
CONFERINÞA NAÞIONALÃ CU TEMA „ÎNTÃRIREA REGIMULUI
NEPROLIFERÃRII ARMELOR NUCLEARE“

Pe data de 30 octombrie 2013, în Aula Academiei Române a avut loc conferinþa naþionalã cu
tema „Întãrirea regimului neproliferãrii armelor nucleare“, cu ocazia deþinerii de cãtre România,
în acest an, a Preºedinþiei Comitetului Pregãtitor al Conferinþei de Examinare a Tratatului de ne-
proliferare a armelor nucleare care va avea loc în anul 2015 la New York.

Evenimentul organizat de Fundaþia Universitarã a Mãrii Negre (sub egidaAcademiei Române)
împreunã cu Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române a reunit
diplomaþi, experþi în domeniile studiilor de securitate ºi relaþiilor internaþionale, profesori, acade-
micieni. Moderatã de domnul ambasador Liviu Bota, preºedinte al Consiliului Director al Fun-
daþiei Universitare a Mãrii Negre, ºi de prof. univ. dr. Dan Dungaciu, preºedintele Fundaþiei Uni-
versitare a Mãrii Negre ºi director al ISPRI, conferinþa a avut pe ordinea de zi urmãtoarele inter-
venþii: Dan Berindei, Cuvânt de deschidere; amb. Nicolae Ecobescu, Negocierea Tratatului de ne-
proliferare a armelor nucleare; gen. Mihail Ionescu, Acordurile SALT ºi START ºi impactul lor
asupra regimului de neproliferare a armelor nucleare: un dosar de 4 decenii; prof. Ionuþ Puricã,
Armele nucleare ºi energia nuclearã; prof. ªerban Valeca, Securitatea energeticã a României; gen.
Teodor Frunzeti, Neproliferarea armelor nucleare — mãsura de întãrire a securitãþii interna-
þionale; amb. Liviu Bota, Structurile regimului de neproliferare a armelor nucleare; prof. Liviu
Mureºan, Riscurile proliferãrii ºi terorismul nuclear; Andrei Sapera, Neproliferarea armelor nu-
cleare ºi opinia publicã.

Evenimentul a început prin sublinierea de cãtre Liviu Bota a importanþei problemei denuclea-
rizãrii, „prioritarã pe agenda internaþionalã“ ºi prin evocarea Tratatului de neproliferare din anul
1968 care avea sã intre în vigoare în anul 1970, cât ºi a prelungirii acestuia în anul 1995 pe o pe-
rioadã nedeterminatã. Legat de aceasta, vorbitorul a arãtat cã România s-a distins prin contribuþii
semnificative în perioada negocierilor, iar în prezent prezideazã Comitetul Pregãtitor al Conferin-
þei de Examinare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare.

Vicepreºedintele Academiei Române, acad. Dan Berindei, a asigurat participanþii la eveniment
cã, pentruAcademia Românã, este o datorie sã fie prezentã la dezbaterile importante ale probleme-
lor în care este implicatã România, iar problema denuclearizãrii este de o însemnãtate capitalã, este
„problema nr. 1“ a existenþei ºi viitorului umanitãþii. În calitate de istoric, Dan Berindei a arãtat cã
România a fost prezentã întotdeauna când s-au discutat probleme importante începând cu a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, þara noastrã fãcându-ºi simþitã prezenþa în mod pozitiv. În acest
sens, reprezentanþii statului român au participat la conferinþele de pace, stimulând þãrile mici sã-ºi
apere demnitatea ºi locul pe glob. Mai mult, „în interbelic, am avut de douã ori un preºedinte al
Ligii Naþiunilor“. În continuare, domnul academician ºi-a exprimat opinia privitoare la necesitatea
dezbaterii acestei teme pentru rolul pe care îl joacã România în momentul de faþã.

Urmãtorul vorbitor, Bogdan Lucian Aurescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe, a afirmat de la bun început cã România a fost întotdeauna prezentã ºi în marile dezbateri
ale problemelor internaþionale. Astfel, în domeniul neproliferãrii ºi pe agenda dezarmãrii, Româ-
nia a fost implicatã cu rezultate foarte bune, þara noastrã susþinând controlul neproliferãrii ºi dezar-
marea. În acest sens, legat de demersurile României, Tratatul de neproliferare este cel mai impor-
tant instrument pentru menþinerea pãcii, cei trei piloni principali ai acestuia fiind dezarmarea, ne-
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proliferarea, utilizarea paºnicã a energiei nucleare. Dezarmarea nuclearã are astãzi, în opinia dom-
nului Bogdan Aurescu, douã etape importante: intrarea în vigoare a prevederilor privind interzice-
rea armelor nucleare ºi demararea negocierilor în materie de dezarmare. Pentru intrarea în vigoare
a acestor prevederi a fost instituit un grup diplomatic la care a participat ºi România, prin Cristian
Diaconescu. Negocierea unui astfel de Tratat în cadrul Conferinþei de dezarmare de la Geneva este
un obiectiv crucial, ºi aceasta pentru cã terorismul nuclear reprezintã o ameninþare la adresa
securitãþii internaþionale. În încheiere vorbitorul a subliniat cã aceasta este o temã a prezentului, dar
ºi a viitorului.

