
EVENIMENT EDITORIAL: LANSAREA
PRIMEI ENCICLOPEDII DEDICATE MÃRII NEGRE

Luni, 5 octombrie 2020, a avut loc la sediul Academiei Române lansarea unui
volum inedit, cu titlul The Geopolitical Black Sea Encyclopaedia (Enciclopedia
Geopoliticã a Mãrii Negre), realizat de colectivul de cercetãtori ai Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþional „Ion I. C. Brãtianu“ (ISPRI) al Academiei
Române ºi apãrut în Marea Britanie, în limba englezã, la Editura Cambridge
Scholar Publishing.
Acest volum, elaborat sub coordonarea prof. univ. Dan Dungaciu, constituie

un instrument de mare însemnãtate pentru comunitatea academicã româneascã ºi
strãinã, pentru publicul larg. Volumul grupeazã un numãr mare de itemi prezen-
taþi în ordine alfabeticã, într-o structurã de tip dicþionar, itemi care trateazã varii
tematici conectaþi conceptului geografic, politic, istoric, geopolitic al Mãrii
Negre. Este vorba despre un volum care, fãrã a fi propriu-zis introductiv, ser-
veºte înþelegerii acestei zone de cãtre publicul larg, fiind în acelaºi timp ºi un real
instrument conceptual pentru cercetãtori ºi de ce nu ºi pentru decidenþii politici.
Lansarea volumului, organizatã în contextul prin el însuºi complex ºi dificil

al pandemiei, este importantã prin aceea cã, pe de o parte, aduce în discuþie pro-
blematica unei regiuni care face parte integrantã din agenda de interese ale
României, ca stat riveran; pe de altã parte, transmite faptul cã, în ciuda confiscãrii
atenþiei publice de cãtre pandemie, existã ºi alte subiecte de real interes, care
trebuie menþinute ca atare pentru toate categoriile de public. Aceastã reuºitã edi-
torialã transmite ideea cã realitatea nu este ºi nu trebuie sã fie confiscatã de o sin-
gurã dimensiune, fie ea atât de dramaticã precum cea a pandemiei.
Evenimentul a fost moderat de domnul academicianVictor Voicu, care a punctat

importanþa prezentului volum enciclopedic ca document istoric, ideologic, geo-
grafic, geopolitic adresat comunitãþii academice din România ºi din afara þãrii,
publicului larg românesc ºi internaþional.
Prof. univ. Dan Dungaciu, coordonator al enciclopediei ºi director al ISPRI,

a încadrat acest moment editorial în contextul a trei aspecte. Pe de o parte,
traseul instituþional al institutului, institut ce a împlinit 30 de ani de la înfiinþarea
sa, sub altã titulaturã. Acest institut ocupã un loc binevenit în domeniul prea puþin
acoperit în România al cercetãrii relaþiilor internaþionale. A fost amintitã ºi rede-
numirea simbolicã a institutului, în 2017, dupã numele marelui lider liberal Ion
I. C. Brãtianu, pentru a marca astfel, un pic în avans, împlinirea centenarului
României Mari.
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Al doilea aspect þine de planurile de cercetare ale institutului, între care pre-
zenta enciclopedie acoperã o dimensiune prea puþin studiatã în România sau în
afara þãrii. Semnificativ este faptul cã editorul britanic a decis sã devanseze apa-
riþia lucrãrii, ca rãspuns la feedback-ul bun venit dinspre cititori. Astfel, aceastã
enciclopedie, o creaþie sutã la sutã româneascã, propune publicului occidental o
perspectivã localã asupra unei regiuni prea puþin cunoscute. Marea Neagrã nu se
aflã în zona de interes a comunitãþii academice ºi politice internaþionale, spre
deosebire de mult mai „vizitata“ Mare Balticã, spre exemplu. Ca atare, enciclo-
pedia se prezintã ca un necesar abc pentru zona academicã dar ºi de decizie
politicã.
Al treilea aspect deplaseazã focus-ul înspre planul larg al unui necesar proiect

