Î

n martie 1991, în aula Academiei Române, a fost
constituită Fundația Europeană Titulescu, având
drept scop omagierea personalităţii şi operei lui
Nicolae Titulescu, eminent om politic, diplomat şi jurist,
un veritabil simbol de gândire europeană. Printre membrii
fondatori, s-au aflat, alături de Adrian Năstase şi alte
prestigioase personalităţi ale vieţii politice şi academice
româneşti şi din străinătate, printre care Thierry de
Montbrial (preşedintele IFRI), Jean Paul Carteron
(fondatorul Forumului Crans-Montana), Jean d’Ormesson
(membru al Academiei Franceze), Kyra Hermers Bodart
(fost Secretar al Academiei Diplomatice Internaţionale de la
Paris), academicienii Dan Berindei şi Răzvan Theodorescu
ş.a. Președintele Academiei Române și ministrul afacerilor
externe fac parte, de drept, din conducerea Fundației.
Nicolae Titulescu a avut o carieră de excepție, fiind
considerat unul dintre părinții Pactului Societății Națiunilor
și sufletul viu al Genevei. A fost de două ori succesiv
Președinte al Adunării Societății Națiunilor, o realizare
fără precedent, și coautor al Convenției pentru definirea
agresiunii. Marele politician a fost un adevărat promotor și
apărător al păcii, pe care o considera drept fundamentală
și sacră tuturor popoarelor. A militat pentru o pace globală
într-o lume în care războiul era fenomen aproape ciclic.
Nicolae Titulescu a înțeles că pacea trebuie fundamentată
pe securitate, ceea ce, pentru marele diplomat, însemna
eradicarea forței și eliminarea războiului ca „instrument
legal” de soluționare a conflictelor dintre state.
Nicolae Titulescu a avut un rol esențial în consolidarea
Micii Înțelegeri și în crearea Înțelegerii Balcanice.
Președinte al Academiei Diplomatice Internaționale de
la Paris, membru al Comisiei de Cooperare Intelectuală
Internațională (precursoarea Organizației Națiunilor
Unite pentru Educație, Știință și Cultură – UNESCO),
membru al Academiei Române, Doctor Honoris Causa
al Universităților din Atena și Bratislava, nominalizat, în
1935, la premiul Nobel pentru pace, Nicolae Titulescu,
prin opera sa politică și diplomatică, a scris numeroase
capitole în istoria românească, și nu numai. La aniversarea
centenarului său, i s-a atribuit titlul de „Om al secolului
pentru pace și înțelegere internațională”.
Casa Titulescu adună sub acoperişul său experţi,
universitari, academicieni, practicieni, studenţi, doctoranzi
din toate domeniile şi asigură, astfel, spaţiul unde ideile
valoroase iau naştere din confruntarea spiritelor înalte.
În toată această perioadă, Fundația a devenit un loc
de autentică vibraţie intelectuală şi o prestigioasă tribună
de idei, ce elaborează studii şi analize pe teme de politică
externă şi de securitate internaţională, atât în ceea ce
priveşte tendinţele emergente cât şi efectele lor pe termen
lung, la nivel global şi regional.

IDENTITATEA
NOASTRĂ

FUNDAȚIA EUROPEANĂ TITULESCU l Raport de activitate 2017–2018

1

DAȚIA
PEANĂ
LESCU

În paralel, dezvoltăm un solid program de cercetare
istorică, ale cărui rezultate să contribuie la o mai bună
înțelegere a trecutului recent.
Fundaţia Europeană Titulescu este o şcoală a relaţiilor
internaţionale şi a ştiinţelor conexe, un think-tank de valoare
internaţională ce contribuie la alimentarea cercetării,
studiului, strategiilor de relații internaționale contemporane
și la dezvoltarea de parteneriate orientate către consolidarea
relațiilor diplomatice ale României în lume.
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„…am fost preocupat nu numai de a rămâne fidel tratatelor noastre de alianță, dar și de a stabili cele mai bune
relații posibile cu toți vecinii noștri, menținând, desigur,
integritatea noastră teritorială și interesele naționale.”

Nicolae Titulescu
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A

nul Centenarului găsește România într-o
conjunctură complexă, în care mediul economic, politic și de securitate global prezintă
numeroase provocări și incertitudini. Provocările interne ale României ne afectează capacitatea colectivă de a răspunde la o lume în continuă schimbare și
de a ne formula și apăra interesele proprii. Modernizarea
țării noastre, sub toate aspectele, necesită conlucrarea tuturor pilonilor națiunii într-un mod
transparent, pragmatic și orientat
către realitate.
Raportul de față detaliază activitățile
Fundației Europene Titulescu în
perioada anului 2017 și a primei
jumătăți a anului 2018. Frecvența,
varietatea și calitatea activităților
Fundației sunt o dovadă a continuității
ambiției organizației noastre de a
sluji națiunea română.
Modelul occidental, pluralist și
deliberativ este eșafodajul eforturilor
noastre de integrare în lumea europeană și euro-atlantică. El întărește orientarea strategică a națiunii române și
interesele naționale primordiale de prosperitate, stabilitate
și securitate. Istoria noastră zbuciumată reliefează succese
spectaculoase, dar și răsturnări de situație, dezamăgiri și
eșecuri.
Fundația Europeană Titulescu și-a dezvoltat de-a lungul timpului un număr de roluri. În primul rând, ne-am
stabilit ca principal scop omagierea personalităţii şi operei lui Nicolae Titulescu. După aceea, Fundaţia Europeană
Titulescu este o şcoală a relaţiilor internaţionale şi a ştiinţelor conexe, un think-tank de valoare internaţională ce
contribuie la alimentarea cercetării, studiului, strategiilor
de relații internaționale contemporane și la dezvoltarea
de parteneriate orientate către consolidarea relațiilor diplomatice ale României în lume. Nu în ultimul rând, prin
activitatea sa publicistică, Fundația noastră servește la
medierea transmiterii înțelepciunii generațiilor trecute de
elite din diplomație, economie, istoriografie și forțele armate. Circumstanțele în care ne regăsim se pot schimba,
însă umanitatea și societățile în care ne constituim sunt
ghidate de realități universale și de nevoi și întrebări ce nu
se schimbă. Ni se spune că istoria nu se repetă, dar cu siguranță rimează, iar următorul Centenar al națiunii noastre
ne va regăsi realizând inventarul realizărilor și eșecurilor,
dar și contemplând o lume aflată în schimbare și, totodată,
rămasă la fel.
Observăm, în Vest, rolul „micilor plutoane ale societății”, în accepțiunea filosofului Edmund Burke, în crearea
unei societăți reziliente, sustenabile și armonioase. Fun4
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dația Europeană Nicolae Titulescu a reprezentat una dintre
primele încercări ale societății românești de a dezvolta, în
mod conștient, un asemenea instrumentar. Fundația va
continua să facă parte din eforturile României de a diversifica legăturile dintre societatea civilă, sectorul privat, cel
academic și cel al autorităților de stat, cu scopul de a contribui la formularea, evaluarea și implementarea orientărilor
României pe plan internațional. Eforturile noastre vor continua în această direcție.
Avem privilegiul de a clădi și modela ceea ce partenerii
noștri vestici au clădit în cursul a generații întregi. Dificultățile, greșelile și momentele de restriște nu trebuie să ne
diminueze dorința de a continua această construcție la care
am lucrat până acum din greu. Așa cum a spus Președintele american Theodore Roosevelt, „Nu criticul este cel care
contează; nici omul care atrage atenția cum cel puternic se
împiedică, sau cum cel care întreprinde ceva eșuează. Meritul le aparține celor din arenă, care se zbat vitejește; […]
celor care greșesc, pentru că nu există efort fără greșeală și
neajuns, dar care continuă să încerce să înfăptuiască ceva; celor
care cunosc entuziasm și devoțiune, care se dedică unei cauze
care merită; celor care știu că,
în cel mai bun caz, vor cunoaște
triumful dar și, dacă vor eșua, o
vor face știind că au cutezat și că
locul lor nu se află printre sufletele timide care nu cunosc nici
victorii și nici înfrângeri.”
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„Nu criticul este cel care contează,
nici omul care atrage atenția cum cel
puternic se împiedică, sau cum cel care
întreprinde ceva eșuează. Meritul le
aparține celor din arenă, care se zbat vitejește; […] celor care greșesc, pentru că
nu există efort fără greșeală și neajuns,
dar care continuă să încerce să înfăptuiască ceva; celor care cunosc entuziasm și
devoțiune, care se dedică unei cauze care
merită; celor care știu că, în cel mai bun
caz, vor cunoaște triumful dar și, dacă
vor eșua, o vor face știind că au cutezat
și că locul lor nu se află printre sufletele
timide care nu cunosc nici victorii și nici
înfrângeri.”

Prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE,
București, Iunie 2018

Theodore Roosevelt
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Prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, membru fondator al
Fundației Europene Titulescu
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VICEPREȘEDINȚI:

Prof. univ. dr. Florin GEORGESCU, Prim-viceguvernator
al Băncii Naționale a României

Academician Răzvan THEODORESCU, membru fondator

Academician Dan BERINDEI

MEMBRI DE DREPT:

Academician Ioan Aurel POP, președintele Academiei
Române, membru de drept al Fundației Europene
Titulescu

Teodor MELEȘCANU, ministrul Afacerilor Externe,
membru de drept al Fundației Europene Titulescu

SECRETAR GENERAL
Florin LUCA
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MEMBRI:
Lect. univ. Bogdan ANTONIU

Ambasador Paraschiva BĂDESCU
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Radu BOROIANU, vicepreședintele Coaliției
Naționale pentru Modernizarea României

Ambasador Traian CHEBELEU

Senator Titus CORLĂȚEAN

Adrian Marius DOBRE, Secretar General al
Institutului Social – Democrat „Ovidiu Șincai”

Ambasador Ion GÂLEA

Laurenţiu GUŢICĂ-FLORESCU, directorul
Muzeului de Istorie Olt

Prof. univ. dr. Corneliu-Mihai LUNGU
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Prof. dr. Dumitru-Dorin PRUNARIU, astronaut, fost
ambasador

Octavian ŞTIREANU, publicist
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Radu TIMIȘ, CEO Cris-Tim

Ambasador Gheorghe TINCA

Dr. Liviu ȚĂRANU, istoric

Adrian URSU, realizator Antena 3

Academician Cătălin ZAMFIR, președintele Institutului
Social Roman (ISR)

