RAPORT DE ACTIVITATE
noiembrie 2017 – noiembrie 2018

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, înființat prin
legea nr. 117/2017 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 404 din 30 mai 2017) este
instituție de interes național și funcționează ca Centru de Excelență al Academiei Mondiale de
Artă și Știință. Institutul are drept principale obiective: extinderea cercetărilor științifice asupra
culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului, protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural, promovarea dialogului între popoarele din spațiul istoric al Levantului,
crearea unei culturi a păcii prin dialog și prin intermediul diplomației culturale.
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului își realizează
obiectivele prin studii și cercetări în domeniu, parteneriate cu diverse instituții din țară și din
străinătate, editarea și publicarea unor volume de specialitate, organizarea de conferințe,
colocvii, alte evenimente academice și culturale.

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Consiliul Științific
Preşedintele Consiliului științific:
Emil Constantinescu, profesor emerit, preşedinte de onoare al Senatului Universităţii
din Bucureşti, membru al board-ului Academiei Mondiale de Artă și Știință şi al
board-ului directorilor World University Consortium, preşedintele Academiei de
Diplomaţie Culturală din Berlin, 2011 – 2017, preşedinte fondator al Forumului
Academic Român, 2008 – prezent, rectorul Universităţii din Bucureşti, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, 1992 – 1996
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Membrii de drept conform Legii 117/2017 privind înființarea ISACCL,
membri români ai Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă:
Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române 2006 – 2014, rectorul Universităţii
Babeş Bolyai din Cluj-Napoca 1990 – 1993
Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naţionale a României, preşedinte al Secţiei de
Economie, Sociologie şi Ştiinţe Juridice a Academiei Române
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, ministrul Educaţiei Naţionale 2012 – 2014
Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale 2016, directorul general al UEFISCDI
2010 – 2016

Membrii World Academy of Art and Science, desemnați de board-ul WAAS:
Garry Jacobs, CEO WAAS şi World University Consortium (WUC)
Heitor Gurgulino de Souza, preşedinte al World Academy of Art and Science, rectorul
Universităţii ONU Tokyo 1987 – 1997
Ivo Šlaus, preşedinte de onoare WAAS, preşedintele WAAS 2001 – 2013
Alberto Zucconi, co-chairman WAAS, președinte al Institutului de Abordare Orientată
spre Persoană (IACP)
Nebojša Nešković, secretar General al Academiei Mondiale de Artă și Știință
2013-2018, director al Proiectului TESLA 1997-2007, președinte al Asociației
sârbe a Clubului de la Roma

Președintele Academiei Române, rector al Universității Babeș-Bolyai, ClujNapoca:
Academician Ioan Aurel Pop, prof.dr., Departamentul de Istorie Medievală,
Premodernă și Istoria Artei
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Rectorul Universităţii din Bucureşti:
Mircea Dumitru, membru corespondent al Academiei Române, președinte al
Institutului Internațional de Filosofie – Paris, ministrul Educaţiei Naţionale
2016 – 2017

Rectorul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi:
Mihaela Onofrei, interimar, prof.dr., Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor

Membrii aleși la propunerea preşedintelui Consiliului știinţific:
Vlad Nistor, președinte al Institutului Român de Arheologie - Atena, 2016 - în prezent,
preşedintele Senatului Universităţii din Bucureşti 2012 – 2016, decanul Facultăţii
de Istorie 2004 – 2012, directorul general al Institutului Diplomatic Român 2005
- 2010, 2012
Radu Boroianu, preşedintele Institutului Cultural Român 2015 – 2017, ministru
secretar de stat în Ministerul Culturii (1991-1992, 2013-2014)

În prima ședință a Consililiului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru
Cultura și Civilizația Levantului, care a avut loc la 20 noiembrie 2017, s-a hotărât ca
membrii acestuia, inclusiv președintele, să nu fie remunerați.
Activitatea Consiliului Științific, cel care coordonează organizarea și funcționarea
ISACCL, se desfășoară pe bază de voluntariat. Nu este, nicidecum, o sinecură.
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Colegiul Director
Propune spre aprobarea Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru
Cultura și Civilizația Levantului programe și proiecte științifice și editoriale care urmăresc
studiul istoriei culturilor și civilizatiilor Levantului; protejarea arealelor geologice, biologice,
geografice și arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal; crearea unei
culturi a păcii prin diplomație culturală; definirea poziției și rolului României în Levant.

Președintele Consiliului Științific al ISACCL:
Prof.dr. Emil Constantinescu

Director-general ISACCL:
Dr. Andreea Grecu – Ciupală, director al Administraţiei Fondului Cultural Naţional
(2005-2009), instituţie publică - finanţator naţional de proiecte culturale, auditor
public intern (economist specialist IA cu atribuţii de auditor), Filarmonica George
Enescu (2004-2017), director/coordonator de proiecte culturale (1998 – prezent);
Fundaţia Noua Europă – NEC Uniter, Teatrul Act, etc; cadru universitar asociat,
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, specializarea Istoria Artei;
predarea de cursuri de specialitate: „Managementul proiectelor culturale”,
„Organizaţii publice de patrimoniu şi politici culturale”, „Politici culturale”
(2006-prezent)

Director-științific al ISACCL:
Prof.dr. Dan Grigorescu, profesor emerit, Universitatea din București, director al
Oficiului Român Tempus (1991-2000), director al Agenţiei Naţionale Socrates
(2000-2003), expert al Comisiei Europene în evaluarea proiectelor tematice din
domeniul învățământului universitar și cercetării științifice (2004-2015), expert
UNESCO în evaluarea geoparcurilor din Rețeaua globală a geoparcurilor (2009prezent), fondator al Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (2004), președinte
de onoare al Asociației Europene de Paleontologie a vertebratelor (2003-prezent)
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Direcția Istoria culturii și civilizației:
Director Luiza Niță, coordonator proiecte, Fundația internațională „Black Sea Caspian Sea International Fund” (2009-2014), consilier - relații cu comunitățile
și organizațiile evreiești și combaterea antisemitismului, Ministerul Afacerilor
Externe (2008-2009)

PROIECTE ȘTIINȚIFICE

Departamentul
Patrimoniu natural și cultural
Proiect în derulare:

DOBROGEA – MARTOR AL CIVILIZAŢIILOR
MILENARE ALE LEVANTULUI
Coordonator: Prof. univ. dr. Dan Grigorescu, director științific al ISACCL
Durata: 3 ani
Dobrogea reprezintă modelul pe care România îl propune ca posibilă soluție pentru
aplanarea conflictelor interetnice și interconfesionale din spațiul Levantului. Regiune istorică,
parte a teritoriului românesc, bulgar și ucrainean, Dobrogea este reprezentativă pentru Levant.
Aceasta a fost locuită din perioada neolitică, fiind leagănul unor colonii grecești în secolele
VI-IV î.e.n. (Histria, Callatis, Tomis), precum și al primelor formațiuni statale ale geților.
Teritoriul Dobrogei a aparținut succesiv Imperiului Persan, Imperiului lui Alexandru cel Mare,
Imperiului Roman, geto-dacilor, Imperiului Bizantin, Țaratului vlaho - bulgar al lui Petru și
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Asan, Imperiului Otoman, Țării Românești și, în sfârșit, României Mari. Situată la intersecția
Drumului Chihlimbarului, care ajungea de la Marea Nordului în estul Mediteranei, cu Drumul
Mătăsii, care lega China de Europa Occidentală, punct final al limesului dunărean, care ne
leagă de Germania prin Europa Centrală, traversată de migrațiile estice și frecventată de
comercianții genovezi în Evul Mediu, câmp de luptă între Rusia și Turcia, cartier general al
Comisiei Europene a Dunării (prin porto franco Sulina), Dobrogea a fost gazda multor culturi
și civilizații și reprezintă un model de conviețuire. Pe lângă populația majoritar românească din
nord și cea bulgară din sud, 16 minorități etnice trăiesc aici în armonie, păstrându-și specificul
și convingerile culturale și religioase: turci, lipoveni tătari, coholi din Ucraina, germani,
macedo-români (vlahi), greci, armeni, albanezi, găgăuzi, sârbi, evrei, romi. Lucrările preliminare ale proiectului Dobrogea, s-au desfășurat până la 30 noiembrie 2018 și au fost efectuate
în colaborare cu Universitatea “Ovidius” din Constanța, Universitatea din București, Institutul
Geologic al României, administrațiile locale din județele Constanța și Tulcea.
Obiective:


cercetarea patrimoniului natural și cultural al Dobrogei vizând îmbunătățirea protecției
și administrării acestuia;



crearea de geoparcuri în baza criteriilor UNESCO, acest tip de arie de protecție dovedindu-se în ultimii ani, în întreaga lume, drept o modalitate eficientă de dezvoltare a
regiunilor care dețin un importat patrimoniu natural și cultural;



cercetarea istoriei, culturii și tradițiilor etniilor dobrogene.