cultural românesc, prin intermediul cãruia România sã-ºi prezinte agenda intere-
selor proprii într-o posturã asumatã, curajoasã, de anvergurã, deoarece felul în
care se proiecteazã în afarã este determinant pentru felul în care este receptatã.
Lipsa unui proiect cultural sau un proiect modest pot avea drept consecinþã igno-
rarea sau neînþelegerea din partea actorilor externi. Acest principiu este valabil
pentru orice chestiune de interes pentru România, una dintre ele fiind problema-
tica Mãrii Negre. Intenþia prezentei enciclopedii este ºi de a veni în sprijinul unui
astfel de proiect.
Excelenþa Sa Andrew Noble, Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii

ºi Irlandei de Nord în România, a subliniat importanþa enciclopediei de a aduce
la luminã diferite provocãri academice ºi politice legate de spaþiul Mãrii Negre.
Marea Neagrã constituie un areal în care se afirmã o conjuncturã complexã ºi
competitivã nu neapãrat pozitivã. Marea Neagrã este importantã din prisma unor
astfel de riscuri, care sunt amplificate de faptul cã în prezent distincþia între afa-
cerile interne ºi cele externe ale unui stat este uneori fluidã.
Domnul Bogdan LucianAurescu, ministru al Afacerilor Externe al României,

a subliniat importanþa volumului în raport cu douã aspecte. Pe de o parte, geopo-
litica Mãrii Negre este determinantã pentru politica externã a României, ºi, în
ciuda percepþiei publice, importanþa Mãrii Negrea crescut. Pe de altã parte, acest
volum este un bun punct de pornire pentru a remedia situaþia precarã a bibliogra-
fiei consacrate subiectului. Marea Neagrã este un pol de securitate pentru NATO,
UE sau SUA, fiind nevoie ºi cercetare sistematicã a subiectului. Echilibrul bun
între analiza ºtiinþificã ºi decizie politicã este esenþial. Domnul ministru a pus în
relief contribuþia diplomaþiei româneºti la conturarea unui interes al comunitãþii
internaþionale, al aliaþilor României, faþã de regiunea Mãrii Negre. Domnia sa
considerã cã acest spaþiu, privit adesea ca unul al instabilitãþii, al conflictelor
hibride ºi îngheþate, ar trebui sã fie regândit în termenii unei cooperãri benefice
ºi pozitive între statele riverane, al unor confluenþe constructive.
Marea Neagrã este un punct de intersecþie al plãcilor tectonice geopolitice, de

unde ºi semnificaþia ºi consecinþele acþiunii actorilor regionali care transgreseazã
normele dreptului internaþional ºi principiile democraþiei, libertãþii, drepturilor
omului. Încãlcarea normelor de cãtre o þarã riveranã pune în pericol securitatea
tuturor statelor riverane.
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Domnul Constantin Dudu Ionescu, Consilier de Stat în cadrul Departamentului
Securitãþii Naþionale, a subliniat cã, în opinia sa, Marea Neagrã este un dar pe
care România nu a ºtiut sã îl foloseascã la adevãrata sa anvergurã în sprijinul
propriilor sale interese – o stângãcie costisitoare pe mai multe planuri, între care
cel economic, energetic sau de investiþii. Domnul Dan Mihalache, fost Ambasador
Extraordinar ºi Plenipotenþiar în Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord, a subliniat de asemenea importanþa Mãrii Negre ºi necesitatea de a atrage,
prin diferite tipuri de demersuri, atenþia internaþionalã asupra acestui areal. Lecþia
istoriei, afirmã domnia sa, ne învaþã cã a lãsa în uitare acest areal poate antrena,
mecanic, evenimente indezirabile.
În încheiere, domnul academician Rãzvan Theodorescu a confirmat contri-

