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Misiunea OSCE în Moldova invită la o prelegere publică:  
 
 

susţinută de  
Stefan Wolff   

Centrul pentru Managementul Crizelor Internaţionale şi 
Reglementarea Conflictelor, Universitatea din Nottingham  

(Anglia, Regatul Unit) 
pe tema 

 
“Delegarea puterii în Regatul Unit: Un model pentru 

Moldova?”  
 

 
 
Data: 20 mai 2009   
Ora: 18.30  
Locul: ULIM (str. Vlaicu Pârcălab, 52), Aula Magnifica (et. 4), acces liber 
Prelegerea va fi susţinută în limba engleză, cu traducere în limba română  
 
 
 
Scurtă biografie 
Stefan Wolff este în prezent Profesor de Ştiinţe Politice şi Director al Centrului pentru Managementul 
Crizelor Internaţionale şi Reglementarea Conflictelor, Universitatea din Nottingham, din Anglia, Regatul 
Unit. De asemenea, el este Asociat Internaţional al Institutului Liechtenstein pentru Auto-determinare de 
la Universitatea Princeton. El deţine gradul de doctor în ştiinţe politice la Şcoala de Studii Economice şi 
Ştiinţe Politice din Londra, Regatul Unit, şi titlul de masterand în teorie politică la Colegiul Magdalene din 
Cambridge, Regatul Unit. Având bază de savant politic, Wolff este specializat în managementul 
provocărilor mediului contemporan de securitate, în special în prevenirea şi reglementarea conflictelor 
etnice şi reconstrucţia post-conflict în societăţile profund divizate şi afectate de război. El dispune de o 
experienţă vastă în cercetarea conflictelor din Irlanda de Nord, Balcani şi Europa Centrală şi de Est, de 
asemenea a lucrat asupra unui şir larg de conflicte şi din altă parte, precum Orientul Mijlociu, Africa, şi 
Asia Centrală, de Sud şi de Sud-est. Merită să fie menţionat faptul că Wolff a publicat unsprezece cărţi şi 
peste douăzeci de articole şi capitole de carte. El a scris considerabil de mult despre conflicte etnice şi 
reglementarea conflictelor, precum Conflicte etnice: O perspectivă globală, şi îndrumarul pentru 
prevenirea conflictelor Împărţirea puterii, auto-guvernarea şi participarea la viaţa publică. Wolff oferă 
frecvent consultanţă guvernelor şi organizaţiilor internaţionale în domeniul reglementării conflictelor. 
 
 
 
 
 
*Această prelegere face parte din Programul Misiunii OSCE în Moldova de 
Prelegeri Publice.  
Detalii suplimentare la: www.osce.org/moldova sau la nr. tel.: 887 813.
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