Mihai DARABAN, Preşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României

DIRECTOR ADJUNCT
Adriana Cornelia IANCU

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC
Ionuț COJOCARU

ASISTENT MANAGER
Ștefan Sebastian FLORESCU

8

FUNDAȚIA EUROPEANĂ TITULESCU l Raport de activitate 2017–2018

Centenarul
ROMÂNIEI
Moment
de răscruce

A

niversarea a 100 de ani de la înfăptuirea
Marii Uniri din 1918 este un prilej de
reflecție asupra unui interval de timp în
care România a cunoscut, în mai multe
rânduri, transformări fundamentale și provocări de
natură existențială. În aceeași perioadă, am asistat la
schimbări globale de paradigmă, de distribuție a puterii
și de organizare economică. Singura certitudine pentru
următorul secol de existență a României va fi cea a
succedării crizelor și provocărilor globale, cărora societatea
românească va trebui să le răspundă cu înțelepciune,
consecvență și fermitate. De la schimbările climatice și
până la reglementarea utilizării noilor tehnologii, de la
migrația în masă necontrolată la subminarea normelor de
rezolvare pașnică a disputelor, România va trebuie să fie
pregătită pentru a-și apăra interesele, pentru a-și îndeplini
angajamentele și pentru a-și menține statura politică și
morală în regiune și în lume.
Strălucitul nostru diplomat Nicolae Titulescu spunea:
„Daţi-mi o bună politică internă, ca să pot face o bună
politică externă”. Capacitatea României de a mobiliza
resurse, a formula politici și a le implementa pentru orice
provocare pe care ne-o putem imagina, fie că se referă la
integritatea noastră teritorială sau la prezervarea mediului
înconjurător, depinde de sănătatea, productivitatea și
sustenabilitatea societății românești, la care se adaugă
coeziunea și solidaritatea sa. Acești indicatori pot fi estimați
pentru orice moment, însă ameliorarea lor este un proces
de lungă durată, ce depășește orizontul de timp al oricărei
administrații politice naționale. În acest scop, Fundația
noastră încearcă să compenseze orientarea naturală a
politicului către un orizont de timp îngust.
România se confruntă cu numeroase provocări, multe
de natură structurală și, prin urmare, dificil de ameliorat.
În plan material, ne confruntăm concomitent cu lipsa
de infrastructură și cu nivelul precar de întreținere al
infrastructurii existente. Economia națională se lovește
de o adevărată barieră în calea realizării potențialului său,
mai ales ținând cont de clivajele
economice crescânde din interiorul
țării, determinate de geografie,
de o dinamică a capitalului
din ce în ce mai accelerată și
de proximitatea față de rețele
regionale de infrastructuri. De aici
decurg numeroase alte probleme
– productivitatea redusă, gradul
redus de automatizare, lipsa
capitalului pentru investiții, lipsa
campionilor naționali și așa mai
departe. Rezultatul este o țară al cărei impact economic
regional este mult mai mic decât potențialul său și care
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„Am rămas în afara partidelor politice
și mi-am servit țara fără a ține cont de
vreun partid, dar colaborând totuși cu
toate partidele.”

Nicolae Titulescu
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nu a putut formula și aplica o strategie coerentă de
dezvoltare cantitativă și calitativă care să îi aducă nu doar
prosperitatea, ci și instrumentarul necesar urmăririi unor
obiective de politică externă și prin alte mijloace, cum ar fi
diplomația economică.
Rezultatele economice pozitive ale României, mai
ales de la intrarea în Uniunea Europeană, maschează
dezechilibre crescânde care vor limita potențialul
național de dezvoltare. Vorbim despre dezechilibrele
macroeconomice, dar mai ales despre dezastrul demografic
crescând al națiunii, în care sporului natural negativ i
se alătură un fenomen amplu de migrație mai ales în
interiorul Uniunii Europene. Pe termen mediu și lung,
aceasta este o amenințare existențială la adresa României,
care va dicta nu doar limitele creșterii economice, ci
și sustenabilitatea mecanismelor de protecție socială
și capacitatea de continuitate națională, mai ales în
momentele excepționale, în care orice devine posibil.
Trebuie menționată criza profundă din interiorul
societății românești, ce afectează funcționarea și
perpetuarea sa în moduri mai subtile decât cele survenite
în urma disfuncțiilor sistemului educațional. Destrămării
familiei extinse românești se alătură un cumul de factori
culturali și psihologici care, poate chiar mai mult decât
cei economici, contribuie la rata scăzută a natalității și la
transmiterea culturii și valorilor.
Românii nu au încredere în instituții, în elitele țării
sau în alți români. Reticența aceasta este un mecanism de
supraviețuire util, unul care este din ce în ce mai prezent
și în Vest, însă creează bariere
considerabile în calea dezvoltării
unei societăți avansate, precum
și fricțiuni în calea operațiunilor
economice. Nevoia rațională a
individului de a se proteja și de
a răzbi influențează alegeri și
opțiuni zilnice, având rezultate la
nivelul întregii societăți. Oricâte
resurse naturale ar avea, un popor fără capital de încredere
nu poate depăși un anumit prag de performanță politică,
socială și de guvernanță. Românii nu au încredere nici
în viitor, ceea ce face mai ușoară disocierea de colectiv
prin migrație sau prin limitarea implicării individuale.
Fragmentarea legăturilor cu familiile extinse și natalitatea
limitată, combinată cu ceilalți factori tipici pentru țări
europene, cum ar fi revoluția comunicării digitale,
întemeierea târzie a familiilor și tendința de urbanizare,
duce la indivizi izolați social care dezvoltă patologii sociale
specifice. Din ce în ce mai mult, acești oameni raționalizează
eschivarea de la obligațiile inerente contractului social,
precum și angajarea în comportamente anti-sociale sau
corozive moral dintr-un calcul al interesului propriu.
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„Este, de aceea, clar că, atunci când sunt
în joc interesele țării mele, eu nu sunt
influențat de teama de a-i nemulțumi pe
prietenii mei.”
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Fenomenele acestea au fost studiate de către savanți pentru
aplicabilitatea lor în alte țări și trebuie recunoscute ca atare
în România.
Nu în ultimul rând, românii sunt izolați de trecutul lor
și de valorile care îi animau
pe strămoșii lor, de la cei
simpli până la cei mai iluștri.
Absența modelelor pozitive
și comune în societatea
curentă este un contribuitor
la cercul vicios al lipsei
activului social.
În anul Centenarului,
România trebuie să conștientizeze poziția dificilă în care
se află și să se mobilizeze nu doar pentru ameliorarea
factorilor materiali și economici, dar și pentru regenerarea
elementelor intangibile ce aduc succesul și permanența unui popor. Fundația Europeană Titulescu este o mică
parte a angrenajului societății civile ce contribuie la această revitalizare.

„Și când mă gândesc că vina noii situațiuni
nu ne revine nouă, acelor care guvernăm, ci
acelora care, pentru a ne lua locul, fac din
politica externă arme pentru politica internă, tristețea mea este și mai mare.”
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Nicolae Titulescu
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MEDIUL
Internațional
Incertitudini
și schimbări
fundamentale

