
ROLUL MASS-MEDIA ªI PERSPECTIVELE DE INTEGRARE
ÎN UE ALE REPUBLICII MOLDOVA

Prof. univ. dr. Dan Dungaciu, directorul ISPRI, a participat în perioada 5-8 aprilie la
lucrãrile seminarului „Informaþie — Mesaj — Atitudine“. Evenimentul a fost organizat
la Poiana Braºov de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat
cu Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi Tineret. Au fost prezenþi reprezentanþi ai socie-
tãþii civile din România ºi Republica Moldova printre care Doina Melinte, preºedinte al
Autoritãþii Naþionale pentru Sport ºi Tineret, Nicoleta Eucarie, preºedinte al Autoritãþii
Naþionale pentru Cetãþenie, Dorin Matei, redactor-ºef la „Magazin Istoric“.
Seminarul a avut ca subiect principal de dezbatere mass-media ºi rolul pe care aceas-

ta îl are în dezvoltarea societãþii civile din cele douã state, scopul fiind identificarea celor
mai eficiente mijloace de colaborare între instituþiile media din România ºi Republica
Moldova. Un alt subiect de interes pentru cei prezenþi a fost cel referitor la perspectivele
de integrare în Uniunea Europeanã ale statului vecin.
În prezenþa unui auditoriu numeros, format în mare parte din bloggeri din Republica

Moldova, domnul Dan Dungaciu a prezentat contextul intern ºi cel regional al demer-
sului de integrare, ca ºi perspectivele pe care le are Republica Moldova în procesul de
aderare la Uniunea Europeanã.

BASARABIA 1812 – 2012:
DOUÃ SECOLE DE ISTORIE TUMULTUOASÃ

Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei, Institutul de Is-
torie „A. D. Xenopol“ — Filiala Iaºi a Academiei Române, Institutul Cultural Român
„Mihai Eminescu“ din Chiºinãu ºi Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni au or-
ganizat în perioada 14-16 mai 2012 Conferinþa ºtiinþificã internaþionalã „Basarabia —
1812. Problemã naþionalã, implicaþii internaþionale“. La lucrãrile conferinþei a fost pre-
zent ºi directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, alãturi de numeroºi cercetãtori ºi
universitari din Republica Moldova, România, Rusia, Polonia, Ucraina, Italia, Turcia,
Austria, Letonia, Finlanda ºi Lituania.
În cadrul dezbaterilor care s-au desfãºurat la Iaºi ºi la Chiºinãu, specialiºtii prezenþi

au abordat o tematicã complexã din jurul acestui eveniment istoric (cu repercusiuni pânã
în zilele noastre), din care nu au lipsit aspectele politice, sociale, diplomatice, economice
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sau culturale. Dintre comunicãrile prezentate amintim: Procese ºi proiecte identitare în
Republica Moldova. Moºtenirea lui 1812— prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Institutul de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române; Ofensiva Imperiului Rus
în Sudul ºi Sud-estul Europei. Acþiuni sporadice ºi strategii militaro-politice (sec. XVII-
XIX)— academician Andrei Eºanu ºi Valentina Eºanu, Institutul de Istorie, Stat ºi Drept
al Academiei de ªtiinþe a Moldovei; Pacea de la Bucureºti din anul 1812: pãtrunderea
Rusiei în Balcani— prof. univ. dr. Elena Kudreavtseva, Institutul de Istorie a Rusiei al
Academiei de ªtiinþe a Rusiei; Reacþiile Curþii din Viena la politica expansionistã a St.
Petersburgului în Sud-Estul Europei la cumpãna secolelor XVIII-XIX — dr. Kurt Scharr,
Universitatea din Innsbruck; Vechiul Regat ºi Basarabia— prof. univ. dr. Ion Bulei, Uni-
versitatea Bucureºti; Relaþiile româno-letone în perioada interbelicã: contextul Basa-
rabiei — conf. univ. dr. Çriks Jekabsons, Universitatea din Letonia; Implozia URSS ºi
definirea coordonatelor istorice ale Republicii Moldova— conf. univ. dr. Gheorghe Co-
jocaru, Institutul de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei; Academia
Românã ºi Basarabia— academician Dan Berindei.

