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 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 o 

instituție de interes național și funcționează ca Centru de Excelență al Academiei Mondiale de 

Artă și Știință (World Academy of Art and Science, WAAS). Institutul are ca 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 și crearea unei culturi a păcii prin dialog și prin 

intermediul diplomației culturale. 

 În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 763 din 19 septembrie 2019, a fost publicată 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/12.09.2019 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului. Acest demers legislativ a fost inițiat în scopul asigurării condițiilor necesare 

funcționării în cele mai bune condiții a Institutului, astfel încât să poată fi atinse obiectivele 

avute în vedere de legiuitor la înființarea acestuia, și ca urmare a recomandărilor Curții de 

Conturi pentru clarificarea  unor aspecte legate de statutul, atribuțiile, regimul de funcționare 

și subordonare, precum și încadrarea personalului, având în vedere legislația din România 

lacunară în ceea ce privește un institut de studii avansate. 

 Pe lângă atribuțiile Institutului, principalele completări privesc: statutul juridic al 

Institutului, în sensul că este instituție publică de specialitate, autonomă, de interes național, cu 

personalitate juridică și centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință; nivelul 

de ierarhizare a Institutului în raport cu ordonatorul principal de credite; modul de salarizare a 

personalului instituției raportat la dispozițiile legale în vigoare. Senatul a avizat, în ședința 

plenului din 14 octombrie 2019, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii 

117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului.  

 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.  
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ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 

Președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura 

și Civilizația Levantului 

Președintele Institutului este numit de Biroul permanent al Senatului României, pentru 

un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit pentru perioade similare, la propunerea 

Consiliului științific al Institutului, dintre membrii acestuia. Emil Constantinescu 

organizează și conduce activitatea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura 

și Civilizația Levantului. Este 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).  

 

Consiliul Științific 

Consiliul științific asigură conducerea activității științifice, având următoarele atribuții: 

aprobă planul anual de activități în domeniul de specialitate; aprobă raportul anual 

privind activitatea științifică; validează concursurile pentru ocuparea posturilor 

de cercetare. 
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Preşedintele Consiliului Științific: 

Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rector al Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative și ministru al Educaţiei Naţionale (2012 – 2014), a urmat studii 

avansate în Politica Educațională Internațională la Universitatea George 

Washington. În martie 2009, a primit premiul Fulbright Alumni acordat de 

Departamentul de Stat al SUA în cadrul unei competiții la care au participat cei 

care au beneficiat de bursa Fulbright și au avut rezultate excepționale. Deține, de 

asemenea, un certificat de management și leadership în educație, obținut la 

Universitatea Harvard. Este președintele boardului Comisiei Fulbright în 

România și președintele Task Force on Fostering and Building Human Capital 

(FBHC) of the Regional Cooperation Council – Viena. 

 

Membrii de drept conform Legii 117/2017 privind înființarea ISACCL, 

membri români ai Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă: 

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).  

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.  

Adrian Curaj, ministru al Educaţiei Naţionale în anul 2016, director-general al Unității 

Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării (UEFISCDI) în perioada 2010 – 2016. 
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Membrii World Academy of Art and Science, desemnați de board-ul WAAS: 

Garry Jacobs, CEO & Chair Executive Comitee al WAAS și World University 

Consortium. 

Heitor Gurgulino de Souza, preşedinte al WAAS, rectorul Universităţii ONU Tokyo 

(1987 – 1997). 

Ivo Šlaus, preşedinte de onoare al WAAS, preşedinte WAAS 2001 – 2013. 

Alberto Zucconi, membru al Board of Trustees WAAS, președinte al Institutului de 

Abordare Orientată spre Persoană (IACP). 

Nebojša Nešković, secretar general al WAAS (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, Cluj-

Napoca: 

Academician Ioan Aurel Pop, prof.dr., Departamentul de Istorie Medievală, 

Premodernă și Istoria Artei. 

 

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: 

Tudorel Toader, prof.dr., Facultatea de Drept, Ministrul Justiției (2017 – 2019), 

Judecător al Curții Constituționale (2006 – 2016), Membru în Comisia de la 

Veneția (2014 – prezent)  
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Membrii aleși la propunerea preşedintelui Consiliului Știinţific: 

Vlad Nistor, președinte al Institutului Român de Arheologie – Atena (2016 –  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). 

 

Colegiul Director  

Din Colegiul Director fac parte președintele Institutului, directorul general, directorul 

științific și secretarul general al Consiliului științific. Colegiul Director propune spre 

Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

programe și proiecte științifice și editoriale care urmăresc studiul istoriei culturilor și 

civilizațiilor 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 Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului: 

Prof. dr. Emil Constantinescu 

 

Director-general al ISACCL: 

Luiza Niță, coordonator de programe și proiecte în cadrul fundației internaționale 

Fondul Internațional de Cooperare și Parteneriat Marea Neagră – Marea Caspică 

(2009-2014), consilier, Ministerul Afacerilor Externe, Direcția OSCE, Consiliul 

Europei și Drepturile Omului (2008-2009), coordonator relații publice și 
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comunicare, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România 

„Elie Wiesel” (2006-2008).  