Proiectul se desfășoară în cadrul unor grupuri de lucru distincte, în funcţie de domeniul abordat:


Natura – va cerceta în mod holistic partea animată (biodiversitatea) şi cea neanimată
(geodiversitatea), relevând interdependenţa şi interacţiunea acestora;



Istorie-arheologie – centrat pe cercetarea cetăților și monumentelor istorice din
Dobrogea;



Istoria și cultura etniilor în conviețuirea lor milenară în spațiul dobrogean.
Modalitate strategică de abordare: colaborarea dintre mediul academic (profesori,

cercetători, studenți) și comunitățile din zonele cercetate, bazată pe încheierea unor acorduri
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de parteneriat între reprezentanța academică în proiect și autoritățile locale. Proiectul promovează cercetarea în teren și urmărește dezvoltarea interdisciplinarității între grupurile participante, cunoștințele astfel dobândite fiind reflectate în cursurile de specialitate și în programele
curriculare la nivel de licență, masterat și doctorat.
Parteneri:


Universitatea „Ovidius” din Constanța



Facultatea de Istorie a Universității din București



Institutul Geologic al României

Până la 30 noiembrie 2018 s-a derulat etapa pregătitoare: vizite și studii în teren cu
caracter explorator pentru definitivarea planului de activități în cadrul grupurilor de lucru ale
proiectului. Pe parcursul a trei săptămâni, în august 2018, proiectul a inclus o cercetare holistică
de teren.
Proiectul „Dobrogea – martor al civilizațiilor milenare ale Levantului include manifestări științifice, expoziții, articole publicate în revistele ISACCL, publicarea unei monografii
asupra Dobrogei naturale și culturale.

Proiect în lucru:

CULTURI PREISTORICE ÎN SPAȚIUL LEVANTULUI:
CUCUTENI-TRYPILLIA
Durata: 5 ani
Coordonatori: conf. univ. dr. Valentin Bottez, Dan Doboș (contract cesiune drepturi de
autor)
Cultura „Cucuteni” (sau Cucuteni-Trypillian) reprezintă una dintre cele mai vechi
civilizații din Europa, precedând așezările umane din Sumer și Egiptul antic. Descoperirile
istorice sunt prezentate în muzeele românești, ucrainene, moldovenești și bulgare. „Complexul
Muzeal Iași” deține colecții importante de artefacte istorice, iar la Iași și Piatra Neamț, unde
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„Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni” este dedicat exclusiv acestei civilizații, se desfășoară o
bogată activitate de cercetare în domeniu. ISACCL dezvoltă un proiect multianual care
urmărește rememorarea contribuției civilizației „Cucuteni” pentru Europa și, mai ales, pentru
regiunile estice: Bulgaria, România și Republica Moldova.
Studii:
Fiecare etapă se va concretiza printr-un studiu cu o tematică specifică domeniului de
cercetare. Studiile vor fi publicate sub formă de articole în revista științifică a ISACCL sau
incluse în monografiile editate de ISACCL.
Activități:


identificarea de noi parteneri și colaboratori externi;



documentare și cercetare în teren;



cercetare în biblioteci din țară și străinătate;



participare la conferințe și alte manifestări științifice în vederea documentării;



organizare de expoziții care vor prezenta rezultatele cercetărilor efectuate;



redactarea studiilor, editarea și publicarea acestora.

Departamentul
Istoria și cultura Levantului
Proiecte în lucru:

LEVANTUL – LEAGĂNUL RELIGIILOR ABRAHAMICE
Durata: 5 ani
Coordonator: Cătălin Ștefan Popa (contract cesiune drepturi de autor)
Cele trei religii abrahamice (mozaică, creștină, islamică) au avut o influență considerabilă asupra acestui areal, dând naștere unei multitudini de doctrine religioase și curente
filosofice transferate până în societățile moderne. Proiectul își propune demonstrarea
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diversității culturale a Levantului și a complexității transferului permanent al curentelor
filosofice și religioase din acest spațiu, care s-au format sub influență creștină și care au
contribuit mai târziu, în mod decisiv, la îmbogățirea culturii universale, pe baza unei analize
istorice și intertextuale a aspectelor dominante de lingvistică, filosofie, doctrină politică și
discurs religios.
Studii:
Fiecare etapă se va concretiza printr-un studiu cu o tematică specifică domeniului de
cercetare. Studiile vor fi publicate sub formă de articole în revista științifică a ISACCL sau
incluse în monografiile editate de ISACCL, iar la final va fi publicată o carte.
Activități:


cercetare în biblioteci din țară și străinătate,



participare la conferințe și alte manifestări științifice în vederea documentării,



redactarea studiilor, editarea și publicarea acestora.

LEVANTUL ȘI LEVANTINII ÎN IMAGINEA
ROMÂNILOR
Coordonator: Alex Mihai Stoenescu (contract cesiune drepturi de autor)
De la începutul secolului al XVI-lea și până în prezent, cuvântul “levantin” a suferit o
transformare de sens uzual prin apariția și impunerea treptată a peiorativului: “necinstit”,
“ipocrit”, “intrigant”, introdus însă abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea în dicționarele
românești. Această evoluție a fost marcată de procese istorice petrecute pe teritoriul Țărilor
Române (ilustrate cel mai bine de Nicole Iorga), precum și de viața culturală românească, în
care s-au vehiculat termenii, în literatură, istoriografie și publicistică. Școala latinistă târzie
(mai ales exegeza operei lui Vergiliu) și Școala de studii eline și elenistice au adus în conștiința
românească faptul că poporul antic al Levantului a fost cel fenician, la care s-au adăugat
mitologia elină și romană, cu subiectul particular “istoria Cartaginei”. Studiile de imagologie
istorică despre “Levant și levantini în imaginea românilor” parcurg aceste teme ale evoluției
cunoașterii locului și spiritului levantin, precum și a percepției Levantului în mediul românesc.

10

Studii:
Fiecare etapă se va concretiza printr-un studiu cu o tematică specifică domeniului de
cercetare. Studiile vor fi publicate sub formă de articole în revista științifică a ISACCL sau
incluse în monografiile editate de ISACCL.
Activități:


cercetare în biblioteci din țară și străinătate,



participare la conferințe și alte manifestări științifice în vederea documentării,



redactarea studiilor, editarea și publicarea acestora.

Departamentul
Diplomație culturală
Proiecte în derulare:

LEVANTUL – PUNTE ÎNTRE CIVILIZAȚIA EUROPEI
OCCIDENTALE ȘI CEA A EXTREMULUI ORIENT
Durata: 5 ani
Coordonator: Luiza Niță, director, Direcția Istoria culturii și civilizației
Renașterea „Drumului Mătăsii” este o inițiativă internațională care s-a dezvoltat în
ultimele decenii concentrându-se pe aspectele economice, de infrastructură și politice. Emil
Constantinescu, președintele României 1996-2000, astăzi președinte al Consiliului Științific al
ISACCL, a promovat încă de acum douăzeci de ani, importanța economică, dar și valoarea
culturală inestimabilă a itinerariului. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația
Levantului poate facilita în mod concret dezvoltarea proiectelor dedicate patrimoniului cultural
al țărilor străbătute de acest drum mitic, în special în zona Caucazului (Turcia, Armenia,
Georgia, Azerbaidjan), dar și în România (Constanța). Proiectul ISACCL subliniază necesitatea imperioasă ca această rețea creată în vremuri istorice și revitalizată astăzi prin construcția
de căi ferate, conducte de petrol și gazoducte, să urmărească în același timp și dezvoltarea
relațiilor culturale dintre China, țările care se înscriu pe traseul vechiului „Drum al Mătăsii” și
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Europa Occidentală, precum și descoperirea, prezervarea și promovarea patrimoniului cultural
al țărilor din această vastă regiune.
Proiectul a fost lansat în luna iunie 2018, la Constanța, și continuat prin întâlniri de
lucru cu ambasadorii la București ai țărilor aflate pe traseul Drumului Mătăsii, pentru stabilirea
unor programe de activități comune.

