
20 DE ANI DE LA PROCLAMAREA
INDEPENDENÞEI REPUBLICII MOLDOVA

Aniversarea a 20 de ani de la proclamarea independenþei Republicii Moldova a constituit prile-
jul organizãrii mai multor conferinþe atât în Republica Moldova cât ºi în România, evenimente la
care a fost prezent directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu.
Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova a organizat, în data de 24 august, la Chiºinãu, o

conferinþã dedicatã acestui eveniment, la care au fost prezente personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice ºi
politice din Republica Moldova ºi România. Participanþii la conferinþã au adoptat, la finalul lucrã-
rilor, o Rezoluþie, în care pledeazã pentru luarea unor mãsuri care sã consolideze identitatea naþio-
nalã (introducerea unor cursuri distincte de istoria românilor ºi istorie universalã în clasele gimna-
ziale, „aducerea în concordanþã a normelor constituþionale ºi a legislaþiei în vigoare privind denu-
mirea limbii de stat, în conformitate cu adevãrul ºtiinþific consacrat ºi cu prevederile Declaraþiei
de Independenþã a Republicii Moldova“).
Cu ocazia aceluiaºi eveniment, Institutul Diplomatic Român a organizat în parteneriat cu Am-

basada Republicii Moldova la Bucureºti (31 august 2011) dezbaterea cu tema „Aniversarea a 20
de ani de la proclamarea Independenþei Republicii Moldova ºi împlinirea a douã decenii de la sta-
bilirea relaþiilor diplomatice moldo române“. Au fost prezente personalitãþi ale vieþii publice din
România ºi Republica Moldova, printre care Petre Roman, fost prim ministru al României, Mircea
Druc, fost prim ministru al Republicii Moldova, Viorel Badea, preºedintele Comisiei pentru Româ-
nii de Pretutindeni din Senatul României, Dan Dungaciu, director ISPRI, Radu Carp, director ge-
neral al Institutului Diplomatic Român.

COMUNITÃÞI ROMÂNEªTI ªI IDENTITATE EUROPEANÃ

Directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a participat la ªcoala de varã de la Sulina, eve-
niment organizat de Departamentul pentru românii de pretutindeni, sub Înaltul Patronaj al Preºe-
dinþiei României, în perioada 15-22 august 2011. Ediþia din acest an s-a desfãºurat sub egida „Ro-
mânia – 2020“ ºi a avut ca principale subiecte de dezbatere identitatea româneascã, politicile de
modernizare a României, culturã, educaþie. Profesorul Dan Dungaciu a conferenþiat pe tema Iden-
titãþi europene, identitãþi naþionale ºi chestiunea românilor din jurul României.
Evenimentul a reunit 200 de studenþi români din Republica Moldova, Ungaria, Serbia ºi Bul-

garia ºi a avut printre invitaþi pe preºedintele României, Traian Bãsescu, miniºtri, parlamentari, re-
prezentanþi ai societãþii civile.

PERSPECTIVE ACTUALE ASUPRA CENTRULUI
ªI PERIFERIEI ÎN EUROPA

Prof. univ. dr. Dan Dungaciu, directorul ISPRI a participat la conferinþa internaþionalã „Centru
ºi periferie – dezvoltare istoricã ºi perspective actuale“ — un eveniment „getting smaller“ care a
avut loc în 25 octombrie 2011, la Bruxelles. Dezbaterea, organizatã de Institutele Naþionale pentru
Culturã din Uniunea Europeanã (EUNIC), a avut doi invitaþi speciali: Martin Eichtinger, director
general în Ministerul Afacerilor Externe al Austriei ºi prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cei doi con-
ferenþiari au dezbãtut diferite aspecte istorice ca ºi percepþiile ºi poziþiile actuale referitoare la no-
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þiunile de centru ºi periferie. Dezbaterea a fost moderatã de Vlad Lupan, membru al Parlamentului
Republicii Moldova.
O mare parte a conferinþei a fost dedicatã Republicii Moldova, aspiraþiilor ei europene ºi agen-

dei politice pentru a deveni stat membru al UE. La dezbatere au mai fost prezenþi Mihai Gribincea,
ambasadorul Republicii Moldova în statele Benelux, Ovidiu Dranga, ambasadorul României la
Bruxelles, directori ai Institutelor EUNIC.

CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ MANUFUTURE 2011

Sub auspiciile preºedinþiei poloneze a Consiliului Uniunii Europene s-a desfãºurat, la Varºovia,
în perioada 24-25 octombrie 2011, Conferinþa internaþionalã ManuFuture 2011. Organizatã de
Wroclaw University of Technology în colaborare cu mai multe instituþii de profil din Polonia ºi
UE, sub egida motto-ului „West and East Europe in High Added Global Manufacturing — facts
of today and challenges of tomorrow“, conferinþa a avut ca subiecte principale cooperarea ºi parte-
neriatul european, tradus în þãrile Uniunii Europene, Balcani, regiunea EECA ºi Turcia, pe stadiile
curente în / din domeniul manufacturier avansat, pe rolul SM în transformarea politicilor europene, a
angajamentelor publice, pe modele industriale efective / educaþie industrialã ºi pe cooperarea academicã.
Viorella Manolache, CS III dr. în cadrul ISPRI, a participat cu intervenþia The Danube strategy

— a multicultural approach în cadrul sesiunii speciale — Brokerage event: ManuFuture Village
Umbrella Initiative South East Europe Contributions for the New Industries European Innovation
Partnership— prezidatã de Liviu Jalba (Microelectronica SA, România) ºi coprezidatã de Engelbert
Westkämper (Fraunhofer IPA, Germany). În intervenþia sa, Viorella Manolache a accentuat rolul
ISPRI în arealul cercetãrii ºtiinþifice româneºti ºi în dinamica europeanã. Prezentarea a fost salu-
tatã în cadrul dezbaterii publice a workshop-ului de prof. univ. dr. Francesco Iovane, membru al
ManuFuture Europa ºi al EEFRA, Italia, pentru coordonatele filosofico-politice enunþate ºi tra-
duse în/prin proiectele finalizate sau în desfãºurare în cadrul ISPRI.
Dosarul tematic/de prezentare al workshop-ului a inclus ºi numerele 1/2 ale revistei Romanian

Review of Political Sciences and International Relations a ISPRI, contribuind la creºterea transpa-
renþei ºi vizibilitãþii internaþionale a publicaþiilor institutului.
Viorella Manolache a fost ºi semnatara (din partea Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii In-

ternaþionale al Academiei Române) a Official Statement-ului adresat Miniºtrilor Afacerilor Ex-
terne ai þãrilor riverane Dunãrii de cãtre participanþii la workshop-ul ManuFuture Village.
Având ca suport teoretic ºi acþional liniile stabilite prin Strategia Europeanã pentru Regiunea

Dunãrii, iniþiativa workshop-ului ManuFuture Village Umbrella Initiative South East Europe
Contributions for the New Industries European Innovation Partnership s-a concretizat prin aduce-
rea în dezbatere a mecanismelor de implementare a proiectelor axate pe zona vizatã, prin stabilirea
de conexiuni menite a genera dezvoltarea sustenabilã ºi crearea unui management comun — prio-
ritãþi menite a consolida zona Dunãrii drept axã majorã a þãrilor cu o istorie comunã, prin iniþiative
de cooperare regionalã în scopul consolidãrii Europei ca întreg.
Aceste obiective se traduc în/prin mecanisme de transfer tehnologic, printr-o cercetare apli-

catã venind din zona parteneriatului industrie – universitãþi ºi institute, prin întãrirea capacitãþii de
cooperare Est-Vest în zona Dunãrii.