 

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 (2009-

prezent), fondator al Geoparcului dinozaurilor Țara Hațegului (2004), președinte 

de onoare al Asociației Europene de Paleontologie a vertebratelor (2003-prezent). 

 

Director  - Direcția Istoria culturii și civilizației: 

Cătălin Ștefan Popa, doctor al Universității „Georg-August“ din Göttingen, Germania, 

cu o teză din domeniul istoriei creștinismului oriental, premiată de Academia 

Română în 2018. Studii de teologie, filosofie și drept, publicații la edituri 

internaționale de prestigiu (Mohr Siebeck, Harrassowitz, Brill, LITT etc.). 
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PROIECTE ȘTIINȚIFICE 

 

PROIECTE PE DURATĂ DETERMINATĂ 

 

Departamentul  

Patrimoniu natural și cultural 

 

PROIECTUL DOBROGEA – MARTOR AL CIVILIZAŢIILOR 

MILENARE ALE LEVANTULUI  

Durata: 3 ani, 2018 – 2021  

Coordonator: Prof. univ. dr. Dan Grigorescu, director științific al ISACCL 

 

Prezentarea proiectului 

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. 
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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 

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, 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 funcție de domeniul abordat: 

• Natura – cercetarea în mod holistic a părții animate (biodiversitatea) şi a celei neanimate 

(geodiversitatea), relevând interdependența și interacțiunea 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  

Etapa pregătitoare s-a derulat în 2018: vizite și studii în teren cu caracter explorator 

pentru definitivarea planului de activități în cadrul grupurilor de lucru ale proiectului. În august 

2018, proiectul a inclus cercetari  multidisciplinare în teren (biologie, geologie, ecologie, 

istorie, arheologie), pe parcursul a trei săptămâni. 

Activități desfășurate în 2019 

În 2019, în cadrul programului, s-au desfășurat cercetari în teren, consfătuiri, conferințe 

şi simpozioane în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, principalul partener al 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului  în acest program. Între 

acestea: dezbaterea împreună cu profesori, cercetători și studenți ai UOC a construcției unui 

geoparc UNESCO în Dobrogea (16 aprilie), conferința dedicată realizărilor proiectului în 

2018 și obiectivelor pentru 2019 (17 aprilie) și simpozionul „Cercetarea multiculturalității în 

Dobrogea - realizări și perspective” (18 aprilie). În parteneriat cu „GeoEcoMar”, a fost 

organizat simpozionul internațional “Nature and Culture at the Black Sea” (8-9 mai 2019). 

 Activitățile de cercetare în teren reprezintă latura principală în cadrul programului 

„Dobrogea-martor al civilizațiilor milenare ale Levantului", mijloc direct al dobândirii 

informațiilor științifice într-un cadru interdisciplinar, modalitate practică de dobândire a 

calității de cercetător pentru studenți.  Cercetările au fost desfășurate de membri ai 

Departamentului „Patrimoniul Natural și Cultural” (în prezent „Natură, Cultură și Societate”) 

timp de trei săptămâni, în  perioada iunie-octombrie 2019, în colaborare cu profesori, studenți, 

cercetători de la instituțiile partenere (Universitatea „Ovidius” din Constanța - Facultatea de 

Științe ale Naturii și Științe Agricole, Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța, Institutul 

Geologic al României, „GeoEcoMar”) în trei dintre cele patru  direcții ale proiectului 

„Dobrogea martor al civilizațiilor milenare ale Levantului: Relația  mineral – biologic 

în  abordarea holistică a  cercetării naturii; Patrimoniul natural și cultural – sursă a dezvoltării 

durabile a regiunilor dobrogene; Fundamentarea construcției unui geoparc UNESCO 

în  Dobrogea. 
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Principalele realizări: 

• Inițierea a patru studii  de masterat la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole 

– Universitatea Ovidius din Constanța; 

• Cercetarea patrimoniului natural și cultural din Dobrogea centrală în rezervația Valea 

Cheia, vizând evidențierea importanței abordării holistice a valorilor naturale și 

culturale în protecția mediului și dezvoltarea durabilă a regiunilor; 

• Elaborarea planului de dezvoltare a regiunii Crucea-Grădina-Pantelimon-Târgușor în 

vederea constituiri unui Geoparc UNESCO; 

• Elaborarea studiului pentru declararea calcarului numulitic de la Lespezi (județul 

Constanța) drept rezervație geologică cu statut de Monument al Naturii. 

În activitățile de teren desfășurate se urmărește dezvoltarea interdisciplinarității în 

cercetarea naturii în integritatea sa, cu  componenta  animată (biodiversitate) și cea inanimată 

(geodiversitate), promovarea învățământului legat de practică (hands on learning)  în  educația 

și formarea  profesională a studenților.                                                                                                  

                        

Departamentul  

Istoria și cultura Levantului 

 

PROIECTUL LEVANTUL – LEAGĂNUL RELIGIILOR 

ABRAHAMICE  

Durata: 5 ani, 2018 – 2022   

Coordonator: Dr. Cătălin Ștefan Popa 

 

Prezentarea proiectului 

Cele trei religii abrahamice (iudaică, creștină, islamică) au avut o influență 

considerabilă asupra acestui areal, dând naștere unei multitudini de doctrine religioase și 
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curente filosofice transferate până în societățile moderne. Proiectul își propune demonstrarea 

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 și 

organizarea de comunicări științifice;  

• redactarea studiilor, editarea și publicarea acestora. 