INIȚIATIVA LEVANT PENTRU PACE GLOBALĂ
Lansată în anul 2011, de președintele Emil Constantinescu, care conducea atunci
Academia de Diplomație Culturală din Berlin, „Inițiativa Levant pentru pace globală” reprezintă proiectul unui nou tip de relaţii între state şi naţiuni, bazate pe înţelegerea celuilalt în locul
celor bazate pe presiuni militare sau economice. Civilizaţiile egipteană, iudaică, asiriană,
babiloniană, feniciană, califatele arabe, imperiile roman, bizantin şi otoman au creat, fiecare
într-un fel propriu, un spaţiu extins de schimburi, de la mărfuri la idei, şi de dialog cultural.
La rândul lor, Balcanii şi zona de sud-est a Europei au fost timp îndelungat în contact cu zona
Africii de Nord şi Orientul Apropiat şi oamenii din această zonă au o experienţă vastă în
dialogul intercultural. Zona de Est a Mediteranei a fascinat Occidentul european în renaştere,
în perioada romantismului până în modernitate, şi admiraţia pentru Levant a unor mari scriitori,
artişti, muzicieni a dat naştere unor viziuni prodigioase şi unor opere literare, artistice şi
muzicale impresionante. Legăturile culturale dintre ţările din Balcani, Orientul Mijlociu şi
Nordul Africii au continuat şi în a doua jumătate a secolului XX, chiar în perioada Războiului
Rece şi a regimurilor de dictatură, prin formarea unor elite intelectuale educate în universităţile
din Sud-Estul Europei şi prin schimburi culturale reciproce.
„Coaliția Inter-Parlamentară pentru Etică Globală”, asociată Organizației Națiunilor
Unite, a preluat și a susținut „Inițiativa Levant pentru pace globală” considerând că ea poate
servi drept punct de reper și ca model pentru a obține pacea în toate zonele de conflict de pe
glob.
Lansată și la București în mai 2013, în cadrul Forumului: „Levantul, leagănul
diplomaţiei culturale. Redescoperind Mediterana”, organizat de Fundația Română pentru
Democrație, în parteneriat cu Parlamentul și Guvernul României, Institutul Cultural Român,
Universitatea din Bucureşti şi “Black Sea – Caspian Sea International Fund”, „Inițiativa Levant
pentru pace globală”, adoptată de Parlamentul României printr-o declarație comună, semnată
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de președinții Senatului și Camerei Deputaților, a fost semnată de 38 de membri ai Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei și prezentată la ONU (2013, 2014, 2016, 2017), UNESCO
(2014, 2015), în Parlamentul Israelului (2014), Senatul Italiei (2017), Senatul Franței (2018),
la Vatican (2017) și World Alliance of Religions’ Peace Summit (WARP), Seul, Coreea de
Sud (2014, 2018).
„Inițiativa Levant pentru pace globală” a strâns în jurul ei lideri ai religiilor creştină,
iudaică şi musulmană, personalităţi din mediul academic, parlamentari şi reprezentanţi ai
societăţii civile precum dr. Yizthzak Dayan, rabinul şef al Genevei, reprezentant al Conferinţei
Rabinilor Europeni la Instituţiile Naţiunilor Unite, dr. Abdusallam Mraihh, coordonatorul
Mission-Peace, Sheikh Ramzi, directorul Institutului ICRA de la Universitatea Oxford,
chairman-ul Consiliului Musulman din Marea Britanie, pastorul Enoch Adeboye, conducătorul
spiritual al RCCG, cea mai mare mişcare penticostală din lume, rabin Benyamin Abrahamson,
directorul Comitetului pentru Cercetări Istorice în Islam şi Iudaism, Omer Salem, Universitatea
Yale, fondator al Institutului Ibn Rushd, congresman-ul Peter King, Ariel Atias, membru al
Knesset-ului Israelian, rabin dr. Elie Abadie, Yale University, membru în Forumul pentru Israel
şi Etică Globală, dr. Jeana Adebayo, coordonator internaţional al organizaţiei Christ the
Redeemer’s Friends Trust, prof. dr. Karl P. Donfried, professor emeritus de religie şi literatură
biblică la Smith College.

„Inițiativa Levant pentru pace globală” reprezintă unul dintre motivele care au
stat la baza înființării Institului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația
Levantului, dorința președintelui Emil Constantinescu fiind aceea de a transfera
României prestigiul și aprecierea de care se bucură acest demers, lansat de Academia de
Diplomație Culturală din Berlin sub conducerea sa.
În anul Centenarului Marii Uniri, România poate demonstra și în acest fel implicarea sa în concertul global.
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PROIECTE PERMANENTE
MARILE CĂRȚI ALE LEVANTULUI:
CONSTITUIREA BIBLIOTECII ISACCL
Coordonator: Laura Ganea, Serviciul Comunicare, Editare, Bibliotecă, IT
Un proiect pe termen lung al cărui obiectiv este constituirea unei vaste biblioteci, în
cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, care să cuprindă
opere din diverse domenii, reprezentative pentru fiecare civilizație a Levantului. Colecțiile
Institutului vor fi disponibile nu numai pentru cercetătorii români și străini, dar și pentru
publicul interesat, care va putea participa la diferite manifestări literar-artistice organizate în
cadrul bibliotecii. Pentru realizarea acestui proiect, ISACCL va coopera cu cele mai importante
biblioteci, muzee și centre universitare din spațiul Levantului, dar și din Europa Occidentală și
SUA.
În acest moment, în biblioteca ISACCL s-au adunat aproape 500 de volume despre
Levant, cea mai mare parte reprezentând donații din biblioteca personală a președintelui Emil
Constantinescu și a profesorului Dan Grigorescu, dar și donații din partea editurilor „Corint”
și „Curtea veche”.

MĂRTURII ALE CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI
SPAȚIULUI LEVANTIN: EXPOZIȚII
Coordonator: Laura Ganea, Serviciul Comunicare, Editare, Bibliotecă, IT
Unul dintre proiectele permanente ale Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și
Civilizația Levantului constă în organizarea unei colecții muzeale, într-un spațiu special în
amenajat în clădirea ISACCL, care să conțină mărturii ale culturii și civilizației spațiului
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levantin. Pornind de la Grecia antică, prin replici reprezentative ale artei cicladice și ale artei
miceniene, este traversat un spațiu cultural care cuprinde nordul Mării Egee, zona balcanică,
podişul Anatoliei, imperii precum cel al hitiților, cel roman și cel bizantin, apoi cel al turcilor
selgiucizi. Studiul acestor civilizații oferă o imagine de ansamblu a istoriei acestei părți a lumii.
Expozițiile organizate de ISACCL vor fi puse la dispoziția publicului interesat prin tururi
virtuale prezentate de site-ul instituției.

EDUCAȚIE SUPERIOARĂ
ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE
Director științific: prof. univ. dr. Paolo Odorico (École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Paris)
Cu titlul “Reprezentări ale Bizanțului în istorie, literatură și artă”, Școala Anuală de
Studii Bizantine a fost organizată de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația
Levantului, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea din București, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie din Constanța, Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale
(CEREFREA-Villa Nöel), Fundația Română pentru Democrație, și s-a desfășurat la București
și Constanța (11-19 septembrie 2018). În cadrul lucrărilor școlii au susținut prelegeri nouă
profesori din țară și din străinătate și au participat treisprezece tineri cercetători, doctoranzi sau
doctori în istorie bizantină din Armenia (1), Cipru (1), Federația Rusă (1), Grecia (1), Italia (1),
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1), Turcia (1), Republica Moldova (1) și
România (5).
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Prelegeri:


Prof. univ. dr. Paolo Odorico (École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Paris), director științific al Școlii Anuale de Studii Bizantine



Prof. univ. dr. Athanasios Semoglou (Universitatea Aristotel din Salonic,
Grecia)



Prof.univ.dr. Charris Messis, (École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Paris, Franța)



Prof. univ. dr. Alexandros Alexakis (Universitatea din Ioanina, Grecia)



Prof.univ.dr. Polymnia Katsoni, Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia



Prof.dr. Daniela Țurcanu-Caruțiu, director-executiv al Institutul de Știință,
Cultură și Spiritualitate al Universității “Ovidius” din Constanța



Conf. dr. Adriana Cîteia (Universitatea „Ovidius” din Constanța),



Conf. dr. Valentin Bottez (Universitatea din Bucuresti)



Dr. Gabriel Talmațchi, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța

Tinerii cercetători au asistat, de-a lungul a șapte zile, la prelegerile susținute de
profesorii și specialiștii în domeniu invitați și au luat parte la vizite ghidate la siturile
arheologice din Dobrogea. În București, programul tematic cu titlul „Byzance après Bizance”
a inclus Mănăstirea Stavropoleos și colecția sa de artă post-bizantină, Muzeul Național
Cotroceni, Hanul lui Manuc, Curtea Veche și Palatul Mogoșoaia.
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CONFERINȚE ȘI MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
ORGANIZATE DE INSTITUTUL DE STUDII
AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI
CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

