intermediul expertizei şi experi-
enţei lor la o analiză cuprinzătoare a opţiunilor de politică externă a Republicii Moldova, precum şi la 
formularea unei politici externe eficiente.

Studiile, analizele și comentariile experților Asociației pentru Politică Externă pot fi găsite pe pagina 
www.ape.md. 

Pentru un viitor european al Republicii Moldova
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Asociația pentru Politica 
Externă (APE) 

str. Alexei Șciusev 64, 
MD-2012, mun. Chișinău, 
Republica Moldova
Tel: +373 22 224430, 
+373 22 210986 
Email: office@ape.md
Webpage: www.ape.md 

Ministerul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene 
al Republicii Moldova (MAEIE)

MD2012 Str. 31 August 1989 
nr. 80
Chișinău, Republica Moldova
tel: +373-22-578207, 578206,
fax: +373-22-232302
email: secdep@mfa.md
www.mfa.gov.md

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

str. București 111, MD 2012, 
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel: 373 22 855830
Fax: +373 22 855831
Email: fes@fes-moldova.org
Webpage: www.fes-moldova.org

Friedrich Ebert Stiftung MoldovaMinisterul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene 
al Republicii Moldova

APE – Moldova

Vă invităm să vă expuneţi opinia pe marginea ideilor discutate la Forumul privind Integrarea Europeană 
a Republicii Moldova, folosind hashtag-ul de mai jos, pentru Facebook

#EuropeanForum2020 
#EuropeanForum 
#Moldova2020 

#EUMoldova 


