
BAROMETRUL DE SECURITATE
AL ROMÂNIEI, APRILIE 2021

Centrul de cercetãri sociologice LARICS, în parteneriat cu Institutul de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române
ºi cu sprijinul Astra Zeneca, DAMEN, Lockheed Martin, au lansat, în Aula
Academiei Române, în data de 28 aprilie, Barometrul de Securitate a României,
ediþia aprilie 2021.

Conform datelor culese în perioada 12 aprilie – 23 aprilie 2021 în Bucureºti
ºi în toate judeþele României, pe baza unui chestionar telefonic, UE este vãzutã
ca o garanþie a democraþiei, prosperitãþii ºi a libertãþii de miºcare, deºi 70% din
respondenþi considerã cã UE nu va deveni o putere globalã, puterea aparþinând
mai degrabã statelor independente din Uniune.

Criza economicã ºi pandemia sunt de departe vãzute drept cele mai mari
ameninþãri la adresa UE, urmate la mare distanþã de grupãrile islamiste radicale,
migraþia din afara UE, certurile dintre statele membre ºi Rusia. Cele mai impor-
tante ameninþãri la adresa þãrii noastre sunt, în ordine: criza, corupþia, lipsa de
educaþie, pandemia, scãderea populaþiei, clanurile interlope, Rusia, partidele
extremiste, eventualele certuri cu þãrile vecine.

Barometrul complet este disponibil la adresa https://ccslarics.ro/barometrul-
de-securitate-a-romaniei/.

Percepþii ale ameninþãrilor

Cei mai mulþi români vãd un viitor multipolar (cu mai multe puteri concu-
rente) pentru sistemul internaþional (58,9%), în timp ce 12% vãd în viitor un
sistem dominat de SUA ºi 11% un viitor împãrþit între SUA ºi China.

21,4% dintre români cred ferm cã existã pericolul ca UE sã disparã într-un
viitor apropiat. Altfel, percepþia Uniunii Europene este foarte pozitivã, ea fiind
vãzutã ca o garanþie a democraþiei, a prosperitãþii ºi bazã a libertãþii de miºcare.
70% dintre români cred însã cã UE nu va fi niciodatã o putere globalã, ei aso-
ciind probabil statutul de putere mai degrabã cu state individuale din interiorul
UE decât cu construcþia instituþionalã a Uniunii.

Înzestrarea militarã ºi industria de apãrare

83,4% dintre români sunt adepþii producerii în þarã, chiar de cãtre companii
strãine, a armamentului pe care îl cumpãrãm pentru armata românã. 89% consi-
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derã cã este important sau foarte important sã avem producþie de armament în
þarã. 80% din public are aceeaºi pãrere despre industria navalã ºi producþia de
nave militare: sunt industrii strategice; navele trebuie produse în þarã; statul
trebuie sã sprijine aceastã industrie.

https://larics.ro/

INTERNSHIP/PRACTICÃ UNIVERSITARÃ
10 martie - 26 mai 2021

(Acord de Colaborare 146/11.02.2021, PARTENERI: Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române,

Bucureºti, Departamentul de ªtiinþe Politice
(cercetãtor ºtiinþific III, dr. Viorella Manolache)
Universitatea Bucureºti, Facultatea de Litere,

Departamentul de Studii Culturale (asistent univ. dr. Oana Preda)

Stagiul de Practicã/Internship a valorizat o triplã dispunere pe module, fiecare
dintre acestea având în vedere aprofundarea competenþelor teoretice specifice ºi
a modalitãþilor efectiv-practice (a se vedea în acest sens Programul detailat –
https://ispri.ro/wp-content/uploads/2021/03/Program.pdf). Practica a fost aºezatã
sub semnul prefixului intra –, de accedere a studentului/masterandului în mediul
academic ºi de cercetare ºtiinþificã ºi de conectare intra-generaþionalã (dialog
absolvenþi – studenþi/masteranzi), printr-o serie de dezbateri academice, de labo-
ratoare ºi ateliere dedicate. Condiþiile pandemice (a se vedea inclusiv imagi-
nea/afiº-ul evenimentului realizat de Carla Mîndrean) au fãcut ca practica sã se
desfãºoare preponderent online, pe/în platforme dedicate (Google Meet), cu par-
ticiparea extinsã ºi numeroasã a unui auditoriu activ implicat (studenþi ºi maste-
ranzi, cadre didactice, cercetãtori).