Mediul global în care România își sărbătorește
Centenarul este unul deosebit de dificil, în care elemente
și repere considerate permanente și imuabile dau impresia
posibilității schimbării peste noapte. România nu doar că
asistă la schimbări fundamentale în raporturile globale
de putere, dar o face dintr-o poziție precară pe o falie
geopolitică foarte activă la nivel istoric. De asemenea, prin
natura interconectivității economiei, infrastructurilor și
rețelelor de comunicații globale, România este puternic
expusă la propagarea insecurității din alte areale și a
vulnerabilităților și pericolelor generate atât de fenomene
accidentale și impersonale cu impact structural, cât și de
planuri deliberate ale diverșilor actori. Inclusiv sporirea
diversității actorilor cu capacități disruptive, ajungând
să numere inclusiv grupuri non-statale, contribuie la
incertitudinile care caracterizează mediul global de
securitate.
Fundația Europeană Titulescu își propune să
contribuie la înțelegerea acestor fenomene, la schimburile
de experiență și idei din interiorul societății românești,
precum și cu omologi străini, și la mijlocirea accesului
la înțelepciunea generațiilor trecute de elite românești.
Urmează o prezentare neexhaustivă a celor mai importante
tendințe cu impact inevitabil asupra siguranței și
intereselor României.
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În primul rând, ne aflăm într-un proces îndelungat și,
potențial, dureros, de echilibrare a raporturilor globale de
putere. Hegemonia americană a fost de scurtă durată și,
chiar dacă SUA va rămâne puterea preeminentă a lumii,
declinul său relativ, alături de cel al Vestului în general,
forțează o regândire a premiselor ce guvernează relațiile
interstatale. Actorii ascendenți caută să remodeleze
sistemul internațional conform nevoilor și viziunilor lor,
precum să se și impună în regiunile proprii. Țări cum ar
fi China vorbesc despre „noi modele ale relațiilor dintre
marile puteri” care să recunoască „ascensiunea pașnică”
a acestora. Slăbiciunea relativă a Vestului afectează și
capacitatea sa de a mai subvenționa securitatea militară,
mai ales în noul context al luptelor asimetrice. Tocmai
investițiile acestea într-o gamă largă de „bunuri publice
globale” legitimizau poziția preeminentă a Vestului,
în general, și a SUA în particular. Această investiție
presupune acceptarea colectivă sau chiar și unilaterală
a costurilor securizării rutelor comerciale maritime, a
alocării de ajutoare în caz de dezastre, a alocării de fonduri
de dezvoltare pentru alte țări și numeroase alte acțiuni care
întrețin un sistem instituționalizat complex de asigurare a
unui cadru global stabil și previzibil, mai ales pentru țările
care au cea mai mare nevoie de acest lucru, printre care se
numără și România.
Tocmai această reașezare riscă să diminueze sistemul
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de instituții și norme internaționale în care țările mici
și mijlocii au un interes primar pentru a-și asigura
securitatea și un mediu prielnic pentru dezvoltare.
Renormalizarea tacită a schimbărilor de frontieră cu forța,
precum și exploatarea tactică a instituțiilor, tratatelor și
normelor internaționale pentru alt scop decât cel legitim
(fenomenul „lawfare”), sunt involuții ale mediului global ce
aduc atingere gravă intereselor României. Țara noastră nu
mai este doar un vecin al unei superputeri, ci se află pe falia
tectonică dintre două blocuri, NATO/UE și Organizația de
Cooperare de la Shanghai, precum și pe unul dintre vectorii
principali de transmisie a riscurilor și amenințărilor din
zona „Sudului global”. La această situație se adaugă nu doar
lipsa de capacitate națională și regională de a ameliora,
în mod independent, aceste situații, dar și circumstanțe
agravante pentru toate categoriile de riscuri. Spre exemplu,
absența unei arhitecturi de securitate trainice la Marea
Neagră și a unui cadru instituțional suficient de robust
pentru a garanta rezolvarea pașnică a conflictelor se
reflectă nu doar în persistența conflictelor înghețate și în
lipsa de instrumente pentru guvernanță regională, ci și în
proliferarea altor amenințări, cum ar fi crima organizată
transfrontalieră și, conform unor studii în domeniu, chiar
și contrabanda cu materiale și tehnologii nucleare.
Aceste schimbări de situație coincid cu o criză internă
a Vestului ce depășește simpla problemă a realizării
declinului relativ și a adaptării la acesta. Așa cum am
menționat, Vestul subvenționează securitatea României,
dezvoltarea sa economică, dar și întreținerea unei ordini
internaționale ce este favorabilă intereselor primare
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românești. În plus, țările vestice reprezintă o sursă de
modele și de valori pentru România. Cu atât mai grav
este, atunci, faptul că Vestul trece printr-o criză morală
și de încredere ce îi afectează capacitatea de guvernanță,
ce îi subminează prestigiul modelului propriu și duce la
deteriorarea mediului favorabil României. Este suficient să
amintim de trendul secular de scădere a prezenței la vot, a
încrederii în partidele politice, a disponibilității de apărare
a națiunii proprii și a celor aliate înregistrată în studii
repetate, cum ar fi „Transatlantic Trends”.
Întregul model al Vestului ce a evoluat, din cauza
sporirii complexității societății, către un hibrid de modele
cu elemente de stânga și de dreapta, începe să își piardă
din legitimitate. Problema este sporită de componenta
managerială (tehnocratică, de expertiză) din ce în ce
mai importantă în afacerile statului și aflată dincolo
de autoritatea canalelor politice deschise cetățenilor.
Recursul la referendum ca instrument al voinței populare
reflectă repudierea instituțiilor reprezentative și a
ficțiunilor politicoase legate de calitatea și legitimitatea
agregării preferințelor politice în societate prin aceste
instituții. Tocmai în această situație complexă, incertă
și, cu siguranță, demoralizatoare, România trebuie să
își desăvârșească propriul proiect de republicanism cu
democrație reprezentativă și economie de piață.
În același timp, trebuie recunoscut faptul că, în
măsura în care problemele de astăzi reflectă excesele
cumulate ale anumitor politici, mai ales în plan economic,
este foarte posibil ca aceste politici să se schimbe. Deși nu
a avut capacitatea de a mobiliza resursele și a practica o
politică deliberată de transfer de tehnologie și atragere
majoră de investiții precum China
și, înaintea ei, Taiwan, Coreea
de Sud și Japonia, România va fi
afectată de puseul protecționist ce se
manifestă din ce în ce mai puternic.
Acesta va utiliza instrumente mai
subtile decât cele tarifare, ce sunt
limitate de regimul de liberalizare
comercială al ultimelor decenii, și
va presupune inclusiv limitarea
abilității firmelor de a realiza offshoring sau outsourcing. România
a ratat, astfel, ceea ce, în viitor, va fi
cunoscută drept perioada celor mai
mari transferuri de capital, know-how și slujbe din istoria
umanității, și care a creat, în timp foarte scurt, noi puteri
care să îi rivalizeze pe binefăcătorii lor. În acest mediu,
România va fi într-o competiție și mai mare cu țările vecine
pentru noi investiții, noi piețe pentru bunuri și servicii, dar
și pentru elemente cum ar fi securitatea.
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În tot acest timp, conflictele nu se limitează la
confruntări oculte și non-militare. Conflicte cum ar fi cel din
Siria și războiul de joasă intensitate din numeroase părți
ale Orientului Mijlociu, Africii și Americii Centrale, produc
și exportă dezordine și alte pericole. Sub așa-numitul Stat
Islamic, spre exemplu, zonele cucerite din Siria și Irak
deveniseră baze globale
de pregătire pentru
teroriști dornici să își
exporte ideologia în
alte zone ale lumii. Sunt
state care se bazează pe
exportul de refugiați, de
surplus de populație sau
de indivizi radicalizați
pentru a reduce
presiunea internă asupra sistemelor economice, sociale
și politice. În acest mod, o regiune aflată în criză perpetuă
constituie o sursă de haos pentru zonele înconjurătoare,
sau pentru toată planeta.
Aceste evoluții sunt agravate și de schimbări de fond
la nivel global. Vorbim, spre exemplu, de accelerarea
deteriorării nu doar a climei, dar și a mediului local, prin
intermediul defrișărilor, supraexploatării solurilor și
resurselor de apă, distrugerii de ecosisteme și practicilor
nesustenabile. În combinație cu sporul demografic
extraordinar al multora dintre cele mai vulnerabile regiuni
(mai ales supra-aglomerate sau cu insecuritate a apei și a
hranei), apare un cerc vicios ce sporește riscul conflictelor
pentru apă, statut social, ideologii sau alte criterii etnice și
religioase. Este suficient să amintim de creșterea absolută
preconizată de ONU pentru Africa, în ciuda încetinirii
ritmului, concentrată în zone de conflict endemic sau cu
mediu nepropice populațiilor mari de oameni. Nu putem
evita constatarea că, astăzi, cu unele excepții cum ar fi
Ucraina, zonele de conflict de intensitate joasă sau chiar
și puternică, sunt cele cu un surplus de bărbați tineri
neancorați social. În ciuda progreselor modeste realizate,
creșterea economică continuă să fie depășită de creșterea
populației în aceste regiuni, iar dependența de prețurile
internaționale pentru resurse naturale sau de produse
fără valoare adăugată generează un risc natural la adresa
sustenabilității economice și a creșterii. În 2016, Klaus
Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial și
pionierul conceptului de sustenabilitate, a prezis că până
la un miliard de refugiați ar putea să se afle la un moment
dat în mișcare la nivel global.
Acesta este mediul în care România trebuie nu
doar să își urmărească interesele de bază, ca oricare altă
țară, ci să își rezolve treptat restanțe istorice în termeni
sociali, demografici, infrastructurali sau de educație și să
desăvârșească o construcție politico-instituțională fără

„Eu sunt unul dintre acei români care, dacă ar
fi semnat ceva la Berlin, nu ar fi fost suspectat
la Paris, Praga sau Moscova, pentru că eu sunt
un partizan al Securității colective și al păcii
indivizibile.”
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beneficiul a sute de ani de dezvoltare organică și de coevoluție instituțională și culturală.
Deși evenimentele ultimilor ani au demonstrat că
apărarea teritorială și menținerea unor forțe convenționale
semnificative nu țin de trecut, noile paradigme de securitate
impun pregătiri și strategii ce nu sunt, cu ușurință, la
îndemâna unui stat cum ar fi România. Spre exemplu, buna
conlucrare dintre public și privat este vitală în din ce în ce
mai multe domenii, de la protecția infrastructurilor critice
la securitatea cibernetică. Cultura de securitate a fiecărui
cetățean, precum și a autorităților locale, este prima linie
de apărare în calea multor pericole, de la mijloace ofensive
cibernetice, eforturile de propagandă și dezinformare și
până la organizarea la firul ierbii în caz de dezastru. Tocmai
o țară care abia acum își dezvoltă capacități organizaționale
și de guvernanță, experimentează cu cooperarea publicprivat și care duce lipsă de active sociale, capital de încredere
și de mijloace de propagare a culturii de securitate, va fi cea
mai vulnerabilă la noile categorii de amenințări.
România se confruntă, astfel, cu o serie de amenințări
imediate pentru care nu se va putea pregăti decât în timp,
și cu o serie de amenințări generale ce pot fi adresate
numai printr-un efort colectiv de guvernanță regională/
globală. Țara noastră are nevoie de o cultură a acțiunii și
a perseverenței în abordarea acestor probleme. Intrarea
în Uniunea Europeană și în NATO, mai ales în această
perioadă cu risc de redefinire a instituțiilor, nu este un
„sfârșit al istoriei” pentru România revenită în sânul
familiei occidentale.
Guvernanții țării, împreună cu expertiza ce se
regăsește în interiorul societății civile, a zonei academice
sau a celei private, vor trebui să formuleze politici pe
termen lung în baza intereselor naționale primordiale și să
capete deprinderea promovării constante a României și a
acestor interese în interiorul UE și NATO. Fără o articulare a
meritelor și contribuțiilor României la bunăstarea colectivă,
dar și a intereselor și necesităților sale, vom rămâne în
afara deliberărilor și negocierilor ce vor contura lumea de
mâine și șansele noastre de a atinge obiective cheie.
În sfârșit, trebuie amintit că este greșit
să presupunem că viitorul este doar o
succesiune de riscuri și de amenințări. Vor
exista și oportunități, însă acestea vor fi
accesibile doar celor pregătiți pentru acest
lucru, iar logica interacțiunilor se va axa din
ce în ce mai mult pe competiție.
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„În definitiv, eu sunt un om liber
și am dreptul să mă întâlnesc cu
cine vreau și unde vreau.”

Nicolae Titulescu
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ACTIVITĂȚILE
FUNDAȚIEI EUROPENE TITULESCU
în anul 2017 și prima jumătate
a anului 2018

DAȚIA
PEANĂ
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1. Conferințe, dezbateri și alte evenimente

3 aprilie 2017, Casa Titulescu – Fundația Europeană
Titulescu împreună cu Departamentul Centenar, din
subordinea Premierului României, au organizat masa
rotundă cu tema: Istoricii și Centenarul Marii Uniri: idei,
perspective, propuneri. Dezbaterea a fost prezidată de
secretarul de stat Cristian VIDESCU, șeful Departamentului
Centenar și moderată de prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele Fundației Europene Titulescu. La dezbatere
au participat numeroși istorici, academicieni și foști
ambasadori.
12 septembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu, împreună cu Institutul Cultural
Român, a organizat prezentarea albumului cartografic
Descriptio Bessarabiae. Autori: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE
și Excelența Sa, domnul Mihai GRIBINCEA, Ambasador
al Republicii Moldova în România. Alocuțiunile au fost
prezentate de E.S. Dl. Mihai GRIBINCEA – Ambasador al
Republicii Moldova în România, Titus CORLĂȚEAN –
Senator, prof. univ. dr. Ioan SCURTU. Moderator: prof.
univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.
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CENTE
ROM
11 octombrie 2017, Casa Titulescu Fundația Europeană Titulescu împreună cu
Centrul de Cercetare au organizat dezbaterea
Mărăști, Mărășești, Oituz: primele trepte ale Marii
Uniri. Au luat cuvântul prof. univ. dr. Col. (r) Ion
GIURCĂ, dr. Manuel STĂNESCU, dr. Alin SPÂNU.
Moderator : prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.

