
STADIUL CERCETÃRII ÎN DOMENIUL
RELAÞIILOR INTERNAÞIONALE DIN ROMÂNIA

Sub egida Academiei Române, a avut loc, la data de 17 noiembrie 2011, conferinþa intitulatã
Cercetare ºi analizã în domeniul relaþiilor internaþionale ºi studiilor europene (CADRISE), orga-
nizatã de Institutul European din România, în parteneriat cu Fundaþia Universitarã a Mãrii Negre,
Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române ºi Institutul de Studii
Internaþionale al Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca. Evenimentul a reunit, la aceeaºi ma-
sã, în Aula Academiei Române, reprezentanþi ai instituþiilor de cercetare în domeniul relaþiilor in-
ternaþionale (RI) ºi studiilor europene (SE), cât ºi reprezentanþi ai ministerelor ºi instituþiilor pu-
blice cu atribuþii în coordonarea relaþiilor internaþionale ºi a afacerilor europene.

Conferinþa a fost deschisã de academicianul Dan Berindei, vicepreºedinte al Academiei Ro-
mâne, iar seria Alocuþiunilor a fost deschisã ºi moderatã de ambasador, Liviu Bota, preºedintele
Fundaþiei Universitare a Mãrii Negre. Liviu Bota a anunþat cã aceastã conferinþã este prima dintr-o
viziune, aceea de a dezvolta spiritul colaborãrii între cei ce se ocupã de analiza ºi cercetarea rela-
þiilor internaþionale. Scopul declarat al acestui eveniment, a adãugat ambasadorul L. Bota, este
„creºterea gradului de încredere reciprocã între institutele de cercetare ºi mediul politic“, pentru
atingerea urmãtoarelor obiective: „crearea unei baze de date privind cercetarea în România în do-
meniul relaþiilor internaþionale ºi studiilor europene“; „creºterea impactului cercetãrii asupra po-
liticii ºi acþiunilor României pe plan extern ºi crearea unui Consiliu Consultativ“; „dezvoltarea co-
operãrii între institutele de cercetare cu acelaºi profil“; ºi, nu în ultimul rând, „facilitarea accesului
institutelor la baze de date ºtiinþifice internaþionale“.

Referitor la acest ultim obiectiv, ambasadorul a propus ca în acest cadru, începând din anul
2012 reþeaua Institutelor de Cercetare în domeniul Relaþiilor Internaþionale ºi Studiilor Europene
(RICRISE) sã organizeze, anual, un eveniment de anvergurã, având ca temã genericã Buna
vecinãtate ºi securitatea regionalã, pentru anul viitor conferinþa intitulându-se „Buna vecinãtate
la Marea Neagrã“.

Administraþia Prezidenþialã a fost reprezentatã de Iulian Chifu, consilier pentru afaceri stra-
tegice, securitate ºi politicã externã, care a remarcat faptul cã în România, cercetarea în domeniul
RI are propria niºã în care „avem specialiºti, avem prioritãþi, avem o relevanþã“, ºi de asemenea,
„avem o capacitate în abordarea domeniilor de intersecþie, domenii de abordare interdisciplinare“.

Leonard Orban, ministrul Afacerilor Europene a prezentat tema din perspectivã europeanã ºi
a menþionat cã este greu sã faci o diferenþã între RI ºi afaceri europene, dar cã existã subiecte care
pot fi catalogate drept europene. Ministrul Afacerilor Europene a mai spus cã este nevoie de o îm-
bunãtãþire semnificativã a cercetãrii ºi analizei în acest domeniu, deoarece nu rãspunde necesi-
tãþilor pe termen scurt ºi foarte scurt precum ºi pe termen lung ºi foarte lung.