buþia volumului, amintind cã, în mod simbolic pentru ISPRI, cel care a scris cel
mai mult în literatura româneascã despre Marea Neagrã este chiar fiul patronului
spiritual al institutului. Domnia sa aratã cã zona Mãrii Negre aparþine axei euro-
mediteraneene care, împreunã cu axa euro-atlanticã formeazã structura Uninii
Europene. Pe axa euro-mediteraneanã regãsim douã mãri înrudite, Marea Neagrã
ºi Marea Adriaticã. Sud-estul european este alcãtuit astfel din douã perspective,
cea ponticã ºi cea adriaticã. În prezent, spaþiul pontic a devenit o zonã incendiarã
ºi incendiatã, comunitatea Mãrii Negre fiind un eºec. Jucãtori precum Rusia sau
Turcia transgreseazã normele internaþionale, iar zona este un teren potrivit pentru
a aplica ºi studia conceptul de sindrom al þãrilor înrudite. Domnul academician
salutã prezenþa în enciclopedie a unui item precum geopolitica ortodoxiei, in-
vitând la un viitor proiect comun ISPRI Academia Românã despre geopolitica
religioasã.

Ruxandra Iordache

LANSAREA BAROMETRULUI
DE SÃNÃTATE PUBLICÃ

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“, prin
Centrul de Cercetãri Sociologice LARICS, a organizat sub egida Secþiei de ªtiinþe
Medicale aAcademiei Române, înAulaAcademiei Române, în data de 12 noiembrie
2020, workshopul „Sãnãtatea românilor în timpul pandemiei COVID-19“. În
cadrul workshopului au fost prezentate rezultatele Barometrului de Sãnãtate
Publicã, o cercetare sociologicã, realizat în luna octombrie 2020, ce evalueazã
percepþia românilor cu privire la sãnãtatea proprie ºi la sistemul de sãnãtate, în
perioada pandemiei de COVID-19.
Workshopul a fost condus ºi moderat de acad. Victor Voicu, vicepreºedinte

al Academiei Române ºi preºedinte al Secþiei de ªtiinþe Medicale. În deschidere
au luat cuvântul prof. univ. dr. Dan Dungaciu, director al Institutului de ªtiinþe
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Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, ºi Alina Culcea, pre-
ºedinte al Asociaþiei Române a Producãtorilor Internaþionali de Medicamente.
Datele Barometrului de Sãnãtate Publicã au fosti prezentate de conf. univ.

dr. Darie Cristea, director ºtiinþific al Centrului de Cercetãri Sociologice al
LARICS. Temele workshopului au avut ca punct de pornire datele obþinute la un
set de întrebãri precum:
• Care ar trebui sã fie prioritãþile Guvernului?
• Cât de informaþi se considerã românii cu privire la pandemia de COVID-19?
• Ce opinie are populaþia cu privire la un viitor vaccin împotriva COVID-19?
• Care este nivelul de informare al populaþiei cu privire la accesul la servicii

medicale, medicamente inovatoare ºi vaccinare?
Despre datele prezentate au exprimat puncte de vedere Diana Loreta Pãun,

consilier prezidenþial, Adela Cojan, preºedintele CNAS, László Attila, pre-
ºedintele Comisiei pentru Sãnãtate Publicã din Senat, Florin Buicu, preºedintele
Comisiei pentru sãnãtate ºi familie din Camera Deputaþilor,
Scopul workshopului este identificarea unor direcþii strategice pentru peri-

oada urmãtoare, în contextul în care domeniul sãnãtãþii rãmâne prioritar atât
pentru autoritãþi, cât ºi pentru cetãþeni. Datele Barometrului de Sãnãtate Publicã
pot fi consultate pe site-ul ISPRI, https://ispri.ro/wp-content/uploads/2020/11/
Barometru-de-s%C4%83n%C4%83tate-public%C4%83-final.pdf

www.larics.ro
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