MIGRAÞIA ªI VOTUL EXTERN ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ

În perioada 26-27 mai 2011, Bogdan Popescu, cercetãtor dr. în cadrul ISPRI, a participat la
conferinþa internaþionalã „Migrants and External Voting in the EU: New Prospects and Challenges
for Research and Policy-making“ organizatã la Academia Belgica din Roma (Italia) de Jean-
Michel Lafleur (Universitatea din Liège — FNRS) ºi Paolo Boccagni (Universitatea din Trento).
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Conferinþa a fost finanþatã de cãtre Fundaþia ªtiinþificã Naþionalã Belgianã (FRS-FNRS), Reþeaua
Europeanã de Cercetare IMISCOE ºi Academia Belgica din Roma.
În cadrul lucrãrilor conferinþei, Bogdan Popescu a prezentat comunicarea Out-of-Country Voting

— Participation in Elections of Romanian Diaspora. Au mai participat: Roger Waldinger (UCLA);
Rainer Bauböck (EUI);Michael Collyer (SussexUniversity); DavidOwen (University of Southampton);
Jeremy Grace (SUNY-Geneseo); Guido Tintori (EUI); Dimitris Christopoulos (Panteion University);
Magdalena Lesinska (University of Warsaw); Irina Ciornei (Autonomous University of Barcelona);
Gabriel Echeverria (UC Madrid); Esther Mikuszies (Kassel University); Serena Piovesan (University
of Trento); Joana Azevedo, Ana Belchior, Marco Lisi, Manuel Abrantes (ISCTE).

NOILE TENDINÞE ÎN STUDIILE ROMANICE

Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Bratislava a organizat în zilele de 23 ºi 24 septem-
brie 2011 conferinþa internaþionalã „Zilele studiilor romanice“. Aflatã la cea de-a doua ediþie, con-
ferinþa a avut ca subiecte principale prezentarea ºi analiza noilor teorii, modelelor ºi tendinþelor
din studiile romanistice, precum ºi aplicarea lor ulterioarã, cu accent pe teoriile recente, în curs de
definitivare, care nu au fost încã aplicate într-o cercetare concretã, scopul acestora fiind relevarea
noilor tendinþe din romanisticã ºi a rezultatelor pe care acestea pot sã le aducã. În cadrul lucrãrilor
conferinþei, Viorella Manolache, cercetãtor dr. în cadrul ISPRI, a prezentat studiul O naraþiune is-
toricã specialã: (în)semnele posthistoriei, în care ºi-a propus sã stabileascã faptul cã „pe fondul
unei aparente goliri teoretice, alimentând sentimentul agãþãrilor mecanice ºi/sau acela al presiunii
dogmatice, întemeierea unui discurs /(altã) opþiune se revendicã de la modele epuizate ºi se vrea
aºezatã în propria-i paradigmã: postmodernism ºi/sau posthistorie“.

SESIUNEA ªTIINÞIFICÃ DE TOAMNÃ A
ACADEMIEI OAMENILOR DE ªTIINÞÃ DIN ROMÂNIA (AOSR)

Henrieta Aniºoara ªerban, CS III dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române, a participat, în perioada 23-24 septembrie 2011, la Conferinþa „ªtiinþã, religie
ºi societate“, care a avut loc la Mânãstirea „Acoperãmântul Maicii Domnului“ din localitatea Dorna
Arini, Suceava, cu tema Rugãciune în vânt — consideraþii despre religie la Emil Cioran. Cerce-
tãtoarea identificã elementele filosofice – de filosofie a religiei prin care fiinþa sa filosoficã adoptã
o perspectivã autocriticã ºi se îndepãrteazã de urã pentru a-ºi regãsi drumul, pentru a regãsi soa-
rele, într-o întreprindere care este deopotrivã filosoficã ºi religioasã. Prin aceste idei filosofice, au-
toarea evidenþiazã ideea lui Cioran despre integrarea religioasã în lume ºi societate a filosofului
concret, cãci oamenii nu pot trãi numai pentru a evita moartea. Evenimentul a fost organizat de
cãtre Secþia de Filosofie, Psihologie, Teologie ºi Jurnalism aAOSR la iniþiativa Preºedintei Secþiei,
membru titular al AOSR, prof. univ. dr. Angela Botez, ºi cu sprijinul deosebit al ÎPS Teodosie, Ar-
hiepiscop al Tomisului, prof. univ. dr., membru onorific al AOSR. Între lucrãrile prezentate sem-
nalãm selectiv câteva dintre cele mai interesante lucrãri: „Filosofi români despre relaþia ºtiinþã-re-
ligie“ (Angela Botez), „Religie, ºtiinþã ºi religiologie“ (Alexandru Surdu), „Sufletul, expresia eter-
nitãþii într-o lume finitã“ (ÎPS Teodosie), „Act religios ºi gândire teoretico-ºtiinþificã“ (Claudiu Ba-
ciu), „ªtiinþa fãrã conºtiinþã este ruina sufletului“ (Nicolae M. Constantinescu), „Rolul ecologiei
spirituale în reconcilierea religiei ºi ºtiinþei“ (Viorica E. Ungureanu), „Libertatea religioasã ºi ega-
litatea de ºanse“ (Mihaela Muraru-Mândrea).
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DIALOGUL PUBLIC DESPRE FOLOSIREA ENERGIEI
ÎN SUD-ESTUL EUROPEI