„Prin diplomație culturală spre o pace durabilă”
Eveniment de anvergură, desfășurat la Palatul Parlamentului, în zilele de 20-21
noiembrie 2017, organizat în parteneriat cu SNSPA, Parlamentul României și Universitatea din
București. Conferința a fost împărțită în paneluri ce au reflectat obiectivele și interesele
institutului: Dificultățile gestionării conflictelor naționale, religioase și interetnice, Levantul –
leagănul religiilor, culturii, științei și democrației; Protejarea și conservarea patrimoniului
natural și cultural în regiunea Levantului; Diplomația culturală. Tradiții și perspective în
spațiul Levantului; Renașterea Drumului Mătăsii: Levantul – punte între civilizația Asiei și
civilizația occidentală. În cadrul conferinței au luat cuvântul: prof. univ. dr. Heitor Gurgulino
de Souza, președintele Academiei Mondiale de Artă și Știință, Garry Jacobs, CEO și Chairman
al Academiei Mondiale de Artă și Știință, Stjepan Mesic, fost președinte al Croației, dr. Mihail
Dobre, fost ambasador al României pe lângă fostul Scaun, Dr. Fatih Saracoglu, secretar-general
al Fundației Marmara Group, Istanbul, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității
din București, prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, ambasadori, reprezentanți ai
elitei academice din Bulgaria, Serbia, Turcia, Croația și România, membri ai Consiliului
Științific al ISACCL.
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„Determinanții formulării noii ordini mondiale: conflict
sau dialogul civilizațiilor”
Dezbaterea, organizată la București, pe 30 martie 2018, în parteneriat cu Centrul de
Studii și Dialog Interreligios și Intercultural (CSDII) – Universitatea din București – și Centrul
Cultural European Româno-Panarab (CCERPA), i-a oferit președintelui Consiliului Științific
al ISACCL ocazia de a prezenta rolul diplomației culturale și al ISACCL în spațiul Levantului.

„Solidarity of Empathy for Peace”
Conferința la nivel înalt a foștilor lideri politici din Europa de Est pentru răspândirea
culturii păcii și apel la susținerea reunificării pașnice a Peninsulei Coreea (Palatul Parlamentului,
19-20 mai 2018), moderată de Emil Constantinescu, președintele ISACCL, a fost organizată în
colaborare cu Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), organizație
neguvernamentală din Coreea de Sud. La eveniment au participat fostul președinte al Ucrainei,
Viktor Iușcenko, fostul președinte al Croației, Stjepan Mesić, fostul președinte al Albaniei,
Rexhep Meidani, primul președinte democrat din Belarus, Stanislav Șușkevici, Ghenadi
Burbulis, prim-viceprim ministru al Federației Ruse în anii 1990-1992, Haris Silajdzic, fost
președinte al Administrației prezidențiale din Bosnia-Herțegovina, Milka Ristova, judecător al
Curții Supreme din Macedonia, Man Hee Lee, președintele HWPL.

„Dobrogea. Martor al civilizațiilor Levantului. Punte între
Extremul Orient și Occident”
Conferința, organizată în colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanța,
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Institutul Geologic al României, a reprezentat
lansarea proiectelor „Dobrogea, martor al civilizația milenare ale Levantului” și „Levantul,
punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului Orient”.
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Serie de evenimente dedicate lansării celor două proiecte ale ISACCL a cuprins și masa
rotundă cu tema „Portul Constanța pe Drumul Mătăsii 2018”, organizată în colaborare cu
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“, “Constanța Port Business
Association” și “Silk Road Association”.

Expoziția „De la meșteșug la artă. Prelucrarea pietrei”
Parte a proiectului „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”,
realizată în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Institutul
Geologic al României, expoziția a putut fi vizitată la Muzeul Național de Geologie, în perioada
11 iulie – 22 septembrie 2018. Cele 114 piese prezentate în expoziție au provenit de la Muzeul
de Istorie Națională și Arheologie din Constanța și reprezintă aproape 6000 de ani de istorie:
statui, vârfuri de săgeată, proiectile de catapultă sau elemente decorative și cultice. Cel mai
prețios și rar exponat din expoziție a fost un instrument de măsurat timpul, un cadran solar
prins între coarnele unui taur, datând din secolul al II-lea, descoperit la Cumpăna.

„Cercetări privind relațiile dintre România și Turcia în
perioada 1878-2018”
Conferința s-a desfășurat la București, în sediul Institutului de Studii Avansate pentru
Cultura și Civilizația Levantului, (25 septembrie 2018), și a fost organizată în parteneriat cu
Institutul de Turcologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Ambasada Republicii
Turcia la București, Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA). Lucrările conferinței au fost deschise de Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL,
președintele Academiei Române, rector al Universității Babeș-Bolyai, prof.dr. Ioan-Aurel Pop,
ambasadorul Republicii Turcia, E.S. Osman Koray Ertaş, și coordonatorul TIKA, Yasemin
Melez Biçer, iar prelegerile au fost susținute de istorici și specialiști turcologi precum prof.
univ. dr. Tasin Gemil, prof. univ. dr. Călin Felezeu, Mustafa A. Mehmed, decanul turcologiei
române, cercet. şt. dr. Nagy Pienaru, dr. Claudiu-Victor Turcitu, prof. univ. dr. Liviu Ţârău,
prof.univ.dr. Valentin Naumescu.
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Conferința „Istoria relațiilor româno-arabe: studiul limbii
arabe și traducerea literaturii arabe în România”
Organizată în parteneriat cu Centrul Cultural European Româno-Panarab (C.C.E.R.P.A.)
și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, conferința a marcat aniversarea a 100 de ani de
la stabilirea relațiilor diplomatice cu lumea arabă și s-a desfășurat în sala-amfiteatru a muzeului
(9 octombrie 2018). La eveniment au participat Emil Constantinescu, președintele Consiliului
științific al ISACCL, Paulina Popoiu, directorul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”,
fostul ambasador Aurel Turbăceanu, prof. univ. dr. Nicolae Dobrișan și Eugen Cojocariu,
secretarul general al Radio România Internațional. La final a fost inaugurată expoziția de
pictură „File din Album”.

Atelier Exploratoriu despre bună guvernanță în Levant
În perioada 29-30 octombrie 2018, a avut loc la sediul Institutului de Studii Avansate
pentru Cultura și Civilizația Levantului primul Atelier Exploratoriu cu tema ”Bună guvernanță
în Levant”. Atelierul s-a bucurat de prezența a trei membri ai Academiei Mondiale de Artă și
Știință, care sunt, totodată, și membri ai Consiliului Științific: Garry Jacobs, Alberto Zucconi și
Nebojsa Neskovic. Alături de aceștia au participat, din partea Institutului, Emil Constantinescu,
președinte al Consiliului Științific, Andreea Grecu-Ciupală, director-general, Dan Grigorescu,
director științific, prof.univ.dr. Florica Mihuț, expert sociologie, conf.univ.dr. Valentin Bottez,
expert arheologie și lect.univ.dr. Oana Brânda, expert comunicare. Mediul academic românesc
a fost reprezentat prin participarea prof.univ.dr. Remus Pricopie, rector al SNSPA, prof.univ.dr.
Daniel Barbu, Facultatea de Științe Politice a Universității din București, lect.univ.dr. Daniela
Zaharia, Facultatea de Istorie a Universității din București, prof. univ.dr. Vlad Nistor, directorul
Institutului Român de Arheologie din Atena.
Dezbaterile s-au concentrat pe o serie de probleme presante ale zonei istorice a
Levantului, cum ar fi leadershipul, stabilitatea în Orientul Mijlociu, problema gestionării
resurselor de apă în Nordul Africii, importanța Mării Negre și a Mării Mediterane pentru zona
Levantului, dar și chestiunea construirii identității în zona Balcanilor. Discuțiile purtate pe
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parcursul a două zile au urmărit identificarea unor soluții și exemple de bune practici, care să
poată fi diseminate și implementate în vederea construirii unei linii de dialog și a unei culturi
a păcii în zonă, obiectiv major ale activității Institutului.
Tema cheie care a reunit toate aceste aspecte a fost cea a ”bunei guvernanțe”, acesta
fiind un concept comprehensiv și integrator pentru zona Levantului. Scopul bunei guvernanțe
este de a aborda identitățile diferite și de a le integra pentru a le asigura o co-existență
armonioasă. Culturile nu sunt standardizate, nici uniforme, astfel că trebuie extrase acele
elemente ale trecutului care pot fi folosite într-o construcție eficientă a viitorului. Esența bunei
guvernanțe este dată de construcția unui sistem de referință, care să grupeze elemente de tip
macro (state, demografie, religie) și elemente de nivel micro (stake-holderi). Totodată, o altă
caracteristică a bunei guvernanțe este dată de capitalizarea puterii; cu cât este mai largă
distribuția puterii în societate, cu atât este mai mare stabilitatea la nivelul societății.
Dezbaterea deschisă de prima ediție a Atelierului Exploratoriu va fi continuată și în
edițiile viitoare, cu invitați de marcă, atât din țară, dar și din străinătate.