DEZBATERE-LANSARE A LUCRÃRII
RELIGION AND CONFLICT.

RADICALIZATION AND VIOLENCE
IN THE WIDER BLACK SEA REGION

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale împreunã cu Centrul de Preve-
nire a Conflictelor ºi Early Warning au organizat în data de 29 mai 2012, la Casa Titu-
lescu, o dezbatere ºtiinþificã ocazionatã de lansarea cãrþii Religion and Conflict. Radi-
calization and violence in the Wider Black Sea Region.
Lucrarea, ce îi are ca autori pe Iulian Chifu, Oana Popescu ºi Bogdan Nedea, a fost

publicatã recent la Editura Institu-tului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale. Re-
zultat al unui amplu proiect de cercetare, derulat pe parcursul unui an de zile, volumul
pune în discuþie o tematicã vastã referitoare la vecinãtatea esticã a Europei, marcatã de
tensiuni ºi conflicte interminabile. Cei trei autori propun o evaluare a potenþialului con-
flictual din regiunea Caucazului precum ºi a riscului sãu de escaladare, pe baza unui pu-
ternic mobil — religia.
Intervenþiile pe marginea volumului au fost susþinute de autori ºi de Teodor Meleº-

canu, director al Serviciului de Informaþii Externe, Cornel Codiþã, expert militar, Cristian
Diaconescu, consilier prezidenþial, ºi Dan Dungaciu, directorul Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale.
Evenimentul, desfãºurat în prezenþa unui numeros auditoriu, a beneficiat de sprijinul

German Marshall Fund.
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CONFERINÞÃ INTERNAÞIONALÃ
DESPRE CONCEPTUL REPUBLICAN DE LIBERTATE

Miercuri, 2 mai 2012, a avut loc deschiderea seriei de conferinþe internaþionale la In-
stitutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, parte a Progra-
mului Nr. II, Proiectul de cercetare nr. 1 Ideea de republicã în filosofia politicã modernã
ºi contemporanã 2011-2013 (coordonatori dr. Ion Goian ºi dr. Henrieta ªerban) cu tema
„Conceptul republican de libertate ca nondominaþie la Philip Pettit în relaþie cu teoria lui
John Rawls. O aplicaþie la realitãþile europene“, susþinutã de dr. Sari Maarit Holappa Flo-
rescu, cercetãtor, doctor în filosofie ºi funcþionar al UE. Prelegerea a fost urmatã de un
workshop pe aceastã temã.
Prelegerea a pornit de la o scurtã expunere a istoriei ideilor de filosofie politicã pe te-

ma republicanismului ºi a continuat cu o analizã a conceptului de libertate ca nondo-
minaþie, aºa cum apare la Philip Pettit, relaþionat cu perspectiva social-liberalã a concep-
tului de libertate din teoria rawlsianã a dreptãþii. Analiza a evidenþiat punctele comune
ale celor douã perspective, în contextul explicãrii diferenþelor de filiaþie dintre acestea,
în domeniul filosofiei politice contemporane. Astfel, mergând pe douã paliere principale
de analizã care investigheazã ce înseamnã sã fii cetãþean liber ºi cum pot fi protejate li-
bertãþile cetãþeneºti, expunerea a discutat relaþiile dintre libertate ca noninterferenþã ºi li-
bertate ca nondominaþie, discutând ºi precauþiile pentru eliminarea dominaþiei arbitrare
care se iau în teoria rawlsianã a dreptãþii.
Cercetãtoarea a arãtat cã filosofia politicã propusã de Philip Pettit conduce prin con-