Activități desfășurate în 2019 

Sesiuni de comunicări științifice, la care au fost invitați renumiți specialiști internaționali 

pentru a susține prelegeri: 

• Profesor dr. Martin Tämcke, Georg-August-Universität-Göttingen, Germania, a 

susținut la 8 martie 2019 prelegerea cu titlul A discussion in the shadow of the 

siege and conquest of Eastern Ghouta; 

• Profesor dr. Abdo Badwi, Director al Departamentului de Artă Sacră, Conservare și 

Patrimoniu al Facultății de Arte Plastice din cadrul Universității “Holy Spirit”, 

din Kaslik, Liban, a susținut la 10 mai 2019 prelegerea cu titlul Art and 

Iconography in Maronite and Syriac Churches; 

• Profesor dr. Baby Varghese, Seminarul Teologic Ortodox și Institutul de Cercetare 

Ecumenică Sf. Efrem (SEERI), Universitatea Mahatma Gandhi, Kottayam, India, 

a susținut la 5 iulie 2019 prelegerea cu titlul Syriac Christianity and its Ancient 
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Liturgical Tradition. A Survey into the History and Interpretation of Saint 

James's Anaphora; 

• Piotr Zelazko, doctor al Institutului Franciscan din Ierusalim, lector la Studium 

Theologicum Salesianum, Jerusalem Campus of Pontifical Salesian University 

din Roma și preot romano-catolic la parohia "Sfântul Avraam" a susținut la 20 

noiembrie 2019 prelegerea The figure of Abraham in the interreligious dialogue 

- from the local perspective of the Holy Land. 

 În cadrul proiectului Levantul – leagănul religiilor abrahamice, dr. Cătălin-Ștefan Popa 

a prezentat comunicarea “Invoking the patristic authority in controversies. The 318 Fathers of 

Nicaea and the 150 Fathers of Constantinople in late antiquity East Syriac texts”, cu prilejul 

conferinței XVIII International Conference on Patristic Studies, organizată la Universitatea din 

Oxford, între 19-24 august 2019. Conferința este reprezentativă în domeniul istoriei 

creștinismului și a culturii patristice și reunește, odată la 4 ani, cei mai importanți specialiști la 

nivel mondial. 

 

Realizarea albumului Papa Ioan Paul al II-lea în România. Dialogul catolic-ortodox la nouă 

secole de la Marea Schismă 

Ortodoxia și catolicismul sunt două dintre confesiunile creștine care își au originea în 

spațiul Levantului. Prezente astăzi în întreaga lume, cele două ramuri ale tradiției creștine au 

rămas permanent conectate la spiritualitatea din spațiul răsăritean al Mediteranei. Atât tradiția 

catolică, cât și cea bizantină, precum și alte ramuri răsăritene orientale din spațiul levantin 

(armeană, georgiană, coptă, siriacă, etiopiană) au rivalizat permanent în ceea ce privește 

posedarea adevărului creștin. Diviziunea între cele două mari confesiuni concentrate în Roma 

respectiv Constantinopol, care și-a avut obârșia în Marea Schisma din 1054, privește din punct 

de vedere cultural toate națiunile care au o moștenire creștină. Suntem un popor majoritar 

ortodox, cu o biserică națională care s-a dezvoltat în acord cu tradiția bizantină și este normal 

să percepem patrimoniul universal religios înainte de toate, prin valențele culturii proprii. Ca 

atare, realizarea albumului Papa Ioan Paul al II-lea în România. Dialogul catolic-ortodox la 

nouă secole de la Marea Schismă reprezintă un efort de a promova cultura păcii, a înțelegerii, 

tematizând un eveniment unic de întâlnire religioasă între două bisericii de tradiție diferită, și 

fiind prima vizită a unui suveran pontif într-o țară majoritar ortodoxă. Publicarea albumului în 
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proximitatea sosirii Papei Francisc în România denotă unul dintre scopurile Institutului: 

promovarea unui mesaj de pace, stabilitate, armonie, acolo unde în istorie au existat diviziuni, 

pentru ca viitorul să se bucure de mai multă armonie și cooperare. Prin realizarea albumului 

despre vizita Papei Ioan Paul în România, Institutul de Studii Avansate pentru cultura și 

civilizația Levantului a adus în spațiul public un moment din cultura reconcilierii, așa cum au 

mai fost în trecut între tradițiile confesionale răsăritene și apusene (întâlnirea dintre papa Paul 

VI și patriarhul Athenagoras în 1964 și 1965, care au revocat decretele de excomunicare 

reciprocă, emise în 1054 de omologii lor, cardinalul Humbert și patriarhul Cerularie). 

Conceptul unei publicații pentru rememorarea acestui eveniment inclus în proiectul de 

cercetare “Levantul, leagănul religiilor abrahamice”, contribuie la promovarea dialogului 

interreligios, absolut necesar în societatea de astăzi, marcată de conflicte și tensiuni politice și 

religioase.  