Primul modul a fost dedicat Revistei Romanian Review of Political Sciences
and International Relations, interesat ºi interesant în cunoaºterea ºi aprofundarea
mecanismelor pe care le implicã munca redacþionalã (indexare în bazele de date
internaþionale, procedeu de peer-review etc. – avându-l ca speaker pe Vladimir
Barbu, în dezbaterea privind arhivarea), dar ºi prin consultarea, studierea prac-
ticã ºi fiºarea numerelor Revistei – online ºi print.

Din cadrul celui de-al doilea modul evidenþiem temele dezbãtute: Brexit –
Brovid – speaker drd. Andreea Frenczi; drd. Camelia Elena Vlãsceanu (18 aprilie
2021) – de la premisele iniþiale (inclusiv pe fundalul unui Grexit stopat) la ca-
drele de aparentã, dar discutatã definitivare, cu interes oferit motivelor ºi conse-
cinþelor economice, sociale, comerciale, legale sau decizionale, pânã la aliajul de
sens (în perioada pandemicã), care a generat un nou concept – Brovid. Drept
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studiu practic de caz, s-a insistat asupra fenomenului în spaþiului online ºi asupra
politicilor primarului Londrei, Sadiq Khan; Angoasele societãþii moderne – nevoia
de „securitate ontologicã“ – speaker Cosmin Sipoº (15 aprilie 2021) – de la în-
temeierile filosofice ale angoasei, la nevoia de securitate ºi siguranþã, cu hibridi-
zãri particulare – iliberalism; Statul Bunãstãrii în secolul al XXI-lea – speaker
cercetãtor Henrieta ªerban (29 aprilie 2021) – pornind de la tipologia lui Esping-
Andersen la un context de dezbatere extins înspre „trai decent“, egalitate de
ºanse, echitate, ajutor, responsabilitate socialã; De la naþiunea cercada la naþi-
unea cerrada: coordonate ale imaginarului politic în spaþiul latino-american al
secolului al XIX-lea ºi al XX-lea – speaker Ramona Niculcea (22 aprilie 2021)
– chestionarea naþionalismului cubanez, cu momente/evenimente relevante
ºi personalitãþi emblematice; Diplomaþia regalã – speaker Ana-Maria Anghel
(6 mai 20211) – o dezbatere punctualã ºi punctatã – diplomaþia Reginei Maria
ºi cadre/secvenþe dedicate în serialul „The Crown“.

În cadrul laboratorului academic de cercetare (parte a celui de-al treilea
modul), prin intermediul dezbaterii dedicate „Learning by doing“ – Branding
online – speaker cercetãtor Lucian Jora (13 mai 2021), cursanþii au desprins ºi
dezvoltat cunoºtinþe teoretice aplicate online, aprofundând conceptul ºi strategiile
de branding, realizând un site de promovare al oraºului, cartierului, zonei de
provenienþã. O dezbatere de laborator: Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale ºi
Enciclopedia de Diplomaþie – speaker cercetãtor Cristina Vohn (20 mai 2021) a
reprezentat o întâlnire evaluatã drept una dintre provocãrile cele mai interesante
ale stagiului, atingând drept puncte pe agenda dialogului, procesul de realizare
enciclopedic, utilizarea corect-ºtiinþificã a acestui instrument de lucru ºi utilitatea
ºi relevanþa acestuia.

Cursanþi/interni:
Ionuþ Feraru (master CPCEI, anul I);
Nicoleta Olteanu (SE, anul II);
Maria-Alina Oprea (SE, anul II);
Adelina Georgiana Surdu (SE, anul II);
Ana Elena Ursu (SE, anul II);
Maria Corina Preda (Facultatea de Istorie, anul I)

https://ispri.ro/
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