În continuare, amb. Liviu Bota a reiterat ideea cã neproliferarea nuclearã este o prioritate, su-
bliniind cã pericolul pe care-l reprezintã proliferarea nuclearã ºi care a devenit vizibil dupã al doi-
lea rãzboi mondial nu trebuie neglijat ºi ignorat. Cele cinci state care posedã arme nucleare — Ru-
sia, SUA, Franþa, China, Marea Britanie — sunt ºi membre ale Consiliului de Securitate. În urma
acordurilor ruso-americane pericolul nuclear s-a redus, dar nu suficient. Astfel, a mai precizat Liviu
Bota, referitor la securitate, în lume existã stocuri de uraniu îmbogãþit ºi de plutoniu de sute de to-
ne, în depozite civile ºi militare. Din acest motiv, perspectiva dezarmãrii este discutabilã ºi de
aceea problema neproliferãrii este foarte actualã. Astfel, neproliferarea se poate realiza pe douã di-
recþii: controlul exportului de tehnologie ºi interzicerea armelor nucleare. În încheiere, Liviu Bota
sugereazã ce mãsuri ar trebui luate pentru îndeplinirea obiectivului dezarmãrii nucleare: realiza-
rea universalizãrii participãrii la tratate; formarea unei opinii active.

Urmãtorul conferenþiar, amb. Nicolae Ecobescu, a accentuat contribuþia României la Tratatul
de neproliferare a armelor nucleare cuprinsã în documente care atestã implicarea activã a þãrii
noastre în dezbateri ºi negocieri. Din istoria acestei probleme, Nicolae Ecobescu a amintit spar-
gerea protocolului american în domeniu ºi obþinerea de cãtre URSS, în anul 1949, a armelor nu-
cleare. Au apãrut aºadar monopoliºti ai posesiei armelor nucleare. Au urmat apoi momente semni-
ficative de neproliferare în perioada rãzboiului rece, când douã state au devenit þinte ale discursului:
Franþa ºi China.

Domnul gen. Mihail Ionescu a vorbit despre „un dosar de patru decenii“, bogat în evenimente
internaþionale, din care reiese cã din anul 1961 ºi pânã astãzi procesul denuclearizãrii a fost sinuos,
dar cu toate acestea avem de trei ori mai puþin armament nuclear în posesia celor douã mari puteri,
nominalizând totodatã acordurile bilaterale între SUA ºi Rusia, SALT ºi START, un rol important
revenindu-i în acest sens preºedintelui SUABarack Obama care a schiþat o lume fãrã arme nucleare.

Dupã pauzã ºi discuþii, în a doua secþiune, gen. Teodor Frunzeti a prezentat conceptul de ne-
proliferare, problema proliferãrii nucleare ºi mediul internaþional de securitate, controlul proli-
ferãrii armelor nucleare. Domnia sa a arãtat cã existã 17 000 de focoase nucleare în lume, peste
90% fiind deþinute de SUA ºi Rusia. Vectorii preferaþi de transport la þintã sunt rachetele balistice
cu baza la sol, cãrora li se adaugã aviaþia de bombardament, submarinele etc. Conferenþiarul a sus-
þinut ideea cã descurajarea nuclearã nu poate fi un panaceu. Armele nucleare limiteazã inclusiv ca-
pacitatea de acþiune a comunitãþii internaþionale. Proliferarea poate fi determinatã de instabilitãþi
politico-militare regionale ºi de relaþiile ambigue între marile puteri. În ultimul timp, a mai adãugat
Teodor Frunzeti, combaterea proliferãrii a înregistrat progrese, dar ameninþãri ºi riscuri continuã
sã se manifeste — de exemplu, cazul nuclear iranian.