 

PROIECTUL LEVANTUL ȘI LEVANTINII ÎN IMAGINEA 

ROMÂNILOR  

Durata: 1 an, septembrie 2018 – septembrie 2019 

Coordonator: Dr. Cătălin Ștefan Popa 

 

Prezentarea proiectului 

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 
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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.     

Studii:  

Fiecare etapă s-a concretizat printr-un studiu cu o tematică specifică domeniului de cercetare.  

Activități derulate:  

• cercetare în biblioteci din țară și străinătate; 

• participare la conferințe și alte manifestări științifice în vederea documentării;  

• redactarea studiilor. 

Studiile redactate de Alex Mihai Stoenescu având ca temă “Levantul și levantinii în 

imaginea românilor” sunt curs de publicare într-un volum ce va apărea în cursul anului 2020 şi 

va fi inclus în Colecția ISACCL „Studii de Istorie a Levantului”. 

 

PROIECTUL ȘCOALA DE VARĂ DE LIMBĂ GREACĂ 

VECHE 

Proiect în parteneriat cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din 

București și Muzeul Național de Istorie a României 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București în parteneriat cu 

Muzeul Național de Istorie a României și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului au organizat, la București, ediția a doua a Școlii de vară de limbă greacă 

veche în perioada 26 – 30 august 2019. Organizatorul manifestației științifice a fost conf. univ. 

dr. Maria-Luiza Oancea de la Universitatea din București. În cadrul lucrărilor Școlii au susținut 

prelegeri patru profesori și au participat nouă studenți din România.  

Prelegeri:  

• Conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea (Universitatea din București) 

• Prof. univ. Alexandru Barnea (Universitatea din București) 

• Dr. Andreea Ștefan (Muzeul Național de Istorie a României) 

• Dr. Ana-Maria Răducan (ISACCL). 
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Departamentul  

Diplomație culturală 

 

PROIECTUL LEVANTUL – PUNTE ÎNTRE CIVILIZAȚIA 

EUROPEI OCCIDENTALE ȘI CEA A EXTREMULUI ORIENT  

Durata: 5 ani, 2018 – 2022  

Coordonator: Luiza Niță, director-general  

 

Prezentarea proiectului 

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 președintele Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 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, 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 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 a continuat prin întâlniri de 

lucru cu ambasadorii la București ai țărilor aflate pe traseul Drumului Mătăsii, pentru stabilirea 

unor programe de activități comune 
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Activități desfășurate în 2019 

În luna martie, în cadrul acestui proiect, președintele Emil Constantinescu a efectuat o 

vizită la sediul TRACECA din Baku, în vederea identificării unor noi oportunități de colaborare 

cu partea azeră, dublând coridoarele și rutele de transport existente cu proiecte în domeniul 

diplomației culturale.  

În perioada 1-3 mai 2019, la Budapesta, Ungaria, Oriental Business and Innovation 

Center (OBIC) în colaborare cu Budapest Business School și Universitatea de Științe Aplicate 

a organizat o conferință internațională. Din partea Institutului de Studii Avansate pentru 

Cultura și Civilizația Levantului a participat dr. Oana-Elena Brânda, care a prezentat 

comunicarea intitulată The cultural diplomacy of the One Belt, One Road Initiative. 

 

 

PROIECTE PERMANENTE 

 

Departamentul  

Istoria și cultura Levantului 

 

PROIECTUL ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE ȘI 

POST-BIZANTINE 

Director științific: Academician Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei 

Române, secretar-general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene 
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Prezentarea proiectului 

În anul 2018, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 

preluând inițiativa unei Școli de vară organizate de Centrul Regional Francofon de Cercetări 

Avansate în Științe Sociale al Universității din București, a înființat o Școală de Studii 

Bizantine, care reunește anual profesori, cercetători, studenți, doctoranzi, pasionați de 

bizantinologie și studii conexe. Prima ediție din 2018 a fost dedicată „Reprezentărilor bizantine 

în istorie, literatură și artă”.  

Ediția din 2019 a Școlii Anuale de Studii Bizantine a fost dedicată temei „Stabilitate și 

schimbare la granițele Imperiului Bizantin și ale civilizației post-bizantine” și s-a desfășurat la 

București și la Constanța în perioada 5-13 septembrie 2019. Ea a fost organizată de Institutul 

de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în parteneriat cu Universitatea din 

București, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Școala Naţională de Studii Politice şi 

Administrative. În cadrul lucrărilor Școlii au susținut prelegeri 12 profesori din țară și din 

străinătate și au participat nouă tineri cercetători, doctoranzi și masteranzi în istorie bizantină 

din Grecia, Italia, Turcia și România.  