În continuare, Doru Costea, secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe, pornind de la in-
tenþiile organizatorilor, a supus atenþiei trei teme de discuþie: necesitatea cooperãrii între institutele
de cercetare ºi instituþiile guvernamentale pe baza unei abordãri tridimensionale: dialogul (abor-
dare pe orizontalã), dezbaterea (pentru a se ajunge la un punct comun) ºi decizia, dupã care ur-
meazã acþiunea. În al doilea rând, referitor la obiectul de activitate a conferinþelor ulterioare, a spus
cã România trebuie sã reacþioneze mai vizibil faþã de anumite spaþii ºi teme ale lor (spre exemplu
UE, NATO, Orientul Mijlociu, etc.) cu care de altfel interacþioneazã. ªi în al treilea rând,
necesitatea de a gãsi soluþii la problemele ridicate.

În completarea intervenþiilor, Rolanda Predescu, director Contractare ºi Monitorizare a Progra-
melor Naþionale din cadrul CNCS, a fãcut consideraþii din punctul de vedere al acestei instituþii în
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legãturã cu cercetarea din domeniul RI ºi SE care serveºte politicilor internaþionale ale României,
vorbind de sprijinul financiar acordat cercetãrii.

În încheierea acestor alocuþiuni, referitor la scopul reunirii institutelor ºi instituþiilor preo-
cupate de domeniul RI, Dan Dungaciu, directorul ISPRI (institut partener), a relevat cã acestea tre-
buie sã se constituie într-un „cordon de continuitate în politica româneascã ºi, împreunã, sã defi-
neascã un proiect politic“, având în vedere modul în care evolueazã societatea ºi viaþa politicã de
la noi. Directorul ISPRI a reclamat o serie de probleme, neajunsuri ºi piedici în cercetarea româneascã
în domeniul RI. „Dacã statul român nu are experþi, ce a fãcut ca sã-i producã?“, a întrebat Dan
Dungaciu, subliniind faptul cã nimeni nu se naºte expert, ci se formeazã în timp. În acelaºi timp a
mai amintit faptul cã România este singura þarã din Europa care nu are instituþii care sã rãspundã
prezent la nevoie, în condiþiile în care problema expertizei se plaseazã în zona securitãþii naþionale.

Conferinþa s-a desfãºurat apoi pe parcursul a douã sesiuni. În cadrul primei sesiuni, moderatã
de prof. univ. dr. Gabriela Drãgan, conferenþiarii au abordat teme legate deMetodologia cercetãrii
ºi analizei în relaþiile internaþionale ºi studiile europene. Au susþinut intervenþii Radu Carp, direc-
torul Institutului Diplomatic Român, Andrei Mocearov, director al Departamentului pentru Studii
Parlamentare din Camera Deputaþilor, Liviu Mureºan, preºedintele Fundaþiei EURISC.

Cea de-a doua secþiune a fost centratã pe Formularea, elaborarea ºi implementarea politicilor
internaþionale/politicilor europene, moderatã de ambasador Liviu Bota. În cadrul acestei secþiuni
au conferenþiat Dan Dungaciu, director ISPRI, Sergiu Celac, fost ministru de Externe, Vasile Puº-
caº, directorul Institutului de Studii Internaþionale al Universitãþii Babeº-Bolyai, generalul Mihail
Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice, Apãrare ºi Istorie Militarã, Oana Popescu, di-
rector al Centrului de Prevenire a Conflictelor ºi Early-Warning, Alexandra Dobra, membrã a Ligii
studenþilor români din strãinãtate.

Concluziile acestei conferinþe au fost trase de consilierul prezidenþial Iulian Fota, care a apreciat
interesul ºi rolul Academiei Române pentru cercetarea în domeniul relaþiilor internaþionale, cercetare
care trebuie sã fie cu „un pas înaintea guvernanþilor“ ºi sã acorde prioritate viitorului ºi nu trecutului.