Profesorul universitar doctor Ion Valeca de la Institutul de Cercetãri Nucleare din Piteºti a vor-
bit despre securitatea energeticã a României, despre globalizare, dezvoltare energeticã ºi neproli-
ferare. În expunerea sa, profesorul s-a referit la partea de aplicaþii nucleare ºi la ceea ce a fãcut
România în acest sens. Comunicarea, foarte tehnicã, a gravitat în jurul urmãtoarelor idei: „Energia
nuclearã între panicã, încãlzirea globalã ºi sustenabilitate economicã“; „Globalizare ºi valuta de
carbon“ (dilema ecologie versus industrie, sau noul concept de dezvoltare durabilã). Întrebarea
principalã la care vorbitorul a cãutat sã ofere un rãspuns a fost „unde se aflã România?“.

Profesorul Ion Valeca a prezentat în continuarea expunerii domniei sale evoluþia necesarului
de energie pe cap de locuitor în România, „pilonii dezvoltãrii programului nuclear românesc în
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scopuri paºnice“, dar ºi câteva „exemple de competenþe în domeniu care au atins notorietatea teh-
nologicã“ etc.

La rândul sãu, acad. Ionuþ Puricã a vorbit despre energia nuclearã ºi armele nucleare. Temele
prezentãrii domniei sale au fost urmãtoarele: energia nuclearã în lume; energia nuclearã în Româ-
nia (reactoare nucleare în România, la Mãgurele ºi Cernavodã); perspective tehnologice în dome-
niu; accidente; terorism; puterea nuclearã în lume. Domnul academician a susþinut ideea cã România
se gãseºte într-o poziþie bunã în portofoliul de generare de energie ºi în privinþa reactorilor nucleari.

Afirmând de la bun început cã energia nuclearã este unul dintre domeniile importante de reali-
zare a energiei, academicianul Cristian Hera, vicepreºedinte al Academiei Române, a pledat pentru
valorificarea energiei nucleare în scopuri paºnice, pentru dezvoltarea aplicaþiilor acesteia în indus-
trie ºi agriculturã, împotriva proliferãrii armelor nucleare.

În continuare, Andrei Sapera a vorbit despre neproliferarea armelor nucleare ºi opinia publicã,
despre rolul internetului, a reþelelor de socializare, al telefoniei în globalizare iar Ioan Oltean,
preºedinteleAsociaþiei Române de Drept Nuclear, a prezentat dimensiunea juridicã a fenomenului.

Concluziile acestui eveniment academic i-au revenit domnului profesor Dan Dungaciu, care a
apreciat ca extrem de util pentru dezbaterea ºtiinþificã tot ce s-a prezentat în Aula Academiei Ro-
mâne pe data de 30 octombrie 2013, anunþând cu acest prilej cã toate comunicãrile vor fi publicate
într-un volum care urmeazã sã aparã la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Interna-
þionale.

Lorena Stuparu

ADUNAREA GENERALÃ ªI SESIUNEA ANUALÃ
DE COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE, CRIFST

Joi, 17 octombrie a avut loc Adunarea Generalã a CRIFST, în Aula Academiei Române, ini-
þiatã prin Cuvântul de deschidere rostit de Academicianul Dan Berindei, preºedintele CRIFST. Au
urmat prezentarea Raportului de activitate al CRIFST în perioada oct. 2012 – sept. 2013 (dr. Va-
lentin Marin, secretar al DIS/CRIFST), dezbaterile pe marginea raportului prezentat ºi aprobarea
noilor membri ai CRIFST de cãtre Adunarea Generalã, completarea Biroului Executiv al CRIFST
prin alegerea noului secretar ºtiinþific al CRIFST. Evenimentul a fost bogat în sesiuni de comuni-
cãri care s-au derulat pe tot parcursul zilei.

Astfel, în Sesiunea anualã plenarã de comunicãri ºtiinþifice au vorbit academicienii Gleb Drã-
gan (Rolul credinþei în ºtiinþã), Mircea Maliþa (Forma mentis în era computerului ) ºi Horia Colan
(titlu rezervat), dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române (Emil Racoviþã
— primul explorator român în Antarctica), prof. dr. Mircea Grigorescu, Cluj-Napoca (Centenar
Acad. Octavian Fodor — fondator al gastroenteorologiei din România) ºi Liviu Alexandru Sofo-
nea, Braºov (Complexul program Neo Tehnika — Paleotehnika în faza finalã. Studii de caz).