ceptul de libertate ca nondominaþie la discuþia despre „adevãrata“ libertate, despre legea
bunã ºi democraþie ca proces contestabil. Modelul contestabil al democraþiei care are în
centrul sãu conceptul de libertate ca nondominaþie este extins de Philip Pettit ºi la or-
ganizaþii situate în plan internaþional, cum ar fi Uniunea Europeanã sau ONU, din per-
spectiva interesului pentru o interacþiune cu centrele naþionale de putere, care sã fie gu-
vernatã de principiile libertãþii ca nondominaþie. Ca urmare, în lumina ideilor acestor
autori contemporani, autoarea a subliniat cã puterea politicã naþionalã ºi internaþionalã
este legitimã dacã ºi numai dacã este exercitatã în conformitate cu o Constituþie aprobatã
de cãtre toþi cetãþenii liberi ºi egali ºi dacã este exercitatã într-un mod în care toþi ce-
tãþenii îl pot aproba.
Cu acest demers metodologic ºi din aceastã perspectivã filosoficã actualã s-a analizat

apoi cazul particular al expulzãrii rromilor din Franþa, caz în care decizia a fost aplicatã
colectiv, fãrã a considera cazurile particulare ale indivizilor, deºi chiar legea francezã
care a fost aplicatã prevedea posibilitatea expulzãrii unor indivizi ºi nu a unor grupuri,
pe considerente etnice.
Prin întrebãri, comentarii ºi discuþii s-au aprofundat atât aspectele teoretice ale temei,

cât ºi aspectele aplicative ale raportãrii la valorile ºi principiile republicane, pe de o par-
te, ºi rawlsiene, ale teoriei dreptãþii ca imparþialitate, pe de alta. Aceste perspective diferite
se aflã într-un dialog fructuos pentru înþelegerea ºi soluþionarea unor multiple realitãþi eu-
ropene cãrora le suntem contemporani.

Henrieta Aniºoara ªerban
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INAUGURAREA SÃLII WASHINGTON A ISPRI
— PRILEJ PENTRU O DEZBATERE ACADEMICÃ
DESPRE ALEGERILE PREZIDENÞIALE DIN SUA

Pe data de 30 mai 2012 a avut loc, la sediul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale al Academiei Române, inaugurarea sãlii Washington a institutului, prilej
cu care a fost organizatã ºi o dezbatere pe o temã de interes pentru auditoriul prezent —
Alegerile din SUA. Agenda candidaþilor, mizele interne ºi semnificaþiile globale. Acest du-
blu eveniment organizat de ISPRI s-a realizat cu sprijinul Ambasadei SUA în România,
care a contribuit la dotarea materialã a sãlii Washington.
Dezbaterea pe marginea alegerilor prezidenþiale din SUA, moderatã de directorul

ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, s-a deschis cu conferinþa susþinutã de David T. Morris,
consilier politic la Ambasada SUA în România, care a vorbit despre sistemul electoral al
SUA, încadrându-l în complexitatea sistemului federal — cu specificul împãrþirii com-
petenþelor între nivelul naþional ºi cel al statelor componente, dar ºi în particularitãþile
sistemului de douã partide a cãror competiþie pentru câºtigarea puterii comportã o multi-
tudine de nuanþe ºi subtilitãþi. De asemenea, vorbitorul a scos în relief faptul cã alegerile
din SUAsunt, ca urmare a statutului de mare putere în sistemul internaþional, un eveniment
ce stârneºte interesul nu numai al cetãþenilor sãi, dar care are un impact ºi la nivel mondial.
În continuare, Sandra Pralong s-a oprit asupra unui subiect central în campania elec-

toralã din SUA ºi care totodatã se aflã în dezbaterea opiniei publice din România: re-
forma sistemului de sãnãtate. Sandra Pralong a expus punctele de vedere pe care le susþin
cei doi candidaþi la preºedinþie Barack Obama ºiMitt Romney vizavi de sistemul health care.
Iulian Chifu, consilier prezidenþial pentruAfaceri Strategice, Securitate ºi Politicã Ex-