18 ianuarie 2018, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat dezbaterea Rolul
culturii în aniversarea Centenarului. Invitați: Lucian
ROMAȘCANU – Ministrul Culturii și Identității
Naționale, Acad. Răzvan THEODORESCU, Victor
OPASCHI, Bogdan MĂNOIU – reprezentant al MAE cu
Însărcinări Speciale pentru Centenar. Moderator: prof.
univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

IS
ROMÂ
27 februarie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu a organizat dezbaterea Intrarea
trupelor române în Basarabia (ianuarie 1918). Invitați: prof.
univ. dr. Ion GIURCĂ, dr. Ion CONSTANTIN. Moderator: prof.
univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.
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22 martie 2018, Casa Titulescu – Fundația Europeană
Titulescu împreună cu Asociația Identitate Culturală
Contemporană au organizat conferința Adevărurile unei
clipe istorice - 27 martie 1918. Geopolitica prezentului, cu
alocuțiuni din partea: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
ambasadorul Mihai GRIBINCEA, academician Răzvan
THEODORESCU, prof. univ. dr. Ioan SCURTU, dr. Ion
Constantin, prof. univ. dr. Sergiu MUSTEAȚĂ, prof.
univ. dr. Ion GIURCĂ, dr. Vasile BUGA, dr. Constantin
CORNEANU, dr. Iulian FOTA, ambasadorul Dumitru
PREDA. Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.
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ROM
2. Cărți și alte publicații

2 februarie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea de carte Armata
română în război (1941-1945) de Alesandru DUȚU. Alături
de autor au luat cuvântul: prof. univ. dr. Mihai RETEGAN
și prof. univ. dr. Petre OTU. Moderator: prof. univ. dr. Adrian
Năstase, președintele FET.

7 iunie 2017, Aula Bibliotecii Centrale Universitare
– Institutul Cultural Român a organizat lansarea albumului
cartografic Descriptio Bessarabiae. Printre invitați s-au
numărat Victor SPINEI, vicepreședinte al Academiei
Române, academician Răzvan THEODORESCU, prof.
univ. dr. Emil DRAGNEV, istoric la Universitatea de Stat
din Moldova. În cadrul lansării, au luat cuvântul autorii:
E.S. Mihai GRIBINCEA, Ambasador al Republicii Moldova
în România, Ovidiu DUMITRU și prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE, coordonatorul volumului și președintele
Fundației Europene Titulescu. Alături de organizatori și de
invitații speciali, la eveniment au participat oficiali români,
oameni de cultură din țară și din străinătate, precum și
reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București.
9 iulie 2017 - Președintele FET, Adrian NĂSTASE,
a publicat pe site-ul propriu articolul Cu tristețe, despre
aniversarea Centenarului1 în care evidențiază importanța
Centenarului Marii Uniri și încurajează implicarea în
organizarea de diverse evenimente de comemorare.

IS
ROMÂ
14 noiembrie 2017, Casa Titulecu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Centrul de Cercetare au
organizat lansarea volumului Marea Unire în Parlamentul
României de Gheorghe SBÂRNĂ. Alături de autor au luat
cuvântul prof. univ. dr. Ioan SCURTU, prof. univ. dr. Ion
CALAFETEANU, prof. univ. dr. CorneliuMihai LUNGU. Moderator: prof. univ.
dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.
1 decembrie 2017, Aula
Bibliotecii Centrale Universitare
– Președintele FET, Adrian Năstase,
ține un discurs despre activitatea lui
Traian Vuia și a Comitetului Național
al Românilor din Transilvania și
Bucovina care au contribuit în Paris
la realizarea Marii Uniri, reprodus
1.

https://adriannastase.ro/2017/07/09/cu-tristete-despre-aniversarea-cen-

tenarului/
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integral pe site-ul propriu1.

11 aprilie 2018, Casa Titulescu – Fundația Europeană
Titulescu a organizat lansarea ediției a II-a a volumului Un
mare conflict internațional: OPTANȚII UNGURI ai Transilvaniei
și reforma agrară din România cu alocuțiuni din partea
prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU, dr. Alin SPÂNU, lector
univ. dr. Ionuț COJOCARU. Moderator prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE, președintele FET. Cartea reprezintă primul
număr din Colecția Centenar.

26 aprilie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului La
Roumanie et l’Entente. Les avatars d’une petite puissance dans
une guerre de coalition 1916-1917 de Dumitru PREDA. A u
luat cuvântul prof. univ. Ioan SCURTU, prof.
univ. dr. Ion CALAFETEANU, Florin
LUCA - Secretar General al
Fundației
Europene
Titulescu. Moderator:
prof.
univ.
dr.
Adrian NĂSTASE,
președintele FET.

1.

https://adriannastase.ro/2018/01/10/traian-vuia-si-comitetul-national-de-la-paris/
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de referință ale
diplomației
române

1. Conferințe, dezbateri și alte evenimente

7 martie 2017, Casa Titulescu - Fundația Europeană
Titulescu a organizat Aniversarea a 135 de ani de la nașterea
lui Nicolae Titulescu. Invitați speciali: acad. Dan BERINDEI,
acad. Răzvan THEODORESCU, dr. Alin SPÂNU și dr. Liviu
ȚĂRANU. Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.

6 septembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu, împreună cu Centrul de Cercetare,
au organizat dezbaterea Simbolul unei generații: Mihail
Kogălniceanu - 200 de ani de la nașterea sa, cu alocuțiuni din
partea: acad. Dan BERINDEI – Vicepreședinte al Fundației
Europene Titulescu, conf. univ. dr. Florentina NIȚU –
Decan al Facultății de Istorie, Universitatea București, dr.
Constantin CORNEANU – Președinte al Asociaţiei Europene
de Studii Geopolitice şi Strategice „Gheorghe I. Brătianu”.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.
15 noiembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Centrul de Cercetare
au organizat dezbaterea 1877-2017: 140 de ani de
la proclamarea independenței României, cu alocuțiuni
din partea prof. univ. dr. Ion BULEI, prof. univ. dr.
Corneliu-Mihail LUNGU, lect. univ. dr. Ionuț COJOCARU.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

4 decembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat evenimentul Mareșalul
Józef Piłsudski - 150 de ani de la naștere. O dezbatere despre
marele bărbat de stat și relațiile româno-polone în perioada
interbelică, în lumina lucrărilor lansate.
Cu alocuțiuni din partea: prof. univ.
dr. Mihail IONESCU, prof. univ.
dr. Dumitru PREDA, prof. dr.
Ion CONSTANTIN, prof. dr.
Nicolae MAREȘ. Moderator:
Florin LUCA – Secretar
General al Fundației
Europene Titulescu.
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2. Cărți și alte publicații

7 februarie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Centrul de
Cercetare, au organizat lansarea volumului Portrete
neretușate. Galeria diplomaților-istorici. O istorie
universala, de Alexandru POPESCU. Alături
de autor au luat cuvântul prof. univ. dr. Ion
CALAFETEANU și prof. univ. dr. Dumitru PREDA.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.

14 martie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană
Titulescu
a
organizat lansarea volumului
La un pas de Styx. Primul și
ultimul diplomat român în
republica fiică a războiului
din Vietnam de Ion
BUZATU. Alături de autor
au luat cuvântul E.S.
Dl. Tran Thanh CONG –
Ambasadorul Republicii
Socialiste
Vietnam
în
România, dl. Valeriu TUDOR
– ambasador, ing. Ștefan DULU
– Directorul Editurii Semne și dr.
Liviu ȚĂRANU. Moderator: prof. univ.
dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

31 iulie 2017 - Președintele FET, Adrian NĂSTASE,
publică analiza Cultul personalității – cazul Stelian Popescu
pe platforma proprie1. În acest articol, trasează pașii
atenției deosebite acordate ministrului Stelian Popescu
(1874-1954) pentru a evidenția o tendință națională
către glorificarea personalităților aflate încă în viață, în
detrimentul recunoașterii și celebrării meritelor figurilor
din trecut.
1 noiembrie 2017, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Centrul de
Cercetare au organizat lansarea volumului
Întoarcerea la românism de Nicolae MELINESCU.
Alături de autor au luat cuvântul acad. Răzvan
THEODORESCU, acad. Gheorghe PĂUN, Ambasador
Neagu UDROIU, Ambasador Constantin VLAD.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET. Lansarea a fost urmată de un recital
de pian din partea domului Gabriel GÎȚAN.

1 https://adriannastase.ro/2017/07/31/cultul-personalitatii-cazul-stelian-popescu/
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20 noiembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea ediției a două a
volumului Nicolae Titulescu. Politica Externă a României.
Cu alocuțiuni din partea E.S. dl. Teodor MELEȘCANU –
Ministrul Afacerilor Externe, prof. univ. dr. Ioan SCURTU.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.
28 noiembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului
Romania since the second world war de Florin ABRAHAM.
Alături de autor au luat cuvântul prof. dr. Daniel BARBU
și prof. dr. Alexandru RADU. Moderator: prof. univ. dr.
Adrian NĂSTASE, președintele FET.

12 decembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Centrul de Cercetare au
organizat lansarea volumului Momente și personalități din
istoria serviciilor secrete românești (1924-1989) de Cristian
TRONCOTĂ. Alături de autor au luat cuvântul dr. Florian
BANU, dr. Alin SPÂNU, dr. Constantin CORNEANU.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE –
Președintele Fundației Europene Titulescu.
22 Ianuarie 2018, Casa Titulescu –
Fundația Europeană Titulescu a organizat
lansarea volumului România – Supraviețuire și
Afirmare prin Diplomație în anii Războiului Rece,
Volumul 9: Corneliu Mănescu – Ministrul de externe
al României, Președinte al Adunării Generale a
ONU. Au luat cuvântul ambasadorul Constantin
VLAD, ambasadorul Valeriu TUDOR, ambasadorul
Gheorghe TINCA, ambasadorul Nicolae MAREȘ,
ambasadorul Radu HOMESCU. Moderator: prof. univ. dr.
Adrian NĂSTASE, președintele FET.

DIPLO
R

20 februarie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului
România- Supraviețuire și Afirmare prin Diplomație în Anii
Războiului Rece, Volumul 10: Trei Decenii De Relații RomânoVest-Germane 1955-1985. Documente I 1955-1973 și
volumul 11 Trei Decenii De Relații Româno-Vest-Germane
1955-1985. Documente II 1974-1985 coordonat de
ambasadorul Nicolae ECOBESCU, editori Nicolae
ECOBESCU, Constantin MORARU. Au mai luat cuvântul
ambasadorul Constantin OANCEA, ambasadorul Ion
M. ANGHEL, prof. univ. dr. Ioan SCURTU, ambasadorul
Dumitru PREDA. Moderator: prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE, președintele FET.
26 aprilie 2018 - Președintele FET, Adrian NĂSTASE,
a fost intervievat la Adevărul Live1. Interviul a fost o
explorare a viziunii lui Adrian NĂSTASE cu privire la
24

1 https://bit.ly/2JxjLua
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probleme geopolitice și de politică internă curente,
raportate la experiența sa ca Prim-ministru.

27 martie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea
volumului Nicolae Titulescu Romania’s Foreign
Policy, cu alocuțiuni din partea domnului
Senator Titus CORLĂȚEAN, dr. Ioan CRISTESCU,
ambasadorul Dumitru PREDA. În cadrul lansării
a avut loc prezentarea unei expoziții de fotografie
cu ocazia împlinirii a 136 de ani la nașterea lui
Nicolae Titulescu. Moderator prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE, președintele FET.