Sesiunea omagialã dedicatã academicianului ªtefan Bãlan (1913-2013) a avut loc înAulaAca-
demiei Române, de la ora 13.00. Au vorbit: Academicianul Dan Berindei, preºedintele CRIFST
(Cuvântul de deschidere), Nicolae ªt. Noica (Un gând despre Academicianul ªtefan Bãlan), Mihai
Alexandrescu ºi ªtefan Florin Bãlan (Un secol de la naºterea lui ªtefan Bãlan, personalitate de
seamã a ºtiinþei ºi învãþãmântului superior de construcþii din România), Tudor Sireteanu, membru
corespondent al Academiei Române (Tinerii au nevoie de repere. Eu am avut: Academicianul ªte-
fan Bãlan) ºi Nicolae Posea (Omagiu academicianului ªtefan Bãlan).

Divizia de Istoria ªtiinþei a desfãºurat lucrãrile sesiunii de comunicãri în Aula Academiei Ro-
mâne, de la ora 14.00. Acad. Gleb Drãgan a þinut Cuvântul de deschidere, Valentin Marin a fãcut
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o prezentare generalã a Revistei „STUDII ªI COMUNICÃRI/DIS“, vol. VI/2013, Eufrosina Otlãcan
a vorbit despre Interdisciplinaritate, deschidere spre culturã ºi implicare în viaþa socialã, la crea-
torii ºcolii româneºti de matematicã, Dana Tãutu Schlomiuk (Canada) a comunicat lucrarea Amin-
tiri despre profesorul Miron Nicolescu, Alexandru Marinescu a vorbit despre Virgil Nitzulescu, un
parazitolog de faimã europeanã, ªtefan Negrea a prezentat Destinul tragic al consãtenilor nem-
þeni, Nicolae Dãscãlescu ºi Vasile Mitrea, ajunºi generali în ultimul rãzboi mondial, Elvira Botez
(Cluj-Napoca) a comunicat pe tema Teoria relativitãþii în publicistica româneascã. Opinii ºi con-
troverse, Pompiliu Manea (Cluj-Napoca) a vorbit despre Petre N. Georgescu, fondator al Atelie-
relor Ministerului Sãnãtãþii din România, Alexandru Rotaru (Cluj-Napoca) a prezentat lucrarea
Prof. dr. Ioan Aleman, succesor al întemeietorului Gheorghe Bilaºcu, Lenuþa Alboaie (Iaºi) a pre-
zentat Cloud Computing — o nouã erã în societatea informaþionalã, Cristina-Maria Dabu a sus-
þinut lucrarea Evoluþia în timp a tehnologiilor de programare, Marian Rizea a vorbit despre Con-
stantin Noica — aºa cum l-am cunoscut, Gina Scãeþanu, ºi Maria Pele au vorbit despre Impactul
nitraþilor asupra sãnãtãþii omului ºi a mediului înconjurãtor, apoi Laura-Alexandra Ostafe ºi Lau-
renþiu-Norocel Ostafe au susþinut comunicarea cu titlul Alchimia — protoºtiinþã sau pseudoºti-
inþã?

În continuare, Gabriela Andrei, ºi Mircea-Dragomir Andrei au vorbit despre Giovanni Pinna,
personalitate marcantã a muzeologiei contemporane, Petrescu Angela ºi Petrescu Iorgu au pre-
zentat lucrarea Aurel Papadopol, omagiu postum la 90 de ani de la naºterea sa, Filofteia Repez a
vorbit despre Dimensiunea militarã ºi politicã a mareºalului Alexandru Averescu, Teodora Stã-
nescu-Stanciu a prezentat comunicarea Momente din istoria transporturilor: metroul londonez ºi
perspectiva româneascã, Ana Caratã, Adriana-Elena Tãerel, Constanþa Rizescu, Lucian-Mihai
Stãnescu ºi Laura-Cristina Nicolae au prezentat Cercetarea ºtiinþificã de istoria farmaciei în te-
ritoriul românesc, Emilia Stancu, Ana Caratã, Cristina Rais au comunicat pe tema Încercare de
portret — Constantin Iugulescu ca om ºi profesionist, Constanþa Rizescu, Adriana-Elena Tãerel ºi
Ligia Ghidel au prezentat Repere istorice privind industria farmaceuticã româneascã. Me-
dicamente tonice energizante, Dumitru Curcã a vorbit despre Personalitãþi marcante ale medicinei
veterinare din Bucovina, membri ai Academiei Române, Iolanda Constantinescu a prezentat O pri-
vire asupra vieþii culturale în perioada lui Dimitrie Cantemir, Denisa-Oana Pãtraºcu a vorbit pe
tema Istoricul asistenþei sociale din România ºi Marian-Gabriel Banciu a comunicat despre Un ex-
periment fizic epocal ºi contribuþiile româneºti la realizarea lui.

