
CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ
„FORME DE MANIFESTARE A RELAÞIILOR ROMÂNO-MAROCANE

ÎN SPAÞIUL EUROPEAN“

Conferinþa Internaþionalã „Forme de manifestare a relaþiilor româno-marocane în spaþiul euro-
pean“ organizatã de Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române,
Bucureºti — ISPRI (demaratã sub auspiciile Federaþiei Europene a Asociaþiilor, Centrelor ºi Clu-
burilor pentru UNESCO ºi ALUMUS Club pentru UNESCO), având-o ca director de proiect pe
cercetãtor ºtiinþific III, dr. Viorella Manolache, ºi-a desfãºurat lucrãrile în zilele de 9 ºi 10 aprilie
2014, la sediul ISPRI, ºi a propus o sumã de metode/modalitãþi participative de cercetare, cu puncte
nodale regãsite în priza directã a interconectãrilor, în interdisciplinaritate ºi transparentizare (prin
consultare, schimb de informaþii/date, sugestii, adnotãri), în temporizarea ori dinamizarea cerce-
tãrii, în funcþie de o anume ritmicitate, ºi în prezentarea/dezbaterea/confirmarea temei (relaþii ro-
mâno-marocane), prin stabilirea efectivã de contact, prin relaþionare ºi consultare în timpi reali.

Secþiunea 1 a conferinþei a reuºit sã asigure un cadru generos dezbaterilor ºtiinþifice axate pe
conexiune ºi interdisciplinaritate activã, oferind perspective teoretice ºi/sau studii de caz oportune
unor clarificãri necesare (Panel 1. Clarificãri ºi Conceptualizãri — Loc vs. Spaþiu).

Secþiunea 2 (Panel 2. Forme Politice de Manifestare în Spaþiul European; Panel 3. Experienþe
ºi Experimente Culturale în Spaþiul European) a tratat, exclusiv, tema generalã a workshop-ului, prin
intervenþiile fundamentate ale cercetãtorilor, parte intrinsecã a proiectului comun româno-marocan.

La deschiderea oficialã a conferinþei ne-au onorat cu prezenþa Directorul ISPRI, Profesor ºi
Cercetãtor, Dan Dungaciu, Excelenþa Sa, Ambasador al României în Maroc, Simona Corlan-Ioan,
Excelenþa Sa, Ambasador al Marocului în România, Faouz El Achchabi, Preºedinta Federaþiei Eu-
ropene a Asociaþiilor, Centrelor ºi Cluburilor pentru UNESCO, Dr. Danielaopescu ºi vice-preºedinta
Federaþiei Europene a Asociaþiilor, Centrelor ºi Cluburilor pentru UNESCO, Dr. Mihaela Varga.

Conferinþa a reunit profesori ºi cercetãtori prestigioºi din centre universitare româneºti ºi strã-
ine: François Bréda, Cristina Arvatu Vohn, Marina Vraciu, Adina Burchiu, Lucian Jora, Camelia
Runceanu, Eliza Raduca, Henrieta ªerban, Ana Maria Negoiþã, Valentin Trifescu, Carmen Burcea,
Gabriel Simion, Jamal Eddine Benhayoun, Mohammed Al-Sadoun, Ian Browne, Shabana Fayyaz,
Monaim El Azzouzi, Željko Mirkov, Aziz El Amrani, Marouane Zakhir, Abdelmjid Kettioui,
Lhoussain Simour.

Ceremonia de închidere a fost oficiatã de Profesor univ. dr. Gheorghe Manolache, Director al
Centrului de Cercetãri Filologice ºi Interculturale al Facultãþii de Litere ºi Arte — Universitatea
„Lucian Blaga“ din Sibiu.

La conferinþã au participat ºi reprezentanþi ai comunitãþii marocane în România —Amal Rabi,
Radouan El Mouatamid ºi Yassir Mohamed El Azioui.