13 mai 2018 - Președintele FET, Adrian
NĂSTASE, a publicat pe site-ul propriu o analiză
semnată de Vasile PUȘCAȘ cu privire la negocierile
de aderare a României la UE1. Articolul oferă
informații importante cu privire la pregătirea
pentru negocieri, mentalitatea și prioritățile
participanților și gândirea strategică a României în
perioada 2000-2004.

23 mai 2018, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului
România după Malta – ghid de lectură, de prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE, cu alocuțiuni din partea prof. univ dr. Mihail
IONESCU, conf. univ. dr. Iulian FOTA, istoricul Alex Mihai
STOENESCU și conf. univ. dr. Ioan CRISTESCU. Volumul
este o decriptare a lucrării România după Malta. 875 de
zile la Externe apărută în 10 volume sub egida Fundației
Europene Titulescu și care relatează exhaustiv activitatea
de politică externă a României în perioada 1990-1992.

1 https://adriannastase.ro/2018/04/29/guest-post-vasile-puscas-despre-negocierea-aderarii-la-ue-2000-2004/
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III. Marile
provocări ale
mediului
internațional

1. Conferințe, dezbateri și alte evenimente
28 februarie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat dezbaterea Alegerile
prezidențiale din Franța - moment important pentru viitorul
Europei. Au vorbit Serge RAMEAU – Diplomat și Florin
LUCA – Secretar General al Fundației Europene Titulescu.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele
FET.

PROVO
M
INTERN
22 martie 2017, Casa Titulescu - Fundația Europeană
Titulescu, împreună cu Middle East Political and Economic
Institute (MEPEI) și Fundația EURISC, au organizat
dezbaterea Irak între conflict și reconstrucție. Invitați
speciali: dr. Liviu MUREȘAN, președintele Fundației
EURISC, drd. Flavius CABA-MARIA, președintele MEPEI,
drd. Răzvan MUNTEANU, manager de program MEPEI și
dr. Alexandru GEORGESCU, analist strategic, Fundația
EURISC. Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.

30 martie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Grupul Alianței
Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul
European, au organizat dezbaterea Uniunea Europeană la
60 de ani. De la Roma la Roma: între solidaritate și divizare,
cu alocuțiuni din partea: Serghei STANIȘEV - membru al
Parlamentului European, Președinte PES, Josef
WEIDENHOLZER - membru al Parlamentului
European, Vicepreședintele Grupului S&D pentru
libertăți civile, justiție și afaceri interne și drd.
Victor BOȘTINARU - membru al Parlamentului
European, Vicepreședintele Grupului S&D pentru
politică externă. Moderator: prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE, președintele FET.

26
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11 aprilie 2017, Casa Titulescu Fundația Europeană Titulescu, împreună
cu Ambasada Federației Ruse în România,
au
organizat
conferința
Securitate
Europeană și Regională: România și Rusia
contribuind în a consolida un climat de
încredere în jurul Mării Negre.
La conferință au fost prezente
personalități din lumea academică,
economică și diplomatică, reprezentanți ai
unor instituții academice de prestigiu din
România și din Rusia.
Conferința a fost moderată de Președintele Fundației
Europene Titulescu – Dl. Adrian NĂSTASE împreună Dl.
Valery KUZMIN, Ambasador al Federației Ruse în România.
Au fost analizate, supuse atenției participanților și
dezbătute următoarele teme:
• Dl. Pavel A. TSYGANKOV, profesor la Universitatea
de Științe Politice Mikhail Lomonosov din Moscova –
Securitatea Europeană în teoriile relațiilor internaționale;
• Dl. Mihail IONESCU, Directorul Institutului pentru
Studii Politice de Apărare și Istorie Militară - Relația
România – Rusia: percepțiile și atitudinile României în trecut.
Evoluția după Războiul Rece;
• Dl. Ioan SCURTU, Președinte al Societății Oamenilor
de Știință din România - Statutul strâmtorilor Mării Negre
conform Convenției de la Montreux (1936);
• Dl. Sergey ZABELIN, Cercetător în cadrul Academiei
Oamenilor de Știință din Rusia - Evaluarea situației actuale
din regiunea Mării Negre;
• Dl. Constantin CORNEANU, membru fondator și
Președintele Consiliului Director al Asociației Europene
de Studii Geopolitice și Strategice „Gheorghe I. Brătianu” Interesele strategice ale României și Federației Ruse în regiunea
Mării Negre;
• Dl. Andrey KASHTANOV, atașat la Ambasadei
Federației Ruse în Romania, reprezentant al doamnei
Veronika KRASHENINNIKOVA – Director General al
Institutului pentru Studii și Inițiative Internaționale Securitatea Europeană și Regională în Era
Trump;
• Dl. Nicolae DOLGHIN, Expert
la Asociația de Studii Geopolitice si
Geostrategice, – Viitorul relațiilor dintre
România și Rusia conform documentelor
oficiale de planificare strategică;
• Dl. Oleg BARABANOV, Director
Adjunct al Institutului de Studii Europene
din Moscova - Securitatea europeană în noua
strategie de politică externă a Rusiei;
• Dl. Titus CORLĂȚEAN, Senator
- Poziții convergente și divergente – Diferite
modalități de gestionare a relațiilor bilaterale
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dintre România și Rusia în viitor;
• Dl. Alexander SERGUNIN, Profesor la Universitatea
de Stat din Saint Petersburg - Sinergiile Uniunii Europene la
Marea Neagră și programele Parteneriatului Estic: platforme
de cooperare sau de diviziune? (Perspectivă rusă);
• Dl. Vasile ROTARU, Manager de proiect în cadrul
Facultății Naționale de Studii Politice și Administrative
Bucuresti - Perspectiva românească a Parteneriatului Estic;
•
Dl. Florin LUCA, Secretar General al Fundației
Europene Titulescu - România – o posibilă punte de
parteneriate economice între Rusia și Lumea Occidentală.
La sfârșitul conferinței, Dl. Adrian NĂSTASE,
Președintele Fundației Europene Titulescu și Dl. Valery
KUZMIN, Ambasador al Federației Ruse în România, și-au
arătat satisfacția pentru conținutul și modul de desfășurare
a dezbaterilor. A fost o bună ocazie pentru înțelegerea
criteriilor de analiză și a punctelor de vedere referitoare
la istoria recentă și la situația actuală a relațiilor dintre
România și Rusia. Pe de altă parte, s-a considerat deosebit
de importantă ameliorarea cooperării bilaterale în viitor,
plecându-se de la principiul că numai o abordare pozitivă a
viitorului va putea da naștere unor soluții viabile și
pentru problemele trecutului. În urma conferinței,
a fost editată broșura Romania and Russia at the
Black Sea.

PROVO
M
INTERN
3 mai 2017, Casa Titulescu –
Fundația Europeană Titulescu, împreună
cu Ambasada Japoniei în România, a
organizat conferința The Current Situation
of Japanese Politics and Economy. Invitat
special dl. Hakuo YANAGISAWA – fost
Ministru al Muncii în Japonia. Moderator:
prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele
FET.

6 iulie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu MEPEI, Ambasada
Republicii Islamice Iran în România, EURISC, Ministerul
Afacerilor Externe din Iran și Departamentul de diplomație
comercială cu Iranul din București, au organizat conferința
internațională Evolutions in Fighting Terrorism and the
New Challenges of the Middle East.

28

29 august 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu, împreună cu Ambasada
Regatului Haşemit al Iordaniei în România și MEPEI, au
organizat conferința The role of Jordan in ensuring a secure
and prosperous climate in the Middle East. Invitați speciali:
E.S. Dr. Musa MAAYTAH – Ministrul Afacerilor Politice
și Parlamentare, Ministru de Stat al Regatului Haşemit
al Iordaniei. Moderator: prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.
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21 septembrie 2017, Sediul NATO
din Bruxelles - Fundația Europeană
Titulescu, reprezentată de Secretarul
General Florin LUCA, a făcut parte din
delegația principalelor grupuri de reflecții
geopolitice și strategice din România, care
s-a întâlnit cu înalți oficiali ai NATO pentru
schimbul de idei legat de provocările și
evoluția mediului de securitate. Gândurile
reprezentantului FET au fost colectate în
analiza NATO si Romania. Încotro?1 publicată
pe site-ul FET.

12 octombrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Academia Internațională
„Mihai Eminescu”, CFPSS – Center for Foreign Policy and
Strategic Studies și Ambasada Federației Ruse în România
au organizat conferința: Dilemele Europei. Viitorul relațiilor
dintre România și Rusia. Conferința s-a desfășura în
limba engleză și a fost susținută
de Alexey GROMYKO - Director
al Institutului pentru Europa,
Academia Rusă de Științe
(IE RAS). Moderator : prof.
univ.
dr.
Adrian
NĂSTASE,
președintele
FET.
18 octombrie 2017,
Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a
organizat dezbaterea Între
idealuri, principii și realități: Woodrow
Wilson și Europa de la sfârșitul Primului
Război Mondial, cu alocuțiuni din partea
prof. univ. dr. Constantin VLAD, prof.
univ. dr. Dumitru PREDA, conf. univ. dr. Andy
Mihail BĂNCILĂ. Moderator: prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE, președintele FET.
26 octombrie 2017, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu împreună cu CFPSS – Center
for Foreign Policy and Security Studies au organizat
dezbaterea Is Multilateralism Dead? The UN and New
International Orders. Dezbaterea s-a desfășurat în limba
engleză în două părți: prelegerea domnului Barry BUZAN –
profesor emerit, Departamentul de Relații Internaționale,
London School of Economics – pe tema: Rising Powers
in the emerging World Order. Prelegerea a continuat cu
dezbaterea: The evolution of the United Nations’ mission in
1

https://titulescu.eu/2017/09/nato-si-romania-incotro/
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solving the international security issues cu alocuțiuni din
partea: Florin PĂSĂTOIU – Centrul de Științe Politice și
Strategice din cadrul Universității Craiova, Igor ISTOMIN –
Institutul de Relații Internaționale de la Moscova – MGIMO,
Florin LUCA – Secretar General al Fundației Europene
Titulescu, Cristian NIȚOIU – London School of Economics.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele
FET.