Sesiunea de comunicãri a Diviziei de Istoria Tehnicii s-a þinut în Sala de Consiliu a Academiei
Române de la ora 14.00 ºi a debutat cu un Cuvânt de deschidere þinut de academicianul Horia Co-
lan. Mariana Jurian a vorbit despre Vidraru — minune a tehnicii româneºti, Radu Gheorghe Bellu
a comunicat pe tema Cãile ferate române în anii 1941-1945, Andrei Berinde a prezentat Instalarea
administraþiei Cãilor Ferate Române în Transilvania dupã Marea Unire (1918-1920), Ioan Vasile
Buiu a vorbit despre Aeroplanul VLAICU III — o „dispariþie“ neelucidatã, Marina Cionca, Ioan
Muscu, Biborka Bartha au prezentat Inovãri în designul de mobilier de ºedere din anii ’50, Andrei
Ciontu a comunicat despre Primul Simpozion Naþional de RADAR (radiolocaþie) – SNR ’89 — un
simpozion unicat, Victoria Cotorobai, Liviu-Alexandru Sofonea, Laura-Teodora Cotorobai au dis-
cutat Prioritãþi româneºti în industria petrolului ºi gazelor naturale, Ioniþã Dãescu a comunicat pe
tema Energeticieni români în Bucureºtiul interbelic, Nicolae Diaconescu, Gabriel A. Diaconescu
a prezentatMuzeele Tehnice, încotro?, Vasile Diaconescu a vorbit despre Alexandre Gustave Eiffel
în România. Caz particular: Eiffel ºi Universitatea POLITEHNICA în Bucureºti, Traian-Con-
stantin Dumbrãveanu a discutat Construcþia ºi performanþele vehiculelor care circulau pe drumu-
rile antice romane, Elena Helerea, Liviu Alexandru Sofonea au comunicat pe tema Prezenþa Ro-
mâniei în Organizaþia Internaþionalã ICOHTEC, ªtefan Iancu a vorbit despre O istorie recentã:
Aplicaþii ale tehnologiei de microsistem în industria auto, Mircea Ignat a comunicat pe tema Preo-
cupãri în cadrul ICPE, în perioada 1978-1990, în domeniul componentelor giroscopice, Nicolae
P. Leonãchescu a vorbit despre Unionistul Dimitrie St. Logigan ºi familia lui, Nona Millea a pre-
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zentat lucrarea intitulatã Ing. Nicolae Sotirescu — un electronist de excepþie, Dãnuþ-Puiu ªerban a
vorbit despre ªtefania Mãrãcineanu — Momente din viaþa unei personalitãþi încã insuficient cu-
noscute, Sidonia Teodorescu a comunicat pe tema Moºtenirea familiei Macca, Traian Tomescu a
discutat despre Aspecte privind calculul ºi construcþia avioanelor inginerului Aurel Vlaicu, Aurel
Tudorache a prezentat Documente despre viaþa ºi activitatea lui Dimitrie Leonida, iar Francisc
Visky a vorbit Despre posibilitatea fabricãrii tuburilor electronice în România interbelicã ºi per-
spectiva postbelicã a acestei industrii.

La Clubul Academicienilor, de la ora 14.00, s-au desfãºurat lucrãrile Diviziei de Logicã, Me-
todologie ºi Filosofia ªtiinþei, deschise de prezentarea susþinutã de Gorun Manolescu pe tema Mi-
hai Drãgãnescu: Tensiunea filosoficã, urmat de Geo April Sãvulescu care a discutat Problema in-
conºtientului: Richard Wagner ºi Lucian Blaga. Cãtãlin Ioniþã a prezentat lucrarea intitulatã Me-
tafora trans-semnificativã, Richard David-Rus a supus atenþiei tema Aspecte ale înþelegerii ºti-
inþifice, Alexandru Giuculescu a comunicat pe tema Matematismul, o eroare benignã a interdisci-
plinaritãþii, Marius-Augustin Drãghici a prezentat Comentarii despre scepticismul filosofic ºi na-
tura certitudinii ºtiinþifice,Oltea Joja a vorbit despre Paradigme clinice — perspectiva integrativã,
Gabriel Nagâþ a comunicat pe tema Consideraþii filosofice asupra ipotezei singularitãþii, G. G.
Constandache a suspus atenþiei tema Destinul în filosofie ºi ºtiinþã,Marta-Christina Suciu a vorbit
despre Platformele colaborative de cercetare interdisciplinarã ºi co-autoratul, iar Ana Bazac a în-
cheiat seria prezentãrilor prin lucrarea intitulatã Ce punem în parantezã?