Prelegerile au fost susținute de: prof. univ. dr. Paraskevi Sykopetritou (coordinator 

Moving Byzantium Project, Universitatea din Viena, Austria), prof. univ. dr. Baukje Van Den 

Berg (Central European University, Budapesta, Ungaria), prof. univ. dr. Alexandros Alexakis 

(Universitatea din Ioanina, Grecia), prof. univ. dr. Mădălina Vârtejanu-Joubert (Institutul 

Național de Limbi și Civilizații Orientale din Paris, Franța), prof. univ. dr. Ernesto Mainoldi 

(Universitatea din Salerno, Italia), prof. univ. dr. Emanoil Băbuș (Universitatea din București), 

prof. univ. dr. Tudor Dinu (Universitatea din București), lect. univ. dr. Manuela Dobre 

(Universitatea din București), lect. univ. dr. Ioan Dura (Universitatea „Ovidius” din Constanța), 

conf. univ. dr. Valentin Bottez (Universitatea din București), dr. Cătălin-Ștefan Popa 

(ISACCL), dr. Ana-Maria Răducan (ISACCL). 
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Departamentul  

Diplomație culturală 

 

PROIECTUL INIȚIATIVA LEVANT PENTRU PACE 

GLOBALĂ 

Coordonator: Prof. dr. Emil Constantinescu 

 

Prezentarea proiectului 

Lansată în anul 2011, de președintele Emil Constantinescu, care conducea atunci 

Academia de Diplomație Culturală din Berlin, „Inițiativa Levant pentru pace globală” inițiază 

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 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, iar 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 universitățile 

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 
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servi ca punct de reper și 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 

diplomației culturale. Redescoperind Mediterana”, organizat de Fundația Română pentru 

Democrație, în parteneriat cu Parlamentul și Guvernul României, Institutul Cultural Român, 

Universitatea din București și Black Sea – Caspian Sea International Fund, „Inițiativa Levant 

pentru pace globală” a fost adoptată de Parlamentul României printr-o declarație comună, 

semnată de președinții Senatului și Camerei Deputaților. Aceasta a fost semnată de 38 de 

membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și prezentată la ONU (2013, 2014, 

2016, 2017), UNESCO (2014, 2015, 2019), în Parlamentul Israelului (2014), Senatul Italiei 

(2017, 2019), Senatul Franței (2018), Strasbourg (2019), 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 creștine, 

iudaice și musulmane, personalități din mediul academic, parlamentari şi reprezentanți ai 

societății civile precum dr. Yizthzak Dayan, rabinul șef al Genevei, reprezentant al Conferinței 

Rabinilor Europeni la instituțiile Națiunilor 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 mișcare penticostală din lume, rabin Benyamin Abrahamson, 

directorul Comitetului pentru Cercetări Istorice în Islam și 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 

și Etică Globală, dr. Jeana Adebayo, coordonator internațional al organizației Christ the 

Redeemer’s Friends Trust, prof. dr. Karl P. Donfried, professor emeritus de religie și literatură 

biblică la Smith College. 

Activități desfășurate în 2019 

Președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului, Emil Constantinescu, a participat în perioada 7-9 martie, la Roma, la 

evenimentul intitulat „Inițiativa Levant pentru Pace Globală”, desfășurat pentru a doua oară în 

Senatul italian. Președintele Constantinescu a făcut o prezentare a evoluției proiectului de la 

lansarea sa, în 2011, și a moderat panelul referitor la lecțiile oferite de istoria Levantului  pentru 
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prevenirea conflictelor viitoare. Obiectivul reuniunii, organizate în parteneriat cu „Coaliția 

Inter-parlamentară pentru Etică Globală”, a fost promovarea unor inițiative legislative în statele 

membre ale Uniunii Europene și ale Organizației Națiunilor Unite, menite să conducă la 

implementarea unui curriculum privind educația pentru pace, în spiritul Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă, promovate de ONU. Reuniunea s-a încheiat cu adoptarea Acordului de la 

Roma privind introducerea educației pentru cultura păcii în Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă.  

În perioada 20-21 mai 2019, președintele Emil Constantinescu a participat la masa 

rotundă la nivel înalt intitulată “Mobilizing parliamentarians and civic leaders to implement 

the culture of peace and SDG’s through legislation”, care s-a desfășurat la Paris. Evenimentul 

a avut drept scop reunirea unui număr de experți, membri ai societății civile și ai mediului 

academic, în vederea creării unui consiliu consultativ și decizional. Odată înființat, acest 

consiliu va face eforturi în direcția elaborării legislației internaționale pentru implementarea 

unei culturi a păcii și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU. La finalul mesei rotunde 

a fost prezentată Proclamația de la Paris, care a subliniat încă o dată importanța acestui demers 

și a angajat, pe termen lung, eforturile participanților prezenți la eveniment.  

La data de 23 mai 2019, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a participat la Ziua Internațională a 

Budismului – Vesak Day, desfășurată la sediul UNESCO la Paris. Cu această ocazie a avut 

întâlniri cu Patali Champika Ranawaka, ministrul Dezvoltării din Sri Lanka, Buddhi Athauda, 

ambasadorul permanent al Republicii Sri Lanka la UNESCO, și prof. Jun Hong Lu, chairman 

al Fundației Parlamentul Mondial al Religiilor și maestru budist, organizatorii manifestărilor, 

precum și cu importanți lideri religioși catolici, musulmani și hinduși, cărora le-a prezentat 

proiectele ISACCL. 