Viorella Manolache

PROBLEME ACTUALE ÎN ATENÞIA GRUPULUI GLOBAL 3G
AL INSTITUTULUI DE ECONOMIE MONDIALÃ

(ACADEMIA ROMÂNÃ)

La data de 28 mai 2014 a avut loc reuniunea a 10-a, Sesiunea 2014, a Grupului de Reflecþie al
Institutului de Economie Mondialã: Global 3G; sub umbrela temei generale, denumitã prin titlul
Repoziþionarea actorilor economici în globalizare. Impactul Geopolitic ºi Geostrategic, grupul
Global 3 G are ca obiective sã defineascã posibile rãspunsuri pentru realitãþile post-crizã ale glo-
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balizãrii, axându-se pe: „focalizarea temelor de cercetare pe subiectele ºi implicaþiile cele mai
ardente; orientarea tematicilor de detaliu ale studiilor pe cele mai pertinente fenomene din eco-
nomia mondialã, de interes practic ºi cu relevanþã pentru România; dezvoltarea spiritului de ob-
servare, analizã ºi sintezã a tendinþelor majore care reconfigureazã lumea globala ºi, implicit, pie-
þele internaþionale; dezvoltarea exerciþiului comunicãrii de specialitate pentru cercetãtorii tineri;
creºterea vizibilitãþii ºi utilitãþii în domeniul decizional al activitãþii de cercetare.“

În acest cadru se înscrie ºi evenimentul din 20 mai a.c., organizat sub patronajul Academiei
Române ºi având ca organizatori Institutul de Economie Mondialã „Costin Murgescu“ ºi Institutul
Naþional de Cercetãri Economice „Costin C. Kiriþescu“, la care au participat, alãturi de public, per-
sonalitãþi din sfera diplomaticã, academicã, printre care Ambasador Sergiu Celac, prof. univ. dr.
Dan Dungaciu, director al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Ro-
mâne ºi director ºtiinþific al IEM, dr. Napoleon Pop, º.a. Comunicarea susþinutã de prof. univ. dr.
Dan Dungaciu, intitulatã Provocãri la adresa relaþiei transatlantice, a constituit un punct de ple-
care pentru dezbateri pe marginea unor teme precum: model de frontierã, geografie simbolicã, ve-
cinãtate apropiatã, occidentalizare — cu referire la cazul concret de aplicare a acestor instrumente
teoretice furnizat de recentele evoluþii din Ucraina.

8 IUNIE — ZIUA MONDIALÃ A MÃRILOR ªI OCEANELOR

La data de 10 iunie 2014 Academia Românã a organizat sesiunea festivã Dezbaterea na-
þionalã — Ziua Mondialã a Mãrilor ºi Oceanelor — World Oceans Day, înscrisã în seria de eveni-
mente ce s-a declanºat în anul 2008, atunci când ziua de 8 iunie a fost desemnatã astfel de Adu-
narea Generalã a ONU, pentru a atrage atenþia asupra importanþei mãrilor ºi oceanelor ºi a riscu-
rilor cu care aceste spaþii se confruntã.

Programul sesiunii a gãzduit o serie amplã de comunicãri: Acad. Cristian Hera, Vicepreºedinte
al Academiei Române, Ziua Mãrilor ºi Oceanelor; Bogdan Lucian Aurescu, Secretar de stat
MAE, Importanþa internaþionalã a Zilei Mãrilor ºi Oceanelor. Contribuþia României la dezvol-
tarea dreptului mãrii; Prof. Marian T. Gomoiu, Membru corespondent al Academiei Ro-
mâne, Academia Românã ºi problematica cercetãrilor marine — trecut, prezent ºi viitor; Prof. Dan
Dungaciu, Directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale/Preºedintele Fundaþiei
Universitare a Mãrii Negre, Marea Neagrã — mare regionalã de importanþã geopoliticã deose-
bitã; Prof. Simion Nicolaev, Director INCD „Gr. Antipa“, Domeniul marin — sursã de hranã ºi
sã-nãtate; Prof. Cornel Dinu, Universitatea din Bucureºti, Domeniul marin — sursã de energie ºi
re-surse minerale; Prof. Vergil Chiþac, Comandantul (Rectorul) Academiei Navale „Mircea cel Bã-
trân“, Dezvoltarea durabilã în transportul naval — principii, direcþii de acþiune, soluþii ºi bune
practici; Prof. Nicolae Panin, Membru corespondent al Academiei Române, Veghe permanentã în
spaþiul marin românesc — cunoaºtere, monitorizare, valorificare, ocrotire. Sistemul de securitate
pentru Marea Neagrã de Vest.