Toate lucrãrile prezentate în cadrul Adunãrii Generale ºi a Sesiunii anuale de Comunicãri
ªtiinþifice CRIFST au beneficiat de idei interesante, întrebãri ºi comentarii adecvate ºi sub-
stanþiale.

Henrieta Aniºoara ªerban

SUMMITUL ESTIC ªI PERSPECTIVELE REPUBLICII MOLDOVA
DISCUTATE LA CLUJ-NAPOCA

Pe data de 8 noiembrie 2013, în Aula Facultãþii de Studii Europene a Universitãþii Babeº-Bo-
lyai din Cluj-Napoca a avut loc un eveniment constând în dezbaterea temei „Summit-ul de la Vil-
nius, Parteneriatul Estic ºi Perspectiva Europeanã a Republicii Moldova”. Organizatã de Grupul
de reflecþie ºi analizã internaþionalã CITADEL, în parteneriat cu Facultatea de Studii Europene a
Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca ºi Institutul de Cercetãri Europene ºi moderatã de
cãtre conf. univ. dr. Valentin Naumescu, coordonator CITADEL, dezbaterea a avut ca punct de ple-
care parafarea de cãtre Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeanã cu pri-
lejul Summitului de la Vilnius, programat în perioada 28-29 noiembrie 2013. Au rãspuns invitaþiei
la aceastã semnificativã dezbatere: secretarul de stat pentru Afaceri Strategice, Dl Bogdan Au-
rescu; Ambasadorul Republicii Moldova în România, Excelenþa Sa Iurie Reniþã; directorul Institu-
tului de Cercetãri Europene, Prof. Univ. Dr. Vasile Puºcaº, ºi directorul Institutului de ªtiinþe Poli-
tice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, Prof. Univ. Dr. Dan Dungaciu.

Problema cea mai importantã pusã în discuþie este posibilitatea ca Ucraina sã semneze unAcord
de asociere la Uniunea Europeanã, iar alte douã þãri, Georgia ºi Republica Moldova, ar putea pa-
rafa astfel de acorduri. Acordurile de Asociere reprezintã pentru aceste state înscrierea pe drumul
spre Uniunea Europeanã.

Lorena Stuparu
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CONFERINÞA ªTIINÞIFICÃ INTERNAÞIONALÃ
„COMPLEXITATEA ªI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE“

Centrul de Studii Strategice de Apãrare ºi Securitate (CSSAS) al Universitãþii Naþionale de
Apãrare „Carol I“ a organizat în zilele de 21-22 noiembrie 2013 conferinþa ºtiinþificã anualã inter-
naþionalã Strategii XXI cu tema Complexitatea ºi dinamismul mediului de securitate. La conferinþã
au participat oficiali din cadrul Preºedinþiei României, ai structurilor naþionale de apãrare ºi ordine
publicã, precum ºi cercetãtori, cadre universitare, doctoranzi, masteranzi din universitãþile civile
ºi militare din þarã ºi strãinãtate.

Conferinþa s-a desfãºurat pe 5 secþiuni ºi a fost deschisã de alocuþiunile col. prof. univ. dr.
Gheorghe Calopãreanu, locþiitorul Comandantului UNAp ºi col. lect. univ. dr. StanAnton, directo-
rul CSSAS. Prima secþiune, „Actori statali ºi nonstatali în configurarea relaþiilor de putere ale se-
colului XXI“, a dezbãtut subiecte, precum rolul organizaþiilor de securitate în relaþiile internaþio-
nale, revigorarea organizaþiilor de securitate, contextul geopolitic ºi relaþiile de putere, conflictele
îngheþate, gestionarea tranziþiei politice în diferite regiuni ale lumii, dezarmarea nuclearã ºi nepro-
liferarea, diaspora ºi rolul sãu ca actor în susþinerea schimbãrilor regionale ºi globale, între cei care
au susþinut prezentãri numãrându-se conf. univ. dr. Iulian Chifu, consilier prezidenþial (Transfor-
marea sistemului relaþiilor internaþionale: fracþionarism ºi anarhism, de la ºah la GO); dr. Virgil
Bãlãceanu, consilierul ministrului Apãrãrii Naþionale (Valenþele insurgenþei); dr. Péter Tálas, di-
rectorul Centrului de Studii Strategice ºi deApãrare din Budapesta (Perspective 2030 pentru Euro-
pa Centralã ºi de Est — integrare sau întoarcere la statutul de periferie?) ºi Tamás Csiki din ca-
drul aceleiaºi instituþii (Perspectivele cooperãrii multinaþionale în domeniul apãrãrii în Europa
Centralã); dr. Lukás Dyèka ºi ing. František Miánek din Cehia (Provocãri în procesul de elabo-
rare a documentelor strategice pe termen lung din sectorul de apãrare al Republicii Cehia),
dr. Vasile Roman (Perspective privind nevoia transformãrii Strategiei de apãrare naþionalã în
context european), dr. Florin Diaconu (Elemente semnificative ale balanþei de putere din zona Gol-
fului Persic în anul 2013) etc.