„Profesorul Mihai Berza, un ctitor al cercetărilor românești
asupra Levantului”. Sesiune comemorativă la 40 de ani de la
plecarea dintre noi a primului director al Institutului de
Studii Sud-Est Europene
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu
Fundația Română pentru Democrație, a organizat pe 6 noiembrie 2018, sesiunea comemorativă
dedicată profesorului Mihai Berza, director al Institutului de Studii Sud-Est Europene din 1963
până în 1978, ctitor al cercetărilor românești asupra Levantului, plecat dintre noi acum 40 de ani.
Specialist în istoria evului mediu, istoricul de talie mondială Mihai Berza s-a făcut
remarcat prin erudiţie şi prin marea putere de cuprindere a studiilor realizate în peste patru
decenii de activitate: de la istoria economiei la cea a ideilor sau de la genealogie la heraldică.
S-a născut pe 23 august 1907, la Tecuci, și a început studiile universitare în 1929, la Facultatea
de Litere și Filosofie din Iași, urmate de studii doctorale în străinătate, la Roma și Paris. În
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1939 a fost numit director-adjunct al Institutului de Istorie Universală Nicolae Iorga. În 1944 a
devenit titularul catedrelor de metodologie și istoriografie, genealogie și heraldică de la Școala
de Arhivistică. În 1950 a fost numit profesor la Facultatea de Istorie a Universității din
București, șef al Catedrei de istorie medievală, modernă și contemporană. A fost membru
corespondent al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe Sociale și Politice,
vicepreședinte al Asociației Internaționale de Studii Bizantine, membru al Academiei Sârbe de
Științe și Arte și al Academiei din Lisabona, profesor invitat la Collège de France. Mihai Berza
s-a stins din viață la 5 octombrie 1978.
Personalitatea și opera lui Mihai Berza au fost evocate de prof.dr. Emil Constantinescu,
președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația
Levantului, prof.dr. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, prof.dr. Tasin
Gemil, directorul Institutului de Turcologie al Universității Babeș-Bolyai și de dr. Tudor Berza,
membru corespondent al Academiei Române.

Președintele Consiliului Științific al ISACCL,
prof.dr. Emil Constantinescu și directorul științific,
prof.dr. Dan Grigorescu, la reuniunea solemnă comună
a Consiliului Județean Tulcea și a Consiliului Județean
Constanța prilejuită de aniversarea a 140 de ani de la
unirea Dobrogei cu România prezentând proiectele dedicate
Dobrogei
„Locuitori de orice naţionalitate şi religie, Dobrogea - vechea posesiune a lui Mircea cel
Bătrân - de astăzi face parte din România. Voi de acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa
arbitrară, ci numai legea dezbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmuieşte. Cele
mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii: viaţa, onoarea şi proprietatea sunt puse sub
scutul unei Constituţii pe care ne-o râvnesc multe ţări străine. Religiunea voastră, familia
voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea lovi,
fără a-şi primi legitima pedeapsă.”
Proclamația Domnitorului Carol I către dobrogeni, scrisă de Mihail Kogălniceanu
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Integrarea și modernizarea Dobrogei a început la 14 noiembrie 1878, în prezența
domnitorului Carol I, a prim-ministrului Ion C. Brătianu, a altor reprezentanți ai autorităților
centrale și locale. În acea zi s-au făcut publice două documente de maximă importanță pentru
dobrogeni și militarii care au trecut în Dobrogea. Proclamațiunea domnitorului Carol I către
dobrogeni – document ce făcea cunoscut că Marile Puteri ale Europei au unit provincia
transdunăreană cu România, prin articolul 46 al Tratatului de la Berlin, semnat la 1 iulie 1878 –,
jalona primele măsuri de administrare a regiunii și dădea asigurări privind respectarea
drepturilor dobrogene. Proclamaţia Domnitorului României a fost tipărită în limbile română,
turcă, greacă şi bulgară, fiind răspândită în foi volante, pe întreg teritoriul dobrogean. Ordinul
de zi către militarii dislocați în Dobrogea fixa principalele misiuni pe care le aveau de executat:
ordinea și asumarea rolului de promotori ai „civilizațiunii europene”. Programul de integrare
și modernizare a Dobrogei pus în aplicare, în timp, de elita politică de la București s-a derulat
etapizat având ca repere dinamizatoare: legislația specifică, proiectele economice fezabile și
dinamica ascendentă a populației. Dobrogea a mărit suprafața țării cu 15.776 km2.
Datele statistice arată că cele mai mari investiții făcute de statul român până la Primul
Război Mondial au fost în Dobrogea în ramura transporturilor, prin achiziționarea portului și
liniei ferate Cernavodă – Constanța și crearea condițiilor ca prin Constanța să se exporte
principalele produse ale economiei românești: petrolul, produsele agricole și cele lemnoase.
De maximă importanță în politica de integrare a Dobrogei a fost factorul uman. Politica de
sprijinire a locuitorilor, siguranța și legalitatea, nediscriminarea, indicele crescut al natalității
au dus la sporuri spectaculoase în domeniul demografic, de la 106.943 suflete în 1878 la
380.430 locuitori în 1913. Atât românii, cât și celelalte minorități au înregistrat sporuri
substanțiale, iar Dobrogea a devenit un model interetnic de conlucrare în beneficiul tuturor. La
140 de ani de la Unirea cu România, se poate constata că „Proiectul Dobrogea” a fost o reușită
a clasei politice românești care a repoziționat regiunea, cu rezultate benefice. Din provincie de
frontieră, Dobrogea a devenit zona de deschidere la Marea Neagră și căile maritime
internaționale.
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului își propune să
continue proiectul înaintașilor prin transformarea Dobrogei într-un model pentru Levant și,
totodată, într-un reper important pe traseul economic și cultural al renașterii „Drumului
Mătăsii”. Președintele Consiliului Științific, prof.dr. Emil Constantinescu și directorul
23

științific, prof.dr. Dan Grigorescu, au participat la reuniunea solemnă comună a Consiliului
Județean Tulcea și a Consiliului Județean Constanța prilejuită de aniversarea a 140 de ani de la
unirea Dobrogei cu România, programată pe 13 noiembrie 2018 la Tulcea. În cadrul „Galei
100. Oameni pentru Tulcea. Oameni pentru România“, organizată de Consiliul Județean
Tulcea, unde sunt premiate personalitățile care și-au adus contribuția la dezvoltarea acestei
provincii istorice, președintelui Emil Constantinescu, invitatul de onoare al evenimentului, a
fost unul dintre laureați.

Conferința „Dobrogea – martor al civilizațiilor milenare
ale Levantului”. Prezentarea rezultatelor preliminare și
inaugurarea expoziției „Cariere de piatră, cetăți și
monumente arheologice”
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, împreună cu
Universitatea "Ovidius" din Constanța și Institutul Geologic al României, a organizat pe
29 noiembrie 2018, la Muzeul de Geologie, conferința “Dobrogea – martor al civilizațiilor
milenare ale Levantului”.
La cinci luni după prezentarea inițială la Constanța, în iunie 2018, conferința a prezentat
rezultatele preliminare ale campaniei din vară și proiecții privind derularea proiectului în
următorii ani. În cadrul evenimentului a fost proiectat și un scurt film de prezentare a
cercetărilor în teren desfășurate timp de trei săptămâni în Dobrogea, de la sud la nord, de către
echipa proiectului formată din profesori, cercetători și studenți. În cadrul celor două secțiuni
ale conferinței “Etnografie, Istorie, Arheologie” și „Protecția mediului natural”, au fost
prezentate studiile ce se vor derula pe parcursul derul[rii proiectului și care vor acoperi diferite
segmente de cercetare a acestei provincii, istoria locurilor și a comunităților etnice și religioase,
patrimoniul natural și cultural. Coordonatorul proiectului, prof. dr. Dan Grigorescu, director
științific al ISACCL a prezentat obiectivele și primele rezultate ale proiectului, iar conf. dr.
Marius Skolka, decan al Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole de la Universitatea
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"Ovidius" din Constanța a prezentat un "Jurnal de călătorie prin Dobrogea anului 2018", în
care au fost rezumate activitățile desfășurate în teren.
Studiile cu tematicile etnografie, istorie și arheologie dobrogeană au inclus teme
diverse: „140 de ani de la unirea Dobrogei cu România” (prof. univ. dr. Valentin Ciorbea),
„Comunitatea tătară din România este în pericol” (prof. univ. dr. Tasin Gemil), „Cercetările
sociologice ale echipelor studențești regale în satele dobrogene” (lector dr. Enache Tusa),
„Percepția comunităților dobrogene prin intermediul cărților poștale ilustrate” (geograf Ștefan
Manolescu), „Capidava – cetatea de la cotul Dunării. Un mileniu de istorie” (prof. dr. Ioan
Carol Opriș), „Geo-arheologie în peisajul tumular al anticului Kallatis: monumentul funerar
elenistic de la Movila Documaci” (Dobrogea de sud) (dr. Valentina Cetean și colaboratorii),
„Cetățile dobrogene și dezvoltarea regională” (lector dr. Mirela Paraschiv), „Câteva aspecte
privind rolul geopolitic jucat de infrastructura majoră de transport în Dobrogea” (lector dr.
Andrei Schvab și colaboratorii).
În cadrul sectiunii de protecție a mediului natural

au fost prezentate lucrările:

