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Misiunea OSCE în Moldova invită la o prelegere publică:  
 
 

susŃinută de  
Pal Dunay   

Centrul din Geneva pentru Politici de Securitate  
(Geneva, ElveŃia) 

pe tema 
 

“Măsuri regionale de consolidare a încrederii: 15 ani de 
succes pe jumătate”  

 
 
 
Data: 13 Aprilie 2010  
Ora: 18.00  
Locul: Misiunea OSCE în Moldova, str. Mitropolit Dosoftei 108, acces liber 
Prelegerea va fi susŃinută în limba engleză, cu traducere în limba română  
 
 
Scurtă biografie 
Dr Pal Dunay este în prezent Şef al Programul InternaŃional de Securitate, precum şi Preşedinte al 
Cursului InternaŃional de Formare în politici de securitate, Centrul din Geneva pentru Politici de 
Securitate. El deŃine gradul de doctor în RelaŃii internaŃionale, Universitatea de Economie din Budapesta; 
gradul “dr. universitatis” în Drept internaŃional public, Universitatea Loránd Eötvös din Budapesta; precum 
şi titlul “doctor juris” în Drept şi ŞtiinŃe politice, Universitatea Loránd Eötvös. În cercetare, este axat în 
principal pe diferite aspecte ale securităŃii europene, inclusiv securitatea şi evoluŃiile militare în Europa de 
Est, securitatea Europei Central-Estice, şi controlul armelor convenŃionale. Rezultatele cercetărilor în 
acest sens sunt reflectate în publicaŃiile sale care cuprind cinci cărŃi de autor sau co-autor, 14 volume 
editate şi aproximativ 170 de articole de revistă şi capitole de carte. În prezent, Dr Dunay lucrează asupra 
a două proiecte principale de cercetare pe "PreempŃiune şi prevenire în relaŃiile internaŃionale şi conform 
dreptului internaŃional, de la sfârşitul Războiului Rece", şi "Politica externă a Ungariei între anii 1990 şi 
2004". În decursul ultimelor două decenii, Dl. Dunay a participat la aproximativ 160 de conferinŃe 
internaŃionale, şi în majoritatea cazurilor, în calitate de vorbitor sau de comentator. De asemenea merită 
să fie menŃionat faptul că Pal Dunay este unul dintre editorii anuarului OSCE din anul 1995 încoace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Această prelegere face parte din Programul Misiunii OSCE în Moldova de 
Prelegeri Publice.  
Detalii suplimentare la: www.osce.org/moldova sau la nr. tel.: 887 853. 