Cea de-a doua secþiune, „Transformarea securitãþii“, a fost deschisã de înregistrarea dr. Dana
Perkins (Rezoluþia 1540 a Consiliului de Securitate al ONU: o perspectivã militarã), urmatã de
comunicarea col. dr. Stan Anton (Imperativul unui nou calcul strategic impus de actualul context
internaþional), urmãtoarele contribuþii având ca teme: constanþã ºi schimbare în mediul internaþio-
nal de securitate, noi probleme în menþinerea ºi consolidarea pãcii, securitatea umanã ºi securitatea
transculturalã, securitatea energeticã, securitatea alimentarã, schimbãrile climatice la nivel mon-
dial ºi implicaþiile de securitate internaþionale etc.

„Evoluþii în teoria ºi practica strategicã“ a fost titlul urmãtorului panel, în cadrul cãruia contri-
butorii au discutat subiecte, precum acþiune ºi interacþiune strategicã, strategii alternative, modele
ºi concepte strategice, gândire strategicã militarã, culturã strategicã, zone de interes strategic.

Comunicãrile celei de a patra secþiuni, „Modernizarea organizaþiei militare“, au abordat pro-
blematici specifice militare, precum dinamica transformãrii organizaþiei militare, politica de dez-
voltare ºi schimbul de capacitãþi militare, organizarea armatei ºi societatea, relaþiile civil-militare
ºi schimbarea în sistemul militar, educaþia militarã.

Ultimul panel a fost dedicat unui subiect de mare actualitate, „Confruntarea ciberneticã“ în ca-
drul cãruia participanþii au dezbãtut cadrul conceptual de confruntare ciberneticã, politici ºi strate-
gii de securitate ciberneticã, riscurile, ameninþãrile ºi vulnerabilitãþile cibernetice etc.

Conferinþa a oferit cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor
ºi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetãrii ºtiinþifice în domeniul securitãþii ºi strategiei.
Textele comunicãrilor urmeazã sã fie publicate într-un volum colectiv, putând astfel constitui un
reper în abordarea ºi examinarea mediului de securitate actual.

Sanda Cincã
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LANSÃRI DE CARTE ALE EDITURII ISPRI LA GAUDEAMUS

Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale ºi-a lansat cele mai recente apa-
riþii editorale în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, desfãºurat, la Bucureºti, în perioada 20-24
noiembrie 2013. În data de 22 noiembrie 2013, au fost prezentate trei volume realizate de cerce-
tãtorii ºtiinþifici ai Institutului. Primul dintre acestea, intitulatModernitãþi alternative este coordo-
natã de conf. univ. dr. Cristi Pantelimon ºi îi are ca autori, alãturi de coordinator, pe dr. Ion Goian,
prof. univ. dr. Florin Muller ºi dr. Lucian-ªtefan Dumitrescu. Lucrarea reprezintã o încercare de
reinterpretare a unei pãrþi a gândirii politice interbelice. Ea aduce în discuþie ideile a patru autori
români interbelici: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Mircea Vulcãnescu ºi Mihail Manoilescu. În cadrul
lansãrii, cei patru autori ai volumului mai sus menþionat au luat pe rând cuvântul rãspunzând totodatã
ºi întrebãrilor auditorului.

Cel de-al doilea volum sub egida ISPRI lansat în cadrul Târgului a fost România ºi Rusia dupã
20 de ani, coordonat de directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu ºi de dr. Gabriela Tãnã-
sescu, cercetãtor stiinþific III. Ceilalþi contributori ai lucrãrii sunt: Tatiana Bitkova, Nadezda Feyt,
Aristide Cioabã, Lorena Pãvãlan Stuparu, Constantin Nica, Oana Simion, Paraschiva Bãdescu,
Darie Cristea, Lucian-ªtefan Dumitrescu, Larisa N. Harea, Irina Selivanova, Mikhail Golovnin,
Daria Ushkalova, Angela Grãmadã ºi Ileana Racheru.