16 martie 2018, Fondul „A.M. Gorchakov” –
Moscova
In data de 16 martie 2018, un grup de experți și
profesori români – o delegație a Fundației Europene
Titulescu condusă de Adrian NĂSTASE – s-a deplasat
la Moscova pentru a participa la o conferință cu tema
Vecinătate și buna vecinătate în relațiile internaționale cu
privire specială asupra relațiilor româno-ruse.
Din delegație au mai făcut parte fostul ambasador al
României la Moscova (2004-2005), membrul Consiliului
FET, cosmonautul român Dumitru PRUNARIU; directorul
Institutului pentru științe politice de apărare și istorie
militară - Mihail IONESCU; secretarul general al FET Florin LUCA; directorul Centrului pentru politică externă
și studii strategice de la Universitatea din Craiova –
Florin PĂSĂTOIU și profesorul universitar Florin ROTARU
(București, Stockholm).
Din delegația Fondului Gorchakov au participat
la conferință directorul Fondului „A. M Gorchakov” –
Leonid DRACHEVSKI; directorul adjunct al Institutului
de Economie Mondială și Relații Internaționale „E. M.
Primakov” – Nadejda ARBATOVA; directorul de programe
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al clubului internațional „Valdai”, coordonatorul științific
al Institutului European din cadrul Institutului de Stat
de la Moscova pentru Relații Internaționale – Oleg
BARABANOV; directorul Centrului pentru studii europene
și internaționale – Timofei BORDACIOV; directorul
departamentului european al Ministerului Afacerilor
Externe – Aleksandr BOȚAN - HARCHENKO; consilierul
directorului executiv, fost ambasador al Rusiei
în România (1997-2002) - Valeryi KENYIAKIN;
ambasadorul Rusiei în România (2011-2016) Oleg MALGINOV. Au fost prezenți și alți profesori,
experți sau diplomați rusi, printre care istoricul
Alexander CIURILIN, și el fost ambasador al
Rusiei in România, în perioada 2006-2011.
Ideea de bază a acestei conferințe a fost
aceea a necesității unui dialog la nivel academic
pentru a explica rațiunile unor abordări, poziții,
temeri, stereotipuri în cele două țări, pornind
de la situația nouă de după 1989, în care statutul
militar și politic al României s-a schimbat iar Rusia a trecut
prin numeroase transformări. Chiar dacă România a devenit
membră a NATO și a UE, situația noastră de vecinătate
(chiar directă la Marea Neagră) ne obligă să comunicăm și
să ne explicăm reciproc atitudini, poziții, etc.
Plecând de la necesitatea înțelegerii comune a
contextului actual, au fost evocate modalități concrete
pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale pe plan diplomatic,
cultural, sportiv sau economic. Chiar dacă, în contextul
actual, relațiile româno-ruse nu se situează la un nivel
foarte înalt, dincolo de geografie, sunt mult mai multe
lucruri ce ne apropie decât ne despart.
Președintele FET, Adrian NĂSTASE, s-a întalnit și cu
fostul ministru de externe Alexander BESSMERTNYKHIAR,
cât și cu Igor IVANOV, fost ministru de externe, cel care a
semnat Tratatul politic dintre România și Rusia,
din 2003, președinte al RIAC (Consiliul rus pentru
relații internaționale) și cu Alexander GRUSHKO,
adjunct al ministrului de externe LAVROV.

29 martie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Centrul
Cultural European Româno-Panarab au organizat
dezbaterea Tendințe ale Dezvoltării Geopolitice a
Terorismului Internațional după MOSUL și RAQQA
(Irak și Siria) cu alocuțiuni din partea E.S. Dl. Samir Al
GHATAS – Membru al Parlamentului Egiptean Președintele
Forumului Orientului Mijlociu de Studii Strategice.
Moderator prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele
FET.
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2. Cărți și alte publicații
8 februarie 2017 – Domnul Florin LUCA, Secretar
General al Fundației Europene Titulescu a publicat pe
site-ul FET analiza Occidentul. Încotro?1. În cadrul
acestui studiu, este analizată traiectoria Occidentului
în termeni instituționali, legali și culturali către un
apogeu al puterii definit de bipolaritatea Războiului
Rece și perioada de hegemonie americană ce a
urmat. În ciuda avantajelor incontestabile reliefate
în a doua parte a studiului, sunt indicate câteva
dintre punctele nevralgice ale declinului relativ al
Vestului, printre care se numără ascensiunea unor
puteri și modele rivale, efectele modelului recent al
creșterii economice dependente de supra-îndatorare,
relațiile economice și comerciale dezechilibrate sau
slăbiciunile structurale. În concluzie, este recomandată
și prezisă o revenire la politici realiste și pragmatice în
relațiile internaționale („real politik”), cât și nevoia unei
noi guvernanțe mondiale.

PROVO
M
INTERN
18 mai 2017 - Președintele FET, Adrian NĂSTASE,
prezintă în cursul celei de-a IV-a ediții a Conferinței
internaționale de drept, studii europene și relații
internaționale organizată de către Universitatea Titu
Maiorescu lucrarea Amurgul Uniunii Europene? pe care o
republică pe site-ul propriu2. În acest articol, pledează pentru
realism în relația cu Europa, accentuând capcana inerentă
acceptării Europei cu două viteze. Orice reformă a UE poate
avea loc numai în limitele cadrului instituțional existent.

30 mai 2017, Casa Titulescu - Fundaţia Europeană
Titulescu a organizat lansarea volumului ZUKUNFTSORT:
EUROPA (Viitorul Europei) de Günter STOCK, Christoph
MARKSCHIES, Susanne HAUER (Hrsg.). Au participat:
prof. univ. dr. Günter STOCK – Președintele Federației
Academiilor de Științe Europene și acad. Răzvan
THEODORESCU. Moderator: prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE, președintele FET.
23 august 2017 - Domnul Florin LUCA,
Secretar General al Fundației Europene
Titulescu a publicat pe site-ul MEPEI o analiză
intitulată Do we have a better way of solving the
conflicts?3. Ideile au fost prezentate în cursul
Conferinței Internaționale Evolutions in Fighting
Terrorism and the New Challenges of the Middle
East, organizată de MEPEI în data de 5 iulie 2017.
Analiza reprezintă o radiografie a tendințelor

1https://titulescu.eu/2017/02/occidentul-incotro/
2https://adriannastase.ro/2017/05/18/amurgul-uniunii-europene/
3http://mepei.com/in-focus/5482-do-we-have-a-better-way-of-solving-the-conflicts
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în conflictele internaționale, mai ales zona MENA (Africa
de Nord și Orientul Mijlociu), de la rolul inegalităților
structurale și a contradicțiilor culturale în declanșarea și
întreținerea lor până la rolul media în formarea percepțiilor
de securitate.

7 noiembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului
Ambasadorii Maiestății Sale în România de Mihai RETEGAN.
Alături de autor au luat cuvântul dl. Adam SAMBROOK –
Vice-Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii, prof.
univ. dr. Ioan SCURTU, prof. univ. dr. Constantin
HLIHOR. Moderator prof. univ. dr. Adrian
NĂSTASE – Președinte FET.

21 noiembrie 2017 - Revista Economistul
publică un interviu cu Florin LUCA, Secretar
General FET, intitulat NATO și România1 și realizat
de Nicolae Mareș. În interviu, este abordată
problema revitalizării dialogului NATO-Rusia,
precum și perspectivele viitoarei evoluții politice
și economice a Rusiei. Este reiterată orientarea
strategică a NATO spre toate azimuturile și
este încurajată ideea unei atitudini proactive
a României în interiorul Alianței, căutând
domenii în care să fie promovat leadership-ul românesc.
Sunt evocate:
- Rolul proactiv pe care trebuie să îl joace România
alături de Franța și Germania în constituirea unui sistem
de apărare European;
- Nevoia realizării unui „scut de securitate” a capitalului
în regiune.

3 aprilie 2018 Casa Titulescu – Fundația Europeană
Titulescu a organizat lansarea volumului Fața nevăzută
a agresorului. Pactul Ribbentrop-Molotov și urmările lui
pentru Romania de Ioan C. POPA. Au mai luat cuvântul
ambasadorul Constantin VLAD, prof. univ. dr. Mihai
MILCA, publicist Corneliu VLAD. Moderator: prof. univ. dr.
Adrian NĂSTASE, președintele FET.
13 mai 2018 - Președintele FET, Adrian NĂSTASE,
a publicat o analiză intitulată România între Europa și
America2, ce trasează priorități în relațiile externe ale
României pornind de la realități istorice imuabile.

17 mai 2018 - Domnul Florin LUCA, Secretar General
al Fundației Europene Titulescu a publicat pe site-ul FET
analiza NATO, SUA și Uniunea Europeană. Punct și … de la
capăt!3. Acest articol prezintă, în contextul atmosferei de
1http://www.economistul.ro/lumea-in-miscare/nato-si-romania-4474/
2https://adriannastase.ro/2018/05/13/romania-intre-europa-si-america/
3https://titulescu.eu/2018/05/nato-sua-si-uniunea-europeana-punct-si-de-la-capat/
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insecuritate și instabilitate instalate la frontierele NATO,
o serie de constatări pentru creșterea capacității NATO de
a-și îndeplini misiunea. Sunt analizate Planul de Reacție
Rapidă al NATO în contextul eterogenității Alianței,
dezechilibrele în domeniul eforturilor de apărare ce au dus
la tensiunile recente dintre SUA și liderii europeni, cât și
rolul pe care trebuie să îl joace România în acest context.

FUND
EUROP
TITUL

„Cred că problema trebuie pusă altfel: ori suntem cu toții de
acord asupra politicii externe și guvernul este omogen, ori, sub
ascunzișul cuvântului “neomogenitate”, se ascunde o divergență de opinie asupra politicii externe.”
Nicolae Titulescu
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1. Conferințe, dezbateri și alte evenimente
25 ianuarie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat dezbaterea Securitatea
cibernetică - Dimensiune a securităţii naţionale şi
internaţionale. Au luat cuvântul asist. univ. drd. Daniela
PANC. Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.

IV. Teme
economice

7-9 iunie 2017, Shanghai și Ningbo – O delegație
a Fundației Europene Nicolae Titulescu, condusă de
Președintele FET, Adrian NĂSTASE, vizitează China,
înregistrând convorbiri cu experți ai Institutelor pentru
Studii Internaționale din Shanghai, conduși de fostul
președinte al SIIS, prof. univ. dr. Yang JIEMIAN. De
asemenea, delegația participă la o reuniune pe tema
cooperării dintre China și partenerii săi din Europa Centrală
și de Est (formula 16+1) organizată la Ningbo, urmată de
vizitarea expoziției de mărfuri 16+1 din cadrul Târgului
din Ningbo, unde 27 de firme românești au fost expuse în
standul României.

DAȚIA
PEANĂ
LESCU
13 decembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Middle East Political
and Economic Institute (MEPEI) și Fundația EURISC au
organizat dezbaterea Dinamica zonei Golfului și impactul
asupra situației de securitate a regiunii Orientului Mijlociu și
Nordul Africii. Cu alocuțiuni din partea prof. Liviu MUREȘAN
– Președintele Fundației EURISC, drd. Flavius CABA-MARIA
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– Președintele MEPEI, prof. Ecaterina MAȚOI
– Universitatea Basel/Elveția, drd. Răzvan
MUNTEANU – Manager de proiect MEPEI.
Moderator prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE
– Președintele FET.
13 martie 2018, Casa Titulescu
– Fundația Europeană Titulescu a
organizat dezbaterea Formarea și
consolidarea capitalului firmelor –
fundamentul dezvoltării economice a
României. Invitați: prof. univ. dr. Florin
GEORGESCU – Prim - viceguvernator al
Băncii Naționale a României. Moderator:
prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.