La 3 octombrie 2019, președintele Emil Constantinescu a prezentat la Strasbourg, în 

Consiliul Europei, misiunea și activitatea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului. Conferința la care a participat, organizată de „Coaliția Inter-

Parlamentară pentru Etică Globală”, partener în promovarea Inițiativei Levant, a avut drept 

scop implementarea, la nivel european, a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă propuse de 

Organizația Națiunilor Unite. Liliane Maury Pasquier, președinte al APCE, parlamentarii 

europeni reuniți la masa rotundă și participanți din Costa Rica, Israel, Madagascar, Nigeria, 
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Mali, Italia, Spania și România au explorat căile practice prin care se poate ajunge la o 

adevărată cultură a păcii, esențiale fiind educația și implicarea generației viitoare. Lucrările 

mesei rotunde au fost prezidate de senatorul spaniol Antonio Gutierrez-Limones, căruia  

președintele Emil Constantinescu i-a înmânat, din partea „Coaliției Inter-Parlamentare pentru 

Etică Globală” și a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, o 

diplomă onorifică de Ambasador al Păcii. 

 

CONSTITUIREA BIBLIOTECII ISACCL: MARILE CĂRȚI 

ALE LEVANTULUI 

Coordonator: Laura Ganea, Serviciul Comunicare, Editare, Bibliotecă, IT 

„Marile cărți ale Levantului” reprezintă proiectul 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. Pentru realizarea acestuia, ISACCL va coopera cu cele mai importante biblioteci, 

muzee și centre universitare din spațiul Levantului, precum și din Europa Occidentală și SUA. 

În prezent, biblioteca ISACCL cuprinde 1027 de volume despre Levant.  

În anul 2019, ISACCL a inițiat demersurile pentru constituirea unei biblioteci digitale.  

 

EXPOZIȚII: MĂRTURII ALE CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 

SPAȚIULUI LEVANTIN 

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 unor colecții muzeale, într-un spațiu special, în 

curs de amenajare în clădirea ISACCL, care să conțină mărturii ale culturii și civilizației 

spațiului 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 
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al turcilor selgiucizi. Studiul acestor civilizații oferă o imagine de ansamblu a istoriei acestei 

părți a lumii. 

Pentru că ISACCL nu dispune încă de spațiul adecvat, Muzeul Național de Geologie a 

vernisat în Noaptea Muzeelor, expoziția aniversară Comori și mărturii ale prețuirii. Minerale. 

Artefacte de metale prețioase și pietre semiprețioase. Colecția Emil Constantinescu, care a 

oferit ocazia de a admira în premieră peste o mie de piese – minerale, eșantioane geologice, 

obiecte decorative din metale prețioase și din pietre semiprețioase din zona Levantului.  

 

 

CONFERINȚE ȘI MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 

ORGANIZATE DE INSTITUTUL DE STUDII 

AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI 

CIVILIZAȚIA LEVANTULUI 

 

Ziua Culturii Naționale. Masa rotundă „Panait Istrati, scriitor 

român, scriitor levantin” 

Data de 15 ianuarie 2019, Ziua Culturii Naționale, a fost marcată la Institutul de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, printr-o masă rotundă intitulată „Panait 

Istrati, scriitor român, scriitor levantin”, desfășurată la sediul Institutului. Președintele 

ISACCL, Emil Constantinescu a vorbit despre lecțiile de viață din biografia lui Panait Istrati, 

precum și relevanța sa pentru studiul spațiului levantin. La eveniment au mai prezentat 

comunicări Andreea Grecu-Ciupală (Universitatea din București), Mariana Nicolae și Dana 

Radler (Asociația „Lingua Economica” – Academia de Studii Economice din București), 

Camelia Stănescu Ursuleanu și Mugur Popovici („Asociația Prietenii lui Panait Istrati”).  
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Conferința internațională „De la confruntare la dialog. Europa și 

evoluţia discursului cultural, religios și politic în Orientul 

Mijlociu” 

Conferința organizată de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, în parteneriat cu Universitatea din București și Școala Națională de Studii Politice 

și Administrative și cu sprijinul Federației Comunităților Evreiești din România, a avut loc în 

perioada 6-8 martie 2019. La acest eveniment au participat nouă experți internaționali și trei 

cercetători români -  Nur Köprülü, Universitatea din Nicosia, Herman Teule, Universitatea 

Catolică din Leuven, Johan Gärde, Universitatea din Uppsala,  Adrian Bărbieru, Universitatea 

din București, Marshall J. Breger, Universitatea Catolică din Washington, Daniel Seidemann, 

Universitatea Ebraică din Ierusalim, Adrian Mlădinoiu, Universitatea din București, Cătălin-

Ștefan Popa, Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, James L. Gelvin, 

Universitatea California din Los Angeles, Shabo Talay, Universitatea Liberă din Berlin, Martin 

Tamcke, Universitatra Georg-August din Göttingen, Sebastian Elsässer, Universitatea 

Christian-Albrecht din Kiel. Temele de discuție au privit reprezentările discursive dominante 

asupra societăților contemporane din Orientul Mijlociu, precum și maniera de receptare a 

acestora la nivelul spațiilor culturale și geopolitice europene.  