Studiile acestui volum circumscriu ca interese majore de cercetare relaþiile dintre România ºi
Federaþia Rusã în contextul schimbãrilor politice din Europa epocii postcomuniste ºi procesul de
democratizare a sistemelor politice ale celor douã þãri. Subsumat lor sunt prezentate implicaþiile
evoluþiei economice, politice ºi geopolitice a Federaþiei Ruse asupra parteneriatelor ei strategice
— reflectate în principal în evoluþia Comunitãþii Statelor Independente, în poziþia Federaþiei Ruse
faþã de vecinãtatea apropiatã (conotatã ca sferã a intereselor privilegiate), în raportarea ei la Parte-
neriatul Estic ºi în iniþierea proiectului Uniunea Eurasiaticã.

În cadrul acestei lansãri, coordonatorii volumului au avut privilegiul de a-i avea ca invitaþi pe
consilierul Andrey Kosilin din cadrul Ambasadei Federaþiei Ruse în România, ambasadorul Pa-
raschiva Bãdescu, fost ºef al misiunii OSCE în Muntenegru ºi diplomatul Vasile Buga, coordo-
nator al Centrului de Studii Ruse ºi Sovietice din cadrul Institutului Naþional pentru Studiul Totali-
tarismului al Academiei Române, vicepreºedinte al pãrþii române în Comisia bilateralã a istoricilor
din România ºi Rusia.

Cel de-al treilea ºi ultimul volum lansat în data de 22 noiembrie îi aparþine consilierului prezi-
denþial pentru afaceri strategice ºi securitate internaþionalã, dr. Iulian Chifu. Volumul intitulatGân-
dire strategicã este o prezentare teoreticã a ideilor de Mare Strategie ºi a realizãrilor concrete a
unei colecþii de abordãri strategice ºi strategii ale României privind politicã externã, securitatea ºi
apãrarea. Printre invitaþii autorului, s-au numãrat dr. Dan Dungaciu, directorul ISPRI, dr. Narciz
Bãlãºoiu — director al Centrului de Prevenire a Conflictelor ºi Early Warning, (CPC-EW) precum
ºi dr. Cornel Codiþã, director de programe în cadrul CPC-EW.

A doua zi, pe 23 noiembrie 2013 au avut loc lansãrile a încã douã lucrãri ce au vãzut lumina
tiparului sub egida editurii ISPRI. Prima dintre ele se intituleazã Instituþiile, organizaþiile inter-
naþionale ºi România ºi reprezintã o „Micã Enciclopedie“ elaboratã de un colectiv de cercetãtori
ºtiinþifici ai Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române, coordo-
naþi de istoricul Stelian Neagoe (Cristina Arvatu-Vohn, Sanda Cincã, Ruxandra Iordache, Carmen
Burcea, Viorella Manolache, Oana Simion, Rãzvan Pantelimon, Alexandra Vasile). „Mica Enci-
clopedie“ este publicatã în douã volume: primul cuprinde instituþiile ºi organizaþiile naþionale ºi
europene, iar cel de-al doilea instituþiile ºi organizaþiile mondiale din care a fãcut sau face parte
România. Cele douã volume reprezintã un aºteptat instrument de lucru pe piaþa cãrþii, adresat cate-
goriilor largi de cititori, de la cei pasionaþi de gen pânã la elevi, studenþi, profesori, cercetãtori ºti-
inþifici, oameni politici ori specialiºti în tumultoasa activitate a diplomaþiei universale.
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În cadrul lansãrii „Micii Enciclopedii“, au luat cuvântul directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan
Dungaciu, consilierul prezidenþial pentru apãrare ºi securitate naþionalã, dr. Iulian Fota ºi douã
dintre autoare, dr. Viorella Manolache ºi dr. Oana Simion, cercetãtoare ºtiinþifice în cadrul ISPRI.

Ultima lansare a editurii ISPRI sub umbrela celei de-a 20-a ediþii a Târgului Educaþional
GAUDEAMUS a fost cea a lucrãrii directorului ISPRI, prof. dr. Dan Dungaciu, intitulatã Elemente
pentru o teorie a naþiunii ºi naþionalismului ce oferã un argument pentru rolul ºi locul crizelor
identitãþilor naþionale ºi soluþionarea lor parþialã, incompletã ºi nesatisfãcãtoare prin proiectul eu-
ropean. Cartea îºi propune sã descifreze cu prioritate palierul european, fãrã îndoialã, crucial. Pentru
aceasta, autorul porneºte de la realitãþile de astãzi ºi, în cãutare de rãspunsuri, coboarã spre trecut.
Dr. Iulian Fota a exprimat aprecierile sale la adresa lucrãrii, remarcând în acelaºi timp faptul cã
autorul este unul dintre cei mai avizaþi specialiºti ai României în acest domeniu.

Oana Simion
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