„Biodiversitatea în cariere – un studiu de caz pentru Cariera Iglicioara” (studenții-doctoranzi
Alexandra Telea, Theodor-Sebastian Topliceanu și colaboratorii), „Factorii de impact în ariile
protejate din România” (masterandele Geanina Fănaru și Alexandra Elena Şoimu), „Strategii
comune de conservare a patrimoniului natural și cultural în situri arheologice” (studenta Sabina
Ochiana și colaboratorii). Au fost prezentate, de asemenea, posterele „Habitatele din siturile
marine Natura 2000 de la litoralul românesc” (conf. dr. Daciana Sava), „Habitate și specii de
plante de interes conservativ din zona costieră a Mării Negre” (prof. univ. dr. Marius Făgăraș),
„Individualitatea climatică a Dobrogei” (conf. dr. Marius Lungu), „Potenţialul turistic al
Dobrogei de Nord” (lector dr. George Cracu).
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PARTICIPĂRI ISACCL LA
CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
Conferința internațională despre viitorul educației: învățământul eficient
într-o perioadă de creștere a vitezei, complexității și nesiguranței”,
Roma, 15-18 noiembrie 2017. La conferința organizată de Academia Mondială de Artă
şi Ştiinţă (WAAS) şi de World University Consortium (WUC), Institutul de Studii Avansate
pentru Cultura și Civilizația Levantului a fost reprezentat de președintele Consiliului Științific,
prof.dr. Emil Constantinescu și de către doi dintre membrii acestuia, prof.dr. Adrian Curaj și
prof. dr. Remus Pricopie.

International Summit of the Book
Baku, 18-19 martie 2018. La evenimentul organizat de Nizami Ganjavi International
Center și Bibliotheca Alexandrina, care a reunit lideri ai lumii academice, laureați ai Premiului
Nobel și directori de biblioteci naționale, țara noastră a fost reprezentată de președintele
Consiliului Științific al ISACCL, Emil Constantinescu, și de prof.dr. Angela Repanovici
(Universitatea „Transilvania” din Brașov), președintele secțiunii Cultura Informației din cadrul
Asociației Bibliotecarilor din România. Președintele Emil Constantinescu a susținut cu această
ocazie conferința „Puterea cărții” și a obținut din partea directorilor unora dintre cele mai
prestigioase biblioteci din lume promisiunea de sprijin pentru constituirea unei biblioteci a
ISACCL, unde să poată fi regăsite și „Marile cărți ale Levantului”.

26

Reuniunea „Comitetului de coordonare al Rețelei Europene a Geoparcurilor”
(REG) în geoparcul transfrontalier dintre Slovenia și Austria
Karawanke/Karawanken, 20-24 martie 2018. La cea de-a 41-a reuniune a Comitetului
de coordonare al Rețelei Europene a Geoparcurilor, care s-a desfășurat în geoparcul
transfrontalier dintre Slovenia și Austria, Karawanke/Karawanken, ISACCL a fost reprezentat
de directorul științific, prof. univ. dr. Dan Grigorescu, fondator și președinte de onoare al
Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (GDTH).

„Inițiativa Levant pentru pace globală” prezentată în cadrul Forumului de
la Baku, organizat de Nizami Ganjavi International Center
La a șasea ediție a Forumului de la Baku (15-17 martie 2018), Emil Constantinescu,
președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, membru
al “Board of Trustee Nizami Ganjavi International Center”, a fost invitat să prezinte proiectul
„Inițiativa Levant pentru pace globală” și să susțină conferința cu tema “Știința și Politica”.

Masa rotundă „Viitorul democrației. Provocări și oportunități”
Dubrovnik, 3-5 aprilie 2018. La acest eveniment, organizat de Academia Mondială de
Artă și Știință (WAAS) la Centrul Inter-Universitar din Dubrovnik și adresat membrilor elitei
academice din Europa de Sud-Est, Emil Constantinescu, președintele Consiliului științific al
ISACCL, a susținut conferința „Foundations of Democracy”.

Summitul Euroasiatic
Istanbul, 10-13 aprilie 2018. ISACCL a fost reprezentat de președintele Consiliului
Științific, Emil Constantinescu, care s-a întâlnit cu reprezentanți ai mediului academic din
Turcia, cu reprezentanți ai Marmara Group Strategic and Social Research Foundation, Black
Sea Economic Cooperation și Vienna Economic Forum.
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Reuniunea anuală a „Board of Trustee”, Bibliotheca Alexandrina
Cairo, 16-20 aprilie. ISACCL a fost reprezentat de Emil Constantinescu, președintele
Consiliului Științific, membru al „Board of Trustee” începând din 2014, care a avut cu această
ocazie, întâlniri cu reprezentanții conducerii executive a Bibliothecii Alexandrine, dr. Mostafa
El Feki, director, Hoda Elmikaty, director adjunct, și Heba Elrafey, directorul Departamentului
de Relații Publice și Cooperare Internațională.

International Colloquium World Academy of Art an Science
Paris, 2-4 mai 2018. Al XV-lea colocviu internațional pe teme economice al Academiei
Mondiale de Artă și Știință (WAAS), organizat împreună cu Université Paris 13 Nord,
Universidade de Brasilia și World University Consortium, la „Maison des Sciences de
l'Homme”, a avut drept invitați gânditori importanți din domeniul științelor economice și
sociale și ca subiect rolul instituțiilor internaționale asupra formulării și implementării
politicilor economice. Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al ISACCL, a
reluat în cadrul colocviului de la Paris tema susținută și la colocviul anterior, organizat în
Brasilia, privind necesitatea unei noi teorii economice, bazate pe principii morale.

Geoparcuri și dezvoltare durabilă, a opta conferință UNESCO
Madonna di Campiglio, Italia, 8 - 14 septembrie 2018. Conferința organizată de
Geoparcul Adamello Brenta

s-a desfășurat sub

genericul “Geoparcuri și dezvoltare

durabila"(Geoparks and sustainable development). La lucrări au fost prezenți peste 1000 de
participanți din 74 de țări. Prezentările au relevat, pe de o parte, experiențe în domenii diverse
(educație, turism, cercetare științifică) ale celor peste 150 de geparcuri UNESCO din lume, iar
pe de altă parte, realizări ale geoparcurilor aspirante la dobândirea calității de membru al
„Rețelei globale a geoparcurilor”. Conferința a relevat capacitatea geoparcurilor de a contribui
în mod concret la protecția și valorificarea patrimoniului natural și cultural al regiunilor,
modalitate eficientă de dezvoltare socio-economică a acestora.
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Forumul Marea Neagră – Marea Baltică. "Solidarity peacekeeping:
Greater Europe and Asia. Experience and prospects"
Seul, 16 septembrie 2018. La propunerea președintelui Consiliului Științific al ISACCL,
Emil Constantinescu, propunere făcută în primăvara acestui an la Palatul Parlamentului din
București, cu ocazia reuniunii la nivel a liderilor din Europa Centrală și de Est dedicată
reunificării pașnice a Peninsulei coreene, cea de-a 5-a ediție a Forumului Marea Neagră –
Marea Baltică, organizat de „International Centre for Black Sea – Baltic Studies and consensus
practices” din Ucraina, s-a desfășurat la Seul, pornind de la ideea de a permite împărtășirea
experiențelor comune ale țărilor din estul Europei în procesul de tranziție de la dictatura
comunistă la o societate democratică unui spațiu asiatic divizat după cel de-Al Doilea Război
Mondial, pentru a cărui reunificare militează lideri politici, dar și organizații neguvernamentale
din întreaga lume. La eveniment au participat Ghenadi Burbulis, prim-viceprim ministru al
Federației Ruse în perioada 1990-1992, Viktor Iușcenko, fostul președinte al Ucrainei, Petru
Lucinschi, fostul președinte al Republicii Moldova, Stanislav Șușkevici, primul președinte
democrat din Belarus. ISACCL a fost reprezentat de președintele Consiliului Științific, Emil
Constantinescu.