SALONUL INTERNAÞIONAL BOOKFEST
LANSÃRI DE CARTE ALE EDITURII ISPRI

Salonul Internaþional de Carte Bookfest din primãvara anului 2014 a constituit, pentru
Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale (ISPRI) al Academiei Române, prilejul de a
expune unui public foarte larg, diversificat ºi dinamic lucrãrile de specialitate ce au concretizat
activitatea sa de cercetare de-a lungul timpului, dar ºi de a lansa, în ziua de 31 mai a.c., douã din

2 VIAÞA ªTIINÞIFICÃ / MISCELLANEA 109



cele mai noi apariþii ale Editurii ISPRI: Repere teoretice în biopoliticã a autoarei Viorella
Manolache, cercetãtor principal III al ISPRI, ºi volumul Sistemul politic din România. Actori,
instituþii, provovãri, coordonat de domnii Aristide Cioabã ºi Constantin Nica, cercetãtori principali I
ai ISPRI.

Pe marginea cãrþii Viorellei Manolache au rostit alocuþiuni prof. univ. dr., cercetãtor ºtiinþific
Ion Goian ºi prof. univ. dr. Ana Maria Tupan, care au pus în evidenþã aceastã „abordare complexã
a unei teme încã prea puþin cercetate în literatura de specialitate din România“ în care autoarea
„exploreazã în diverse direcþii potenþialitãþile noilor paradigme; ea nu rãmâne prizoniera literaturii
publicate de Michel Foucault ºi de continuatorii acestuia, ci oferã conexiuni, pune în relaþie textele
foucauldiene cu punctele de vedere actuale ca modalitate de a intra în dialog cu întregul univers
teoretic al epocii noastre“; domniile lor au punctat unicitatea dublã a autoarei — personalitatea sa
ºi capacitatea cãrþii de faþã „de a folosi ramele conceptuale ale teoriilor critice postmoderne în in-
terpretarea unui material empiric atât de complex cum este Europa de Est a ultimului secol“. Au-
toarea însãºi a rostit câteva cuvinte menite a dezvãlui traseul ºi intenþia lucrãrii.

Despre volumul Sistemul politic din România. Actori, instituþii, provovãri au vorbit prof. univ.
dr. Adrian Paul Iliescu — profesor la Facultatea de Filosofie a Universitãþii Bucureºti, prof. univ.
dr. Alexandru Radu — profesor la Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii Creºtine „Dimitrie
Cantemir“, prof. univ. dr. Dan Dungaciu — director al ISPRI, precum ºi dl. Constantin Nica, unul
din cei doi coordonatori ai lucrãrii, ºi Gabriela Tãnãescu, cercetãtor ISPRI ºi unul dintre autorii
volumului.

Dan Dungaciu a precizat cã volumul se înscrie între lucrãrile fundamentale ale Institutului ºi
cã impresioneazã atât prin conþinut, cât ºi prin aspectul sãu grafic. Adrian Paul Iliescu a apreciat
cã prezentul volum constituie un veritabil tratat, prin metodologia utilizatã — o îmbinare a abor-
dãrii sistematice cu cea de tip structural-funcþionalist —, prin modul în care sunt prezentate argu-
mentele ºi sunt extrase concluziile.

Alexandru Radu a evidenþiat concepþia interesantã despre structura tematico-problematicã a
cãrþii, reþinând ca meritorie decizia autorilor de a deschide analiza cu studiile despre actorii uni-
versului politic ºi despre cultura ºi comportamentului corpului social constitutit în corp politic,
mutându-ºi oarecum punctul central de observaþie de la instituþii — perspectivã tradiþionalã — la
agenþii moderni ºi indispensabili ai democraþiei reprezentativ parlamentare ºi pluraliste, partidele,
sindicatele, ONG-urile ºi alte componente ale societãþii civile.

Gabriela Tãnãsescu a vorbit despre prezentul volum ca despre un cadru sistematic necesar înþe-
legerii ºi analizei fenomenului politic românesc. La rândul sãu, domnul Constantin Nica a evi-
denþiat cã aceastã carte oferã o analizã aprofundatã ºi unitarã a problemei ºi astfel propune puncte
de vedere novatoare ºi argumentate, deschizând noi perspective cercetãrii de profil. De asemenea,
a relatat despre modul în care s-a nãscut ideea elaborãrii acestui volum, despre constituirea colec-
tivului de cercetare — Aristide Cioabã, Constantin Nica, Lorena Stuparu, Gabriela Tãnãsescu,
Gheorghe Ciascai, Ruxandra Iordache, Bogdan-Mihai Popescu —, despre felul în care s-a lucrat
ºi în care s-a impus ca o adevãratã comunitate profesionalã.

Alexandra Vasile
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