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INVITAŢIE
Suntem onoraţi să vă anunţăm că Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I” marchează 100 de ani de la Marea Unire prin diverse activităţi de
cercetare ştiinţifică. în rândul acestor activităţi se înscrie şi sesiunea de
comunicări ştiinţifice „România Centenar”, organizată de Colegiul
Naţional de Apărare cu prilejul Zilei Drapelului.
Credem că tradiţia şi prestigiul Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, dublate de dinamismul Colegiului Naţional de Apărare, vor crea
fundamentul unor dezbateri productive legate de Marea Unire, dar şi de
noile realităţi geopolitice şi geostrategice ale anului 2018. Colegiul
Naţional de Apărare reprezintă un spaţiu inedit de discuţii ce se bucură de
o largă apreciere naţională şi internaţională. Pornind de la această
premisă, ne-am propus să aducem la masa dezbaterilor personalităţi
marcante ale mediului academic naţional şi internaţional, care să
transforme sesiunea de comunicări ştiinţifice „România Centenar”
într-un moment important al anului 2018.
în speranţa unei colaborări fructuoase în spiritul Marii Uniri, vă
invităm să luaţi parte la lucrările conferinţei ce se vor desfăşura în data de
26 iunie 2018, în campusul universităţii.

LOPĂREANU

Directorul Colegiului Naţional de Apărare
Gl.mr.(rz.) prof.univ.dr.
IL VASILE-OZUNU

DETALII ORGANIZATORICE
Sesiunea este organizată pe trei secţiuni:
(1) „1 Decembrie 1918” - 100 de ani de la făurirea statului
naţional unitar.
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Această secţiune este dedicată sărbătoririi a 100 de ani de
la Marea Unire. Secţiunea îşi propune să reconstituie spiritul
anului 1918 şi să dinamizeze discursul referitor la rolul pe care
societatea civilă si Armata l-au avut în făurirea statului naţional
unitar.
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2) România în sistemul relaţiilor internaţionale la o sută de
ani de la Marea Unire.

Secţiunea se constituie într-o platformă academică pentru
promovarea celor mai noi rezultate ale cercetării din domeniul
relaţiilor internaţionale. Deşi disciplina relaţiilor internaţionale
este relativ nouă în corpul ştiinţelor, studiul raporturilor de putere
dintre actori la nivel internaţional este obligatorie pentru
reliefarea poziţiei geostrategice a României. Secţiunea îşi
propune să definească oportunităţile pe care România le poate
fructifica în sistemul internaţional.
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(3) Dinamica securităţii naţionale şi internaţionale în anul
Centenarului României.

Pentru a putea surprinde caracterul amplu al securităţii,
organizatorii conferinţei au conştientizat necesitatea unei
abordări distincte a conceptului şi a practicii din domeniu. La
aproape treizeci de ani de la încheierea Războiului Rece,
dinamica securităţii naţionale si internaţionale a conturat noi
strategii de securizare. Organizatorii conferinţei încurajează
dezbaterile cu privire la dinamica vectorului securităţii, cât şi
nuanţarea unor opinii referitoare la locul şi rolul României în
sistemele de securitate existente.
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ÎNSCRIEREA
Vă puteţi înscrie la acest eveniment, astfel:
- prin parcurgerea formularului de înregistrare de pe pagina
conferinţei
la adresa: htto://www.strateaii21
.ro
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- prin completarea formularului ataşat şi trimiterii acestuia la
adresa strateqii21 cnap@qmail.com

TERMENE

- 23.03.2018 - înscrierea prin completarea Formularului de
înregistrare de la pagina ÎNREGISTRARE, trimiterea titlului şi a
rezumatului comunicării (abstract);
- 31.03.2018 - Confirmarea acceptării titlului şi a rezumatului
comunicării (abstractului);
- 27.04.2018 - Data limită de trimitere a lucrărilor în format final;
- 31.05.2018 - înştiinţarea participanţilor asupra acceptării/
neacceptării lucrărilor;
- 15.06.2018 - Plata taxei de participare.

ALTE DETALII ADMINISTRATIVE

Taxa conferinţei este de 250 lei/participant şi acoperă
cheltuielile de organizare, mapa de prezentare şi participarea la
cocktail;
Lucrările acceptate vor fi indexate în baze de date
internaţionale (ProQuest şi Ebsco).

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Lector univ. dr. Răzvan GRIGORAŞ/ Departamentul pentru
Studii de Securitate şi Leadership
Telefon fix/fax:
0744.617.580

021.319.48.80,

E-mail: strategii21 cnap@gmail.com
Website: www.strategii21.ro
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