CS III dr. Henrieta Aniºoara ªerban de la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
al Academiei Române a participat la Conferinþa Dialogul public despre folosirea energiei suste-
nabile în sud-estul Europei: Energie. Dezvoltare. Democraþie. Un nou viitor energetic pentru sud-
estul Europei, care a avut loc la Belgrad, în perioada 17-19 octombrie 2011. Evenimentul a fost
organizat de ªcolile de Studii Politice care funcþioneazã sub egida Consiliului Europei. Profilul
acestor ºcoli este legat de democraþie, drepturile omului ºi susþinerea voinþei politice de democra-
tizare în aceastã parte a Europei. Politicile energetice din regiune au constituit ºi vor constitui în
continuare un adevãrat motor al dezvoltãrii regionale, ca mizã pentru societãþile democratice axate
pe domnia legii ºi garantarea drepturilor omului.
Demersul principal al conferinþei a fost astfel acela de a aduce acest subiect mai aproape de

politicieni ºi alþi actori mai puþin implicaþi din punct de vedere tehnic în aceastã problematicã
(NGO-uri, ziariºti etc.), dar importanþi în procesul de conºtientizare asupra importanþei cooperãrii
regionale, a importanþei investiþiilor, a protecþiei mediului, a integrãrii europene a regiunii ºi din
aceastã perspectivã. Temele conferinþei au ilustrat acest demers: „Cooperarea regionalã — cãtre
integrarea în piaþa europeanã“, „Rolul legislativ ºi rolul de supervizare al parlamentelor naþionale
în atingerea þintelor propuse prin EU 20-20-20“, „Rolul conlucrãrii instituþionale dintre ministerele
energetice naþionale ºi cadrele instituþionale oferite de SEE ºi EU 2020“, „Evidenþierea potenþia-
lelor pieþei pentru folosirea sustenabilã a energiei“, „Energia ºi schimbãrile climatice“. La eveni-
ment au participat diverse personalitãþi, preºedintele Serbiei, miniºtri, reprezentanþi ai UE, politi-
cieni, profesori universitari ºi cercetãtori, ziariºti, reprezentanþi ai mass-media ºi chiar artiºti inte-
resaþi de aceastã problematicã.
Printre cele mai interesante întrebãri care au organizat discuþiile au fost: „În ce mãsurã oferã

o cãlãuzire adecvatã þintele fixate de UE pentru 2020 pentru strategiile naþionale?“, „Care sunt re-
glementãrile ºi legislaþia ce oferã cadrul cel mai adecvat pentru relaþionarea cu Tratatul Comunitar
cu privire la Energie?“, „Cum se traduc þintele, legile ºi strategiile democratice ale UE în dezvol-
tare, în crearea locurilor de muncã, în reducerea «sãrãciei energetice» ºi a sãrãciei în general?“,
„Care este importanþa coordonãrii ministeriale din regiune în contextul securitãþii energetice ºi al
protecþiei mediului?“ etc.
În încheierea conferinþei, concluziile au indicat potenþialul unui document care ar putea fi re-

dactat pentru a prezenta sugestiile decelate opiniei publice europene ºi presei, prin instituþiile acre-
ditate sã rãspundã provocãrilor energetice contemporane, dar ºi instituþiilor politice naþionale ºi
ONG-urilor naþionale ºi transnaþionale de profil.

Redacþia

114 VIAÞA ªTIINÞIFICÃ / MISCELLANEA 4