ternã, s-a oprit în prezentarea sa asupra politicii externe americane. Domnia sa a remar-
cat faptul cã politica externã nu este un subiect central în campania prezidenþialã din
SUA. În schimb economia este una dintre temele principale, cu atât mai mult cu cât criza
economicã nu a fost depãºitã, iar economia este la ora actualã una globalã, cu implicaþii
ºi asupra politicii externe. Iulian Chifu a mai precizat faptul cã relaþiile României cu Sta-
tele Unite au fost bune indiferent de cine a fost preºedinte al SUA, deoarece existã o con-
tinuitate în politica externã americanã indiferent dacã preºedintele a fost republican sau
democrat.
Generalul în rezervã Constantin Degeratu, fost ºef al Statului Major al Armatei Ro-

mâne, a încheiat seria intervenþiilor cu referiri tot asupra politicii externe a Statelor Unite
ºi a percepþiei pe care o are societatea româneascã asupra campaniei pentru alegerea
preºedintelui celei mai mari puteri din lumea de astãzi. Constantin Degeratu a remarcat
faptul cã societatea româneascã nu este atât de interesatã de cine va fi viitorul preºedinte
al SUA, deoarece oricine va ocupa fotoliul de la Casa Albã va menþine aceeaºi poziþie în
privinþa politicii externe ºi a securitãþii Statelor Unite.
Conferinþa organizatã de ISPRI s-a bucurat de un numeros auditoriu, format din cer-

cetãtori, studenþi, jurnaliºti, comentatori politici, care, la final, au adresat întrebãri ºi au
fãcut comentarii pe marginea temei dezbãtute.

Ruxandra Iordache
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CONFERINÞA ANUALÃ A SOCIETÃÞII
SOCIOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Societatea Sociologilor din România a organizat la Universitatea din Bucureºti, în
perioada 31 mai – 3 iunie 2012, conferinþa internaþionalã cu titlul Beyond Globalization.
Conferinþa ºi-a propus sã dezbatã teme referitoare la marile schimbãri pe care le-a cu-
noscut societatea în ultimele decenii, perioadã marcatã de douã evenimente majore: ata-
curile teroriste de la 11 septembrie ºi criza financiarã globalã. În cadrul conferinþei s-au
cãutat rãspunsuri vizavi de ce direcþii ale neoliberalismului ºi globalizãrii vor deveni de-
suete ºi care dintre acestea vor persista dupã criza economicã globalã. Conferinþa s-a
desfãºurat în ca-drul mai multor sesiuni de dezbatere.
Cercet. ºt. III dr. Cristian-Ion Popa în cadrul ISPRI a susþinut în cadrul sesiunii nr. 11

istoria teoriei sociale (pe care de altfel a ºi moderat-o) conferinþa cu tema „Elemente de
sociologie fiscalã“, în care a prezentat câteva elemente ale alfabetului sociologiei fiscale
relevante pentru crizele fiscale severe pe care le înfruntã statele sociale actuale atât în
Europa cât ºi în întreaga lume.

STATUL SOCIAL ªI CRIZA ECONOMICÃ

Dr. Cristian-Ion Popa ºi dr. Gabriela Tãnãsescu, cercetãtori ºtiinþifici III în cadrul
ISPRI au participat la Conferinþa Academos, desfãºuratã în perioada 7-9 iunie 2012.
Conferinþa a fost organizatã de ªcoala Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi Administrative ºi
European Journal of Sciences and Theology, ediþia din acest an având ca principalã temã
de dezbatere criza economicã ºi reducerea responsabilitãþilor tradiþionale ale statului
post-social.
Domnul Cristian-Ion Popa a susþinut conferinþa cu titlul „Market, State and rules-

based Welfare“, în care a abordat problema relaþiei dintre piaþã ºi stat. Aceastã relaþie
complexã se aflã în centrul preocupãrilor filosofilor ºi economiºtilor politici începând cu
Adam Smith ºi, de asemenea, ocupã un loc central în actualele dezbateri privind criza
economicã în general ºi cea financiarã în particular, cu care se confruntã statele sociale.
În acest context, Cristian-Ion Popa a susþinut un punct de vedere din perspectiva eco-
nomiei politice constituþionale, un nou curent de cercetare dezvoltat recent în interiorul
teoriei alegerii publice.
Doamna Gabriela Tãnãsescu a prezentat conferinþa cu titlul „Liberal neoclassicism