T
ECONO
22 mai 2018, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat ceremonia de absolvire
a cursurilor „Economia României – O privire din
interior către exterior”, cu o dezbatere moderată
de prof. univ. dr Adrian NĂSTASE și cu intervenții
din partea prof. univ. dr. Florin GEORGESCU și
a lui Florin LUCA, Secretar General FET. După
ce Florin GEORGESCU a făcut o radiografie a
economiei românești si a prezentat problematica
inegalităților sociale imense generate de evoluția
capitalului României din ultimii 30 de ani,
Florin LUCA și-a structurat intervenția în jurul
răspunsurilor la două întrebări fundamentale:
Cum ne dorim să fie România? Și cum ajungem
acolo unde ne dorim prin economie, ce este pilonul
oricărei societăți?1
La încheierea evenimentului, pianistul, compozitorul
și dirijorul Matei Bucur MIHĂESCU a încântat publicul cu
un recital de pian de excepție.

2. Cărți și alte publicații

13 martie 2017 - Președintele FET, Adrian
NĂSTASE, participă la emisiunea Sinteza zilei2
pe postul Antena 3 și publică un briefing
economic cu puncte principale pe site-ul propriu,
în care prezintă situația economică a României și
articulează o serie de politici de centru-stânga în
domenii cum ar fi cel fiscal.

26 iunie 2017 - Secretarul General
FET, Florin LUCA, publică analiza SelectUSA
Investment Summit 2017. Către o nouă dinamică a
relaţiilor economice româno-americane? în varianta online
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1https://www.facebook.com/florin.luca.798/posts/1105701832900980
2https://adriannastase.ro/2017/08/10/cateva-comentarii-privind-evolutiile-economice-din-tara-i/
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a publicației Ziarul Financiar1. Plecand de la prezentarea
concluziilor participarii la cel mai mare Forum de Investitii
din Statele Unite ale Americii, analiza scoate in evidenta
elementele succesului economic american,
printre care se numără garantarea drepturilor
de proprietate și de mobilitate a capitalului,
calitatea pregătirii profesionale, mariajul
dintre inovație și standardele de calitate, dar
și orientarea noii Administrații Prezidențiale
asupra independenței energetice și investițiilor
în infrastructură.

TEME
OMICE
10 și 11 august 2017 - Președintele FET,
Adrian NĂSTASE, publică analiza în două părți
Câteva comentarii privind evoluțiile economice din
țară pe platforma proprie2. Analizează mai multe
coordonate ale situației economice curente și
face legătura criza economică globală și cu politici adoptate
la nivel național în ultimii ani, cum ar fi cea a restituirii
integrale a proprietăților naționalizate abuziv de regimul
comunist.
30 septembrie 2017 - Secretarul General FET, Florin
LUCA, publică analiza Salarii la Stat. De ce posturile de
înalţi responsabili ai Statului din România sunt plătite,
în afara de câteva excepţii, la niveluri de-a dreptul
1 http://www.zf.ro/opinii/selectusa-investment-summit-2017-catre-o-noua-dinamica-a-relatiilor-economice-romano-americane-16516389

2https://adriannastase.ro/2017/03/15/cateva-note-economice-pregatite-pentru-dezbaterea-de-la-antena-3/
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T
ECONO
jenante? în varianta online a publicației Ziarul Financiar1.
Analiza pornește de la o metodologie de formulare a
politicilor salariale specifică zonei private, ce identifică
atât coordonatele unei viitoare politici de stat pentru înalți
responsabili, cât și sursele performanțelor nemulțumitoare
de astăzi.
18 decembrie 2017 - Secretarul General FET, Florin
LUCA, publică analiza Basel III. Un acord ce riscă să fie depăşit
înainte de a intra în vigoare?2 în varianta online a publicației
Ziarul Financiar. Ce a determinat apariția Acordului
Basel III? Ce teme au fost luate în discuție? Ce hotărâri au
fost luate de reprezentanții celor mai importante bănci
centrale din lume? Cât de « definitiv » poate fi un astfel de
acord într-o lume financiară ce își caută o nouă identitate
și este bântuită de incertitudini? Acestea sunt câteva din
întrebările la care răspunde acest articol.

3 aprilie 2018 - Secretarul General FET, Florin LUCA,
publică analiza Bitcoin, Blockchain, băncile clasice şi …
Cristofor Columb3 în varianta online a publicației Ziarul
Financiar. Trecând în revistă evoluția criptomonedelor și
a tehnologiei blockchain, autorul răspunde la următoarele
întrebări: Ce se afla în spatele bitcoin? De unde a aparut

1http://www.zf.ro/opinii/salarii-la-stat-de-ce-posturile-de-inalti-responsabili-ai-statului-din-romania-sunt-platite-inafara-de-cateva-exceptii-la-niveluri-de-a-dreptul-jenante-16251825

2http://www.zf.ro/opinii/basel-iii-un-acord-ce-risca-sa-fie-depasit-inainte-de-a-intra-in-vigoare-16871057
3http://www.zf.ro/opinii/bitcoin-blockchain-bancile-clasice-si-cristofor-columb-17117642
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acest miraj? Ce provocări întâmpina? Poate deveni bitcoin o
moneda mondială? De ce Blockchain, tehnologia ce a stat la
baza creării bitcoin este râvnită până și de băncile clasice,
rivalele criptomonedelor? Care vor fi efectele acestor
transformări asupra sistemului bancar și a modelelor sale
de business?

3. Seria de Cursuri „Economia României.
O privire din interior către exterior”

TEME
OMICE
17 Ianuarie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu a organizat, din seria de cursuri
„Economia României. O privire din interior către exterior”,
prelegerea 1: „Formarea și consolidarea capitalului firmelor –
fundamentul dezvoltării economice a României” susținută de
prof. univ. dr. Florin GEORGESCU.
31 ianuarie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu a organizat, din seria de cursuri
„Economia României. O privire din interior către exterior”,
prelegerea 2: „Calitatea mixului de politici macroeconomice
– premisă fundamentală a dezvoltării sustenabile” susținută
de prof. univ. dr. Liviu VOINEA.
14 februarie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu a organizat, din seria de cursuri
„Economia României. O privire din interior către exterior”,
prelegerea 3: „Indicatorii macroeconomici de fundamentare
a construcției bugetare” susținută de
Dr. Gheorghe
GHERGHINA.
28 februarie 2018, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat, din seria de cursuri
„Economia României. O privire din interior către exterior”,
prelegerea 4: „Stabilitatea financiară şi aderarea la zona
euro” susținută de conf. univ. dr. Bogdan MOINESCU.
14 martie 2018, Casa
Titulescu - Fundația Europeană
Titulescu a organizat, din seria
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de cursuri „Economia României. O privire din interior către
exterior”, prelegerea 5: „Competitivitatea externă a economiei
românești” susținută de Dr. Anamaria CAZACU.
28 martie 2018, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat, din seria de cursuri
„Economia României. O privire din interior către exterior”,
prelegerea 6: „Capitalul bancar – sursă de dezvoltare sau
factor de dezechilibru?” susținută de prof. univ. dr. Florin
GEORGESCU.

FUND
EUROP
TITUL
18 aprilie 2018, Casa Titulescu - Fundația Europeană
Titulescu a organizat, din seria de cursuri „Economia
României. O privire din interior către exterior”, prelegerea
7: „Elaborarea și execuția bugetului general consolidate în
contextul reglementărilor Uniunii Europene” susținută de Dr.
Gheorghe GHERGHINA.

25 aprilie 2018, Casa Titulescu - Fundația Europeană
Titulescu a organizat, din seria de cursuri „Economia
României. O privire din interior către exterior”, prelegerea 8:
„Sustenabilitatea datoriei publice a României” susținută de
prof. univ. dr. Liviu VOINEA.
9 mai 2018, Casa Titulescu - Fundația Europeană
Titulescu a organizat, din seria de cursuri „Economia
României. O privire din interior către exterior”, prelegerea 9:
„Evoluția comportamentelor și a metodelor de lucru într-o
economie mondializată și digitalizată” susținută de Florin
LUCA - Secretar General al Fundației Europene Titulescu.
16 mai 2018, Casa Titulescu - Fundația Europeană
Titulescu a organizat, din seria de cursuri „Economia
României. O privire din interior către exterior”, prelegerea
10: „Aspecte Recente ale Dreptului Internațional Economic”
susținută de prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE.

„...în ziua de azi nimic nu este local sau chiar continental, ci
totul este de interes mondial.”
Nicolae Titulescu
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1. Conferințe, dezbateri și alte evenimente
17 mai 2017, Casa Titulescu - Fundaţia Europeană
Titulescu a organizat prelegerea cu tema Vizibilitatea
culturală a României prin Brâncuși – Noi perspective, cu
alocuțiuni din partea: prof. dr. Ioan PÂNZARU – Director
al Centrului Regional Francofon de Cercetări Avansate în
Științe Sociale (CEREFREA) al Universității din București,
dr. Matei STÎRCEA-CRĂCIUN. Moderator: prof. univ. dr.
Adrian NĂSTASE, președintele FET.

V. Cultură /
Artă

DAȚIA
PEANĂ
LESCU
12 iunie 2017, Casa Titulescu - Fundaţia Europeană
Titulescu a deschis, împreună cu Societatea Muzicală,
Ciclul Diplomației Culturale cu un recital de violoncel,
de Cornelius ZIRBO, câștigător al premiului al II-lea al
Concursului Jora (2016).

13 august 2017, Vălenii de Munte – Adrian NĂSTASE a
reprezentat FET în calitate de Președinte la deschiderea celei
de-a 64-a ediții a Cursurilor de vară ale Universității Populare,
înființată de Nicolae Iorga, la Vălenii de Munte, în 1908.
22 august 2017, Casa Titulescu - Fundaţia Europeană
Titulescu, împreună cu Asociația Română a Iubitorilor
Valsului „Johann Strauss”, a organizat în cadrul Ciclului
Diplomației Culturale conferința Josef Strauss, așa cum nu
a fost cunoscut. Evenimentul a beneficiat de participarea
dr. Thomas AIGNER – Director al Colecției de muzică a
Bibliotecii Primăriei Vienei în cadrul celei de-a XVI-a ediții
a Festivalului Internațional Johann Strauss.
În perioada septembrie – noiembrie 2017, Fundația
Europeană Titulescu a realizat proiectul Colocvii Literare,
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CULT
ce a fost câștigat în urma concursului organizat de Asociația
Fondului Cultural Național.
1 noiembrie 2017, Casa Titulescu - În cadrul
săptămânii „Școala Altfel”, Fundația Europeană Titulescu
a primit vizita elevilor Colegiul Național „Octav Onicescu”,
din București.