World Alliance of Religions’ Peace Summit
Seul, 17-19 septembrie 2018. Summit-ul de Pace al Alianței Mondiale a Religiilor,
realizat anual începând din 2014, de organizația sud-coreeană Heavenly Culture, World Peace,
Restoration of Light (HWPL) reprezintă o platformă de cooperare în cadrul căreia lideri politici
și religioși din întreaga lume, organizații de tineret și de femei, jurnaliști, reprezentanți ai
mediului academic fac schimburi de experiență și bune practici având ca principal obiectiv
instaurarea păcii la nivel mondial. La prima ediție a summit-ului, în 2014, invitațiile de participare au fost semnate de Man Hee Lee, președintele HWPL, și Emil Constantinescu, președinte al Academiei de Diplomație Culturală din Berlin în perioada 2011-2017. Această abordare interdisciplinară, care are la bază principiile Declarației de Pace și Încetare a Războiului
(Declaration of Peace and Cessation of War – DPCW) și promovarea reunificării pașnice a
Peninsulei Coreene, urmărește dezvoltarea cooperării internaționale atât între state, cât și la
nivelul societății civile din diverse țări în domeniul prevenirii conflictelor și apărării păcii,
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intensificarea dialogului interreligios și educarea tinerei generații în spiritul păcii. HWPL încearcă să angreneze cât mai mulți actori, statali și non-statali, care să se alăture eforturilor sale
pentru reunificarea pașnică a Peninsulei Coreene și promovarea păcii la nivel mondial. Ediția
din acest an s-a desfășurat pe stadionul Incheon din Seul, în prezența a 30.000 de participanți,
și a avut ca scop principal obținerea sprijinului liderilor mondiali pentru ca Declarația de Pace
și Încetare a Războiului (DPCW) să fie adoptată în cadrul unei rezoluții ONU. Dialogul
interreligios și importanța educării tinerelor generații în spiritul păcii au constituit teme centrale
ale sesiunilor de discuții organizate în marja summit-ului. Președintele Consiliului Științific al
ISACCL, Emil Constantinescu, a prezentat „Inițiativa Levant pentru pace globală”, subliniind
rolul diplomației culturale în crearea și consolidarea unei culturi a păcii în lume.

Conferința "Memoria suferinţei şi pedagogia libertăţii"
Seul, 20 septembrie 2018. La invitația Universității Sejong din Seul, Președintele
Consiliului Științific al ISACCL, Emil Constantinescu, a susținut conferința cu tema "Memoria
suferinţei şi pedagogia libertăţii". Președintele Constantinescu le-a vorbit celor 2000 de
studenți prezenți în sală, studenți provenind de la toate universitățile din Seul, despre experiența
tranziției de la dictatura comunistă la democrație în Europa de Est și similitudinea dintre
situația actuală din Peninsula Coreea și relațiile dintre România și Republica Moldova – o
singură națiune care trăiește în două state vecine. La dezbateri au participat Petru Lucinschi,
fostul președinte al Republicii Moldova, și Ghenadi Burbulis, cel mai important colaborator al
președintelui Boris Elțîn, prim-viceprim ministru al Federației Ruse în perioada 1990-1992.
Cu această ocazie a fost semnat un protocol de colaborare între Universitatea Sejong și
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

A 50-a aniversare a Clubului de la Roma
Roma, 16-18 octombrie 2018. Adunarea Generală a Clubului de la Roma celebrează
50 de ani de la înființare. La acest eveniment, care a reunit lideri ai lumii academice, ISACCL
a fost reprezentat de președintele Consiliului Științific, Emil Constantinescu, și trei membri ai
Consiliului Științific: Heitor Gurgulino de Souza, președintele Academiei Mondiale de Artă și
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Știință (WAAS), Garry Jacobs, CEO al WAAS, și Nebojša Nešković, secretar general al
WAAS.

Conferința "The Religious Art. A Symbol of Divine Peace against Worldly
Violence
16-21 noiembrie 2018, Qom și Teheran, Iran. În cadrul conferinței organizate de
Universitatea Al-Mustafa, ajunsă la cea de-a cincea ediție, directorul general al Institutului de
Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, conf.univ.dr. Andreea Grecu Ciupală,
a prezentat activitatea, obiectivele și misiunea ISACCL, iar lect.univ.dr. Oana Brânda a susținut
o prezentare intitulată ”The role of religious art in the peace process in the Orient. Case study:
Dobrogea”, în care a vorbit despre arhitectura religioasă din Dobrogea.
Invitația adresată reprezentanților ISACCL de a participa la conferință este rezultatul
vizitei întreprinse, în urmă cu doi ani, de președintele Emil Constantinescu, la Universitatea
Internațională Al-Mustafa, dar și al cooperării dintre universitate și Centrul pentru studii și
dialog inter-religios și Intercultural al Facultății de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din
București.
Pe parcursul vizitei la Qom și Teheran, reprezentanții ISACCL au avut întâlniri cu o
serie de oficialități iraniene, plăcut surprinse de inițiativa creării unei asemenea instituții în
România: Ayatollahul Jawadi Amuli (în prezența ambasadorului României la Teherah, Adrian
Kozjiacski), dr. Ali Abbasi, președintele Universității Internaționale Al-Mustafa, deputatul
armean Karen Khanlaryan, Yonathan Bet kolia, secretar- general al Alianței Asiriene
Universale, dr. Mohammad Hossein Mozaffari, senior advisor pentru Drepturile Omului și
Dialog Interreligios și Morteza Sabouri, directorul adjunct al Centrului Internațional pentru
Dialog Interreligios și Civilizație din Teheran.
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Universitatea
Internațională Al-Mustafa din Qom au semnat un protocol de colaborare.
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Reuniunea board-ului Academiei Mondiale de Artă și Știință și masă
rotundă pe tema guvernanței globale
Dubrovnik, 19-24 noiembrie 2018. În zilele de 19-21 noiembrie, Emil Constantinescu,
președintele Consiliului Științific al ISACCL, a participat la reuniunea Board-ului Academiei
Mondiale de Artă și Știință (WAAS). Cu acest prilej, au fost prezentate conducerii WAAS
rezultatele activității de cercetare științifică desfășurate în acest an de Institut. La Dubrovnik
au fost prezenți alți patru membri ai Consiliului Științific al ISACCL: Heitor Gurgulino de
Souza, președintele WAAS, Garry Jacobs, CEO WAAS, Nebojša Neškovic, secretar general
al WAAS, și Alberto Zucconi, co-președinte al WAAS.
În continuarea Board-ului, a avut loc masa rotundă intitulată „Guvernanță globală:
provocări și oportunități” (22-24 noiembrie). Evenimentul a fost organizat sub forma unor
dezbateri interactive privind diferite aspecte ale guvernanței globale, precum factorii care au
permis dezvoltarea acesteia și provocările cu care se confruntă în prezent, relația dintre
suveranitatea națională, democrație și guvernanța globală, importanța mediului academic și a
societății civile, rolul economiei în evoluția guvernanței globale, perspective și strategii de
extindere și consolidare a guvernanței globale.
Președintele Emil Constantinescu a fost co-moderator la două sesiuni de discuții având
ca temă suveranitatea națională și guvernanța globală, respectiv strategii de consolidare a
guvernanței globale. În cadrul grupurilor de lucru au fost analizate conexiunile între procesul
de dezvoltare a statelor-națiune și comunitatea globală, posibile conflicte generate de
globalizare și modalități de soluționare a acestora, strategiile aplicate pentru a consolida buna
guvernanță, riscuri și dificultăți ale guvernanței la nivel global. La discuții au participat
personalități academice recunoscute la nivel mondial, precum Marcel van de Voorde, director
în cadrul Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN) de la Geneva, Rodolfo
Fiorini, profesor la Universitatea Politehnică din Milano, Momir Đurović, președintele
Academiei de Științe și Arte din Muntenegru, economiștii Zbigniew Bochniarz de la
Universitatea din Washington și Erich Hoedl de la Universitatea Columbia din New York,
Thomas Reuter, profesor la Universitatea din Melbourne, Frank Dixon, cercetător și fondatorul
companiei Global System Change, Fadwa El Guindi, profesor de antropologie la Universitatea
din Doha.
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Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului,
partener în proiectul european „Oraşe bizantine”
Salonic, Grecia, 28-29 noiembrie 2018. Directorul-general Andreea Grecu-Ciupală a
reprezentat ISACCL la evenimentele legate de lansarea proiectului “Salonicul Bizantin”.
Inițiatorii acestuia - Asociația Comercială din Salonic, Mitropolia din Salonic și Universitatea
„Aristotel” – și-au propus să încadreze trecutul orașului în dezvoltarea economică a viitorului,
caracterul bizantin al Salonicului în materie de cultură, tradiție, istorie și memorie fiind
considerat drept principala resursă de dezvoltare turistică durabilă. Cu această ocazie s-a stabilit
ca ISACCL să devină parte a unui proiect extins sub titulatura “Orașe bizantine”, care se va
derula în 2019 în Salonic, Istanbul, Varna şi Constanţa.