RELAÞIILE DINTRE RUSIA ªI STATELE DIN EUROPA CENTRALÃ

Directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a participat, în perioada 20-23 octombrie 2011,
la Riga, (Letonia) la Conferinþa internaþionalã „Russia and Central Europe: a Fundamental Change
of Relations in Progress?“ Conferinþa a fost organizatã de Fundaþia Friedrich Ebert, Advanced So-
cial and Political Research Institute din Letonia, Institute of World Economy and International
Relations (IMEMO), Moscow State Institute of International Relations (University) din Rusia ºi
s-a desfãºurat pe mai multe secþiuni, dedicate relaþiilor specifice dintre Rusia ºi opt state din Cen-
trul Europei, inclusiv România.

Conferinþa face parte dintr-un program mai amplu de evenimente care se vor finaliza în de-
cembrie 2012, la Berlin, prin publicarea unui volum dedicat relaþiilor dintre Federaþia Rusã ºi opt
state vecine (þãrile baltice, Grupul de la Viºegrad ºi România).

Capitolul dedicat relaþiilor româno-ruse este scris, din partea României, de cãtre ambasadorul
Sergiu Celac ºi prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Urmãtoarea conferinþã se va desfãºura la Bucureºti.

ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC MONDIAL

Directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a luat parte la conferinþa „România în con-
textul geopolitic mondial. Unde (mai) suntem noi“, organizatã de revista „Foreign Policy Româ-
nia“, în data de 17 noiembrie 2011, în aula Bibliotecii Centrale Universitare. Evenimentul a fost
organizat cu ocazia lansãrii lucrãrii semnate de Cozmin Guºã Imperialism în postcomunism. Prin-
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tre participanþii la conferinþã s-au aflat înalþi oficiali guvernamentali, personalitãþi ale vieþii poli-
tice ºi ai societãþii civile, reprezentanþi ai mediului de afaceri, printre care consilierul prezidenþial
pe probleme de securitate naþionalã, Iulian Fota, Ion M. Ioniþã, redactor ºef „Foreign Policy Ro-
mânia“, Peter L. Imre, manager general al trustului Adevãrul Holding.

Principalele teme de discuþie au fost concentrate în jurul mizelor polemice ale cãrþii lui Coz-
min Guºã, director al Western Balkans Institute: soliditatea parteneriatului strategic cu SUA ºi ne-
cesitatea realizãrii unor noi parteneriate; sunt necesare alianþe cu Franþa ºi Germania, aºa cum are
de pildã, Polonia?; relaþiile bilaterale cu China; despre imperialism, postcomunism, postcapitalism;
calitatea, rolul ºi locul pe care elitele îl au sau ar trebui sã-l joace în societatea româneascã.

PERSPECTIVE FILOSOFICE ªI TEOLOGICE
ASUPRA TEXTULUI ªI DISCURSULUI RELIGIOS

Viorella Manolache, cercetãtor ºtiinþific dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþio-
nale a participat la Iaºi, în perioada 10-12 noiembrie 2011, la conferinþa naþionalã „Text ºi discurs
religios“, cu comunicarea Sub semnul sfârºitului istoriei. Profeþii posthistorice. Conferinþa este or-
ganizatã de Asociaþia Culturalã „Text ºi discurs religios“, creatã de membri ai Catedrei de Limbã
Românã ºi Lingvisticã Generalã din cadrul Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza“, în parteneriat cu
Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei ºi cu Dieceza Romano-Catolicã de Iaºi. Evenimentul aflat la ce-a
patra ediþie este gândit ca spaþiu al cercetãrii ºi comunicãrii ºtiinþifice, în care participanþii îºi
asumã libertãþile solicitate de propriile preocupãri ºtiinþifice. Iniþiativa îºi propune sã creeze un ca-
dru academic de dezbatere asupra unor chestiuni din domeniile lingvisticii ºi filologiei, teologiei
ºi filosofiei, istoriei ºi artei, care intereseazã comunitatea ºtiinþificã ºi întreaga societate, atât sub
aspect ºtiinþific, cât ºi din punct de vedere moral-spiritual.

Redacþia
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