A

20 decembrie 2017, Colegiul Național Militar
„Dimitrie Cantemir” – Președintele FET, Adrian
NĂSTASE, a participat la inaugurarea unui nou corp de
bibliotecă la Colegiul Național Militar de la Breaza, printr-o
donație personală de peste 3600 de cărți de istorie și de
peste 800 de reviste.
20 decembrie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat în cadrul Galei Premiilor
de Excelență Kamerata Stradivarius 2017 un concert
susținut de Răzvan STOICA ce cântă la Vioară Stradivarius
1729 și Andreea STOICA – Pian.

2. Cărți și alte publicații

14 februarie 2017, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu împreună cu Centrul de Cercetare,
au organizat lansarea volumelor Queen Mary of Romania
(Letters to Her King, Letters to Her Mother). Autor: lect.
42
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TURĂ
/
ARTĂ
univ. dr. Sorin CRISTESCU. Alături de autor au prezentat
alocuțiuni acad. Dan BERINDEI și Bogdan HRIB. Moderator:
prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.

4 aprilie 2017, Casa Titulescu - Fundația Europeană
Titulescu a organizat lansarea volumului Barbu
Constantinescu. Cântece țigănești. Romané ghilea. Gypsy Songs
cu alocuțiuni din partea prof. univ. dr. Kimmo GRANQVIST
– profesor la Universitatea Södertörn din Stockholm, dr. Ion
CRISTESCU - Directorul Muzeului Național al Literaturii
Române, dr. Viorel ACHIM - Cercetător, Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, dr. Petre
MATEI - Cercetător, Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”, dr. Julieta
ROTARU - Cercetător, Biblioteca Metropolitană București.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele
FET.

4 mai 2017, Casa Titulescu - Fundaţia Europeană
Titulescu a organizat lansarea romanului lui Dinu SĂRARU,
Ura din ochii vulpii. Alături de autor au luat cuvântul: prof.
univ. dr. Ilie BĂDESCU – Directorul Institutului de Sociologie
al Academiei Române, membru al Academiei Oamenilor de
Ştiință din România, Ştefan MITROI – Romancier, Ovidiu
ENCULESCU – Director General al Editurii RAO. Moderator:
prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.
13 mai 2017 - Președintele FET, Adrian NĂSTASE,
publică analiza Statul român1. În acest articol, articulează
o viziune a necesității unor instituții puternice de stat în
România pentru realizarea obiectivelor de interes național,
spre deosebire de modelul descentralizat și cu intervenție
minimă a statului în economie și cultură care este le
recomandat statelor cum ar fi România.
19 iunie 2017 - Președintele FET, Adrian NĂSTASE,
publică analiza „My party, right or wrong” pe platforma
proprie2. În acest articol, relatează gândurile sale cu privire
la complexitățile culturii politice din România, clarificând
apariția la România TV din 18 iunie în care a fost intervievat
de jurnalistul Ion CRISTOIU.

27 august 2017 - Secretarul General FET, Florin
Luca, publică analiza Palatul Victoria trebuie transformat
în muzeu. Repede! în varianta online a publicației Ziarul
Financiar3. Acest articol sugerează nevoia unei schimbări a
modului de guvernanță în România. Utilizarea eficienta si
armonioasa a spațiilor de lucru și a clădirilor reprezintă un
element important al acestui demers.
1https://adriannastase.ro/2017/05/13/statul-roman/
2https://adriannastase.ro/2017/06/19/my-party-right-or-wrong/
3http://www.zf.ro/opinii/palatul-victoria-trebuie-transformat-in-muzeu-repede-16707757
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6 februarie 2018, Casa Titulescu –
Fundația Europeană Titulescu a organizat
lansarea volumului Marea Mistificare, Adevăratele
legende ale spionilor de Alexandru POPESCU.
Alături de autor au luat cuvântul dr. Florian
BANU și dr. Alin SPÂNU. Moderator: prof. univ.
dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.
17 aprilie 2018, Casa Titulescu – Fundația
Europeană Titulescu a organizat evenimentul
NICOLAE MAREȘ – 80 în cadrul căruia au fost
prezentate volumele: „Triptic roman” - Ioan Paul
al II-lea, „Exiști - Poeme alese” - Karol Wojtyla,
„Mihai Eminescu în limba polonă” - Nicolae Mareș,
„Maxime militante” - Nicolae Mareș cu alocuțiuni
din partea prof. univ. dr. Mihail DIACONESCUscriitor, prof. dr. Alex ȘTEFĂNESCU- scriitor,
prof. univ. dr. Dumitru PREDA - ambasador.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE,
președintele FET.

FUND
EUROP
TITUL
15 mai 2018, Casa Titulescu - Fundația
Europeană Titulescu a organizat lansarea
volumului Regina Maria. Îmsemnări din ultima
parte a vieții (Martie 1937 – Iulie 1938) de Sorin
CRISTESCU. Au luat cuvăntul E.S. dl. Paul
BRUMMELL – Ambasadorul Regatului Unit
al Marii Britanii în România, dl. Filip Lucian
IORGA, dl. Bodgan HRIB. Moderator: prof. univ.
dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET.
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Fundația Europeană Nicolae Titulescu continuă
să întrețină contacte numeroase cu lumea diplomatică
externă. Astfel, la sediul Fundației au avut loc numeroase
discuții si întâlniri între Președintele Adrian NĂSTASE,
Secretarul General Florin LUCA și ambasadori / diplomați
acreditați la București. S-au trecut în revistă situația
relațiilor bilaterale, perspectivele de dezvoltare a acestora,
cât și subiecte de interes geopolitic comun. Listarea
exhaustivă a acestor discuții depășește anvergura acestui
raport și, prin urmare, vor fi enumerate țările ale căror
reprezentanți diplomatici au fost primiți la Casa Titulescu
în perioada 2017 – prima jumătate a anului 2018.

VI. Inalți
oaspeți
de peste
hotare la
Fundația
Europeană
Titulescu.

DAȚIA
PEANĂ
LESCU
• Europa – Franța, Rusia, Marea Britanie, Spania,
Bulgaria, Croația, Belgia, Ungaria, Irlanda, Belarus,
Finlanda, Portugalia;
• Asia / Orientul Mijlociu – Japonia, Kazahstan, Qatar,
Liban, Iordania, Iran, Pakistan;
• America – Mexic, Venezuela, Cuba, Chile;
• Africa – Egipt, Madagascar, Algeria.

În paralel, au avut loc întâlniri și s-au realizat discuții și
schimburi de opinii în alte contexte, cum ar fi întrevederi în
afara Casei Titulescu, recepții la ambasade sau conferințe
internaționale:

• Europa – Franța, Rusia, Germania, Marea Britanie,
Spania, Muntenegru, Serbia, Bulgaria, Croatia, Belgia,
Ungaria, Irlanda, Macedonia, Germania, Belarus, Austria,
Olanda, Danemarca, Finlanda, Portugalia, Slovenia, Norvegia;
• Asia / Orientul Mijlociu – Japonia, Turcia, Israel,
Kazakhstan, Liban , Qatar, Iran, Irak , Siria, Malaiezia,
Iordania, China, Vietnam, Thailanda, Georgia, Pakistan,
Coreea de Sud, Palestina, Indonezia;
• America – SUA, Canada, Mexic, Venezuela, Chile,
Uruguay, Cuba;
• Africa – Egipt, Nigeria, Tunisia, Algeria, Sudan,
Maroc, Madagascar, Africa de Sud.
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Fundația Europeană Nicolae Titulescu a primit, de
asemenea, distinși oaspeți străini în cursul activităților
organizate, printre care s-au numărat experți în
geopolitica și relații internaționale, diplomați și
importanți oameni politici. Dintre aceștia, îi amintim pe:
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• Serge RAMEAU, diplomat francez și Consul Onorific
Republicii Madagascar – 28 februarie 2017;
• Serghei STANIȘEV, fost Prim-ministru al Bulgariei și
membrul al Parlamentului European– 30 martie 2017;
• Josef WEIDENHOLZER – membru al Parlamentului
European, Vicepreședintele Grupului Socialiștilor și
Democraților Europeni– 30 martie 2017;
• Kimmo GRANQVIST – profesor la Universitatea
Södertörn din Stockholm – 4 aprilie 2017;
• Pavel A. TSYGANKOV, profesor la Universitatea
de Științe Politice Mikhail Lomonosov din Moscova – 11
aprilie 2017
• Sergey ZABELIN, Cercetător în cadrul Academiei
Oamenilor de Știință din Rusia – 11 aprilie 2017
• Oleg BARABANOV, Director Adjunct al Institutului
de Studii Europene din Moscova – 11 aprilie 2017
• Alexander SERGUNIN, Profesor la Universitatea de
Stat din Saint Petersburg – 11 aprilie 2017
• Hakuo YANAGISAWA – fost Ministru al Muncii în
Japonia – 3 mai 2017;
• Günter STOCK – Președintele Federației Academiilor
de Științe Europene – 30 mai 2017
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• Mostafa ZAHRANI – Director al Institutului pentru
Studii Politice și Internaționale IPIS din Teheran – 6 iulie
2017
• Thomas AIGNER – Director al Colecției de muzică
a Bibliotecii Primăriei Vienei în cadrul celei de-a XVI-a
ediții a Festivalului Internațional Johann Strauss – 22
august 2017
• Musa MAAYTAH – Ministrul Afacerilor Politice
și Parlamentare, Ministru de Stat al Regatului Haşemit
al Iordaniei – 29 august 2017
• Alexey GROMYKO - Director al Institutului pentru
Europa, Academia Rusă de Științe – 12 octombrie 2017
• Barry BUZAN – profesor emerit, Departamentul de
Relații Internaționale, London School of Economics – 26
octombrie 2017
• Igor ISTOMIN – Institutul de Relații Internaționale
de la Moscova – MGIMO – 26 octombrie 2017
• Samir Al GHATAS – Membru al Parlamentului
Egiptean Președintele Forumului Orientului Mijlociu
de Studii Strategice – 29 martie 2018
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SITUATII
FINANCIARE
ȘI AUDIT
2017

Veniturile Fundației, în perioada analizată de prezentul
raport, au reprezentat 245.469 lei, din care:
- Sponsorizări – 155.257 lei
- Ajutoare și împrumuturi nerambursabile – 50.000 lei
- Cotizații membri – 3.700 lei
Cheltuielile Fundației au provenit din activități economice
și activități fără scop patrimonial (utilități, consumabile
diverse, servicii terți, angajați, etc.) si au reprezentat
228.164 lei.
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Notă: În ceea ce privește salariile personalului fundației, restanțele la
sfârșitul anului 2017 se ridicau la suma de 5000 lei (1 persoană), în
2018 această restanță fiind plătită.
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Activitățile Fundației Europene Titulescu
în anul 2017 și prima jumătate a anului 2018
în câteva cifre
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Adresa:
București, Șoseaua Kiseleff nr. 47,
sector 1, cod poștal 011343
Telefon: 021 222 19 83;
Email:fundatiatitulescu2013@gmail.com
Website: www.titulescu.eu
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