Cea mai mare parte a manifestărilor internaționale pe care Institutul de Studii
Avansate pentru Cultura și Civlizația Levantului le-a organizat sau la care a participat
au fost asigurate financiar de fundațiile și asociațiile internaționale din conducerea
cărora face parte Emil Constantinescu.
Participarea la conferințele internaționale a fost asigurată de organizatorii
acestora.
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PROIECTE EDITORIALE
În lucru:

Reviste
•

Revista științifică a ISACCL – „International Journal of the Levant Studies” – apariție

semestrială, în limba engleză. Pentru editarea și redactarea primului număr s-au primit, ca
urmare a unui call for papers, 20 de studii de la specialiști din țară și din străinătate și se așteaptă
primirea altora. Au fost contactate firme care asigură softul antiplagiat și platforme de indexare
online.
•

Revistă pentru informarea științifică și culturală a publicului – „Themis” – (în limba

română)

Studii și monografii:


Volumul conferinței „Cercetări privind relațiile dintre România și Turcia în perioada
1878-2018” (coord. Tasin Gemil, Institutul de Turcologie Cluj-Napoca) – volumul va
reuni toate studiile prezentate în cadrul conferinței; studiile vor fi trimise de către
participanți până la finalul anului și centralizate, iar ulterior corectate de către
responsabilul editorial.



Albumul „Levantul în arte” (coord. lector univ. dr. Daniela Zaharia) – în parteneriat cu
Departamentul de Istoria Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie,
Universitatea București.



Monografia „Dobrogea” (coord. Dan Grigorescu, director științific) – volum rezultat al
proiectului.



Monografia „Levantul – leagănul civilizației occidentale” (coord. Emil Constantinescu,
președintele Consiliului Științific).



Serie de volume dedicate marilor personalități culturale românești, reprezentative
pentru studiul Levantului: Mihai Berza, Emil Condurachi, Zoe Petre. (coord. acad.
Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române.
34

PARTENERIATE
În decursul primului an de funcționare, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și
Civilizația Levantului a semnat mai multe parteneriate generale, dar și specifice, vizând
anumite proiecte. În cazul celor generale, protocoalele-cadru de colaborare urmăresc, în
principal, organizarea de activități comune în domeniile specifice ISACCL.

Parteneriate generale:


Universitatea „Ovidius” din Constanța



Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța



Institutul Geologic al României



Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța



Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate, Centrul de expertiză a operelor de artă prin
metode instrumentale avansate



Asociația Centrul Cultural European Româno-Panarab



Universitatea Babeș-Bolyai – Institutul de Turcologie

În viitorul apropiat, vor fi semnate parteneriate cu:


National and Kapodistrian University din Atena



Inter University Centre Dubrovnik



Bibliotheca Alexandrina din Cairo



Universitatea din Göttingen
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Protocoale:
•

Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei din cadrul Facultății de

Istorie, Universitatea din București, parteneriat ce vizează redactarea, editarea și tipărirea
volumului intitulat „Levantul în arte” (coord. lect. univ. dr. Daniela Zaharia).
•

Universitatea Sejong din Seul, protocol ce vizează proiectele cu privire la diplomația

culturală și „Inițativa Levant pentru pace globală”


Universitatea Internațională Al-Mustafa, Qom, Iran

COMUNICARE


Site-ul institutului: https://institutlevant.ro/ - în limbile română și engleză



Pagina de facebook: https://www.facebook.com/Institutul-de-Studii-Avansate-pentruCultura-%C8%99i-Civiliza%C8%9Bia-Levantului-241403416518547/



Canal youtube - https://www.youtube.com/channel/UC4Dz5ErPK2u-AhiKNiUOQiQ



Broșura de prezentare a ISACCL – tipărită în limbile română și engleză



Broșurile bilingve ale Școlii Anuale Bizantine – Ghidul tematic de prezentare a siturilor
arheologice romano-bizantine și a unor monumente reprezentative din București – în
limbile română și engleză; Broșura-program a Școlii anuale bizantine: „Reprezentări ale
Bizanțului în istorie, literatură și artă”, ce prezintă programul și derularea activităților din
perioada 11-19 septembrie 2018 – în limbile română și engleză.



Newslettere – nr. 1, mai 2018 și nr. 2, august 2018 – prezintă activitatea institutului într-o
formă sintetizată ce poate fi accesată atât pe site, cât și prin descărcarea documentului în
format pdf.



Pliante de prezentare a proiectului „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale
Levantului”, în limbile română și engleză, difuzate începând cu momentul lansării
proiectului.
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Pliante de prezentare a proiectului „Levantul: punte între civilizația Europei Occidentale
și cea a Extremului Orient, axat pe renașterea culturală a „Drumului Mătăsii”, difuzate
începând cu momentul lansării proiectului.

RESURSE UMANE
Prin Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru
Cultura și Civilizația Levantului a fost aprobat un număr maxim de 36 de posturi.
La data de 1 noiembrie 2018 în Institutul funcționează cu un număr de 17 salariați.
Procesul de ocupare a posturilor prin concurs a demarat după obținerea certificatului de
identificare fiscală a Institutului (octombrie 2017).
Ocuparea posturilor prin concurs/examen s-a desfășurat prin angajarea, în primul rând,
a personalului care să asigure funcțiile principale de conducere (director general/ordonator de
credite și director general adjunct/director științific). Ulterior s-a asigurat, prin procedura de
concurs/examen, ocuparea posturilor suport (impuse prin legislația în vigoare pentru desfășurarea activitățlor de: financiar contabilitate, resurse umane, audit, achiziții, administrativ,
etc.). În continuare s-a procedat la angajarea (prin concurs) a personalului de specialitate
(consilieri și experți) care să asigure activitatea de specialitate a Institutului.
În perioada următoare urmează să se desfășoare concursuri pentru ocuparea posturilor
de cercetători științifici (grad I, II, III).
Spre satisfacția Institutului, pentru posturile de consilieri și experți, care necesitau doar
studii superioare (licență) s-au prezentat persoane cu înaltă pregătire profesională:
master/doctor și chiar persoane cu grade didactice de lector/conferențiar/profesor universitar.
Comisiile de concurs au fost alcătuite din persoane competente din domeniul de
referință al posturilor ocupate, cu pregătire profesională superioară din cadrul Universității din
București, institutelor Academiei, Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.
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LOGISTICĂ
Prin contractul de închiriere nr. 58/21.12.2017, Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) a pus la dispoziția Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului imobilul situat în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sector 1,
București.
Clădirea a fost preluată de ISACCL într-o stare avansată de degradare. Construită în
anii 1960, aceasta a fost sediul unei grădinițe, înainte să fie închiriată Institutului.
Din acest motiv, au fost necesare elaborarea unui proiect și efectuarea unor ample
lucrări de amenajare, precum hidroizolație la pardoseală și pereți și schimbarea pardoselii
distruse la subsol, care fusese inundat de mai multe ori; refacerea grupurilor sanitare, care
fuseseră amenajate pentru copii; compartimentarea și amenajarea spațiilor pentru birouri,
bibliotecă, expoziții.
Lucrările au fost efectuate de RAAPPS-SAIFI, urmând ca ISACCL să plătească
amortisment.
Ca urmare a efectelor Ordonanței de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,
investițiile necesare pentru desfășurarea activității, cum ar fi achiziționarea de autoturisme,
necesare pentru activitățile desfășurate pe teren sau a mobilierului pentru birouri, au fost
împedicate. Menționăm că minimul necesar de mobilier a fost asigurat prin donații de la alte
instituții ale statului.
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La rectificarea bugetară, bugetul ISACCL a fost redus cu 74%.
În ciuda dificultăților de ordin logistic și a restricțiilor bugetare, Institutul de
Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a reușit să desfășoare o activitate
importantă și susținută, să construiască un fundament solid pentru activitatea viitoare,
pe plan național și internațional.
În anul Centenarului, prin deschiderea lor internațională, proiectele multianuale
lansate de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
contribuie la creșterea prestigiului științific și cultural al României.
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