and the current policy of «neoclassical synthesis»“. Comunicarea a prezentat modelul al-
ternativ al „balanþei reale a puterii“ dintre forþele pieþei ºi structurile statului — tema pe-
renã a dezbaterii liberale. Acest model a fost examinat pe mai multe paliere: capacitatea
sa de a administra pieþele ºi de a reglementa sistemul financiar, viciat de rolul copleºitor
al speculaþiei cu bani virtuali; capacitatea de a obþine creºtere economicã prin practici
competitive ºi de a obþine atât utilitate privatã cât ºi socialã.
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MODELULMEDITERANEAN ªI REGIUNEA EXTINSÃ
AMÃRII NEGRE

Trei cercetãtori ºtiinþifici ai ISPRI, dr. Cristian-Ion Popa, dr. Bogdan Popescu ºi dr.
Lorena Stuparu au participat la primul simpozion internaþional „The Mediterranean
Pattern and the Extended Region of the Black Sea“. Simpozionul a fost organizat în pe-
rioada 7-9 iunie 2012 de Universitatea Europei de Sud-Est Lumina în colaborare cu In-
stitutul Italian pentru Studii Filosofice. Lucrãrile simpozionului s-au desfãºurat în cadrul
a trei secþiuni tematice: Instituþii ºi politicã; Interferenþe culturale ºi Economie ºi so-
cietate.
În cadrul dezbaterilor dr. Cristian-Ion Popa a susþinut conferinþa „What Consti-

tutional Role for State in a Post-Communist Society?“, dr. Bogdan Popescu comunicarea
„Political Parties Facing the Electorate. Discourses, Messages and Campaigning Strategies“
iar dr. Lorena Stuparu conferinþa cu titlul „Spaþiu mediteranean ºi identitate europeanã“.
Simpozionul s-a desfãºurat în prezenþa unui numeros auditoriu, format din univer-

sitari, cercetãtori ºtiinþifici, studenþi din România ºi strãinãtate.

SCHIMB INTERACADEMIC ISPRI — UNIVERSITATEA
HOGESCHOOL DIN BRUXELLES

Cercetãtorii ºtiinþifici ai ISPRI, dr. Henrieta Aniºoara ªerban, dr. Viorella Manolache
ºi dr. Rãzvan Pantelimon, au participat în luna iunie 2012, la Bruxelles (Belgia), în ca-
drul schimbului interacademic Fund for Scientific Research (FWO) ºi ISPRI, Academia
Românã—HUB, Royal BelgiaAcademy la programul de derulare a proiectuluiDiscursul
Totalitar, coordonat de Lut Lams ºi Henrieta Aniºoara ªerban.
Schimbul interacademic a avut în vedere continuarea proiectului de cercetare de-

marat de coordonatorii sãi, o serie de workshop-uri ºi întâlniri ºtiinþifice având ca scop
definitivarea volumului colectiv internaþional în curs de apariþie. În cadrul întâlnirilor
ºtiinþifice, moderate de cercetãtorii prof. Lut Lams, Henrieta Aniºoara ªerban ºi Geert
Crauwles, au fost dezbãtute aspecte ale problematicii discursului totalitar ºi studiile de
caz propuse de cercetãtori din Franþa, Suedia, Germania, China, Belgia ºi România.
Schimbul a facilitat ºi un ultim stadiu de documentare ºi verificare a textelor predate

pentru apariþia în volum, reconfirmarea schimbului interacademic ºi de colaborare ºti-
inþificã cu revista Romanian Review of Political Sciences and International Relations a
ISPRI ºi predarea, spre includere în circuitul de lecturã belgian, a cãrþilor publicate de
Henrieta Aniºoara ªerban ºi Viorella Manolache.

Redacþia
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