 

Seminar internațional „Cetățenia Europeană dincolo de Brexit” 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a organizat 

Atelierul exploratoriu intitulat „Redefinind frontierele într-o Europă cu mai multe viteze – 

reflecții asupra provocărilor societale și culturale în Sud-Estul Europei” în cadrul Seminarului 

desfășurat la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, la 7 martie 2019. 

Evenimentul a reunit experți din Ministerul Afacerilor Externe, Fundația ECIT (European 

Citizens’ Rights, Involvement and Trust), Universitatea din București și Școala Națională de 

Studii Politice și Administrative. În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte privind valorile 

comune ale Uniunii Europene, identitatea culturală la nivelul Europei de Est, diplomația ca 

soft-power, cooperarea educațională în vederea redefinirii Europei.  
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Atelier Exploratoriu „Implicarea României în susținerea 

proiectelor europene de cercetare științifică” 

Atelierul exploratoriu a fost organizat la 21 martie 2019, la sediul Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, și s-a bucurat de prezența unei delegații a 

Euroscience Open Forum Trieste, compusă din prof. Stefano Fantoni, prof. dr. Elisabetta 

Gregoric, secretar general al ESOF 2020, și prof. Rodica Toader de la Universitatea din Udine, 

Italia. Aceștia au prezentat proiectul „Trieste 2020 – Capitală Europeană a Științei”, susținut 

de ISACCL. Scopul atelierului a fost crearea unui cadru de dezbatere despre exemple de bune 

practici, posibilitatea stabilirii cooperării naționale și internaționale în vederea dezvoltării unor 

proiecte de cercetare și inovare, precum și despre modalități de accesare a fondurilor europene 

în domeniu. 

 

Conferința internațională „30 de ani de la prăbușirea 

comunismului în Europa de Est. Rolul diplomației culturale în 

dezamorsarea conflictelor înghețate” 

Conferința s-a desfășurat la București, în perioada 1-2 aprilie 2019, și a fost organizată 

de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului în parteneriat cu 

Fundația Română pentru Democrație și cu sprijinul Guvernului României, al Ministerului 

Afacerilor Externe și al Organizației „Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light” 

(HWPL, Coreea de Sud). 

Evenimentul a reunit două mari teme – celebrarea căderii comunismului în Europa de 

Est și importanța jucată de un concept cheie, acela de „diplomație culturală”, în gestionarea 

conflictelor înghețate. Pe parcursul celor șase sesiuni – Dialogul interreligios, instrument al 

diplomației culturale, Balcanii de Vest, Forumul Marea Baltică - Marea Neagră, ediția a VI-

a, Peninsula Coreea - Perspective pentru reconciliere și reunificare pașnică,  Inițiativa Levant 

pentru Pace Globală, Perspective ale diplomației culturale în zonele de conflict: Metode, 

Mijloace, Proiecte – au fost abordate teme presante ale societății internaționale, cum ar fi: 

dialogul interreligios, pacea durabilă în Balcanii de Vest, rolul organizațiilor internaționale în 
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asigurarea unei societăți pașnice, perspective privind reunificarea peninsulei Coreea, 

mijloacele prin care diplomația culturală poate deveni un instrument util în abordarea 

diverselor conflicte.  

La conferință au participat foști șefi de stat și de guvern, membri ai comunității 

academice din țară și străinătate, reprezentanți ai comunităților religioase și ai societății civile, 

între care se numără: Mladen Ivanic, membru al Președinției colective a Republicii Bosnia și 

Herțegovina (2014 – 2018), Viktor Iușcenko, președinte al Republicii Ucraina (2005 – 2010), 

Petăr Stoianov, președinte al Republicii Bulgaria (1997 – 2002), Petru Lucinschi, președinte al 

Republicii Moldova (1997 – 2001), Djoomart Otorbaev, prim-Ministru al Kîrghîstanului 

(2014-2015), Robert van Harten, membru fondator al Comisiei Internaționale pentru Pace și 

Alimentație, prof. dr. Adrian Lemeni, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din 

București, pr. Wilhelm Dancă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, pastor Viorel Dima, 

Asociația pentru Libertate Religioasă, Zürich, pr. Valentin Ilie, Centrul de Studii și Dialog 

Interreligios și Intercultural, Universitatea din București, dr. Laurențiu Tănase, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, Amir Aziz, Imamul Comunității Islamice din 

Germania, Vaidya Nathan, secretar general al Comunității Hinduse din Germania, Man Hee 

Lee, președintele Alianței Religiilor pentru Pace, prof. dr. Vlad Nistor, director general al 

Institutului Diplomatic Român 2005-2012, Garry Jacobs, CEO al Academiei Mondiale de Artă 

și Știință și al World University Consortium, Gheorghe Magheru, ambasador, Reprezentant 

Permanent al României la Consiliul Europei (2001-2006), guvernator al României în Fundația 

Asia-Europa, Paul Kim, Alianța Religiilor pentru Pace, dr. Daniel Cergan, Centrul Ecumenic 

Sibiu, Jeon Yeong Min,  director al International Peace Youth Group, Yoon Hyeon Suk, 

director al International Women's Peace Group. 

 

Simpozionul național „Cercetarea multiculturalității din 

Dobrogea: realizări și perspective”  

Evenimentul a fost organizat la 18 aprilie 2019, la sediul Universității „Ovidius” din 

Constanța, în sala Lectoratului de Limbă, Cultură și Civilizație Turcă, în colaborare cu 

Universitatea „Ovidius” și Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă (TIKA). Simpozionul a 
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reunit profesori și specialiști din țară pentru a analiza modelul de conviețuire multiculturală din 

zona Dobrogei. Evenimentul face parte din activitățile proiectului științific „Dobrogea – martor 

al civilizațiilor milenare ale Levantului”, desfășurat în cadrul Institutului de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului. 

 

Simpozionul “Nature and Culture at the Black Sea”  

Simpozionul inițiat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului s-a desfășurat la data de 9 mai 2019, în cadrul conferinței internaționale 

“Sustainable Development at the Black Sea”(SUST-BLACK), organizată de Institutul Național 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, sub auspiciile 

Comisiei Europene, eveniment inclus în Agenda Președinției rotative a României. 

În cadrul simpozionului au fost prezentate 15 comunicări  grupate în  4 sesiuni – 

Importanța cercetărilor ecologice și biologice pentru dezvoltarea durabilă la Marea Neagră, 

Cercetări geologice la Marea Neagră, Conservarea și valorificarea patrimoniului natural la 

Marea Neagră și Natură, istorie și cultură la Marea Neagră. Astfel, comunicările au fost, într-

o proporție considerabilă, realizate prin cercetare multidisciplinară și interdisciplinară, în 

domenii ale biologiei - ecologiei, geologiei - ecologiei, geologiei - arheologiei, biologiei - 

arheologiei. 

La finalul lucrărilor, participanții la simpozion s-au alăturat participanților la conferința 

SUST-BLACK, unde a fost prezentată Declarația de la București, care anunță lansarea 

„Agendei de Cercetare şi Inovare la Marea Neagră” (Bucharest Declaration on the launch of  

the Black Sea Research and Innovation Agenda). 

 

Din New Delhi la București, omagiu adus lui Nicolae  

Georgescu-Roegen, un inovator al științelor economice 

Personalitatea și activitatea lui Nicolae Georgescu-Roegen au fost aduse la viață pe 24 

octombrie 2019, printr-o video-conferință eveniment, din New Delhi la București, susținută 
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de Dr. Rajendra K. Pachauri, membru al Academiei Mondiale de Artă și Știință, președinte al 

Institutului pentru Energie și Resurse din New Delhi, chairman al Panelului Interguverna-

mental pentru Schimbări Climatice al ONU și discipol al celebrului savant. Dr. Pachauri a 

inițiat acest eveniment pentru a comemora 25 de ani de la trecerea în neființă a lui Georgescu 

-Roegen, subliniind impactul savantului în configurarea științelor economice de astăzi. 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) a 

preluat inițiativa savantului indian și a organizat conferința „Nicolae Georgescu-Roegen – Un 

inovator al științelor economice”, în prezența unor reprezentanți ai mediului universitar și de 

cercetare românesc, precum prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, președintele Senatului 

Universității Politehnice, prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii 

Politice și Administrative, prof. univ. dr. Romiță Iucu, prorectorul Universității din București, 

membri ai institutelor de cercetare în domeniul economiei din cadrul Academiei Române și al 

Academiei de Studii Economice. 

 

Levantul, spațiu de dialog, bazat pe înțelegerea Celuilalt. 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați: o valoare 

contemporană 

Simpozionul „Egalitatea de șanse între femei și bărbați: o valoare contemporană”, 

organizat la 5 noiembrie 2019 de Centrul Cultural European Româno-Panarab (CCERPA), în 

colaborare cu Ambasada Republicii Tunisiene și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura 

și Civilizația Levantului, a evidențiat, într-o abordare multidisciplinară, o tematică deosebit de 

importantă în societatea actuală, în care egalitatea de șanse se dorește a fi o realitate continuă 

și un element de bază al unei societăți în continuă schimbare, atât la nivel european, cât și în 

lumea arabă. Printre invitați s-au numărat Ambasador Raja Jhinaoiuben Ali – Ambasada 

Republicii Tunisia, dr. Dirar Kutaini – Președintele CCERPA, prof. Ahmed Haratti – 

Vicepreședintele CCERPA, Hélène Roos – Directorul Institutului Francez, Mohamed Ketata – 

Directorul regional al Agenției Universitare de Francofonie, Biroul pentru Europa Centrală și 

Orientală, Asztalos Csaba – președintele Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării, Grațiela Drăghici – secretar de stat, Agenția națională pentru egalitatea șanselor 
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între femei și bărbați, Claudia Nicolae– directorul general AGERPRES, Raluca Stănescu – 

psiholog DGASMB și pr. asist. univ. dr. Valentin Ilie – Facultatea de Teologie Ortodoxă 

„Iustinian Patriarhul” a Universității din București. 

 

Ziua Cercetătorului, sărbătorită la Institutul de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului  

La 19 noiembrie 2019, Ziua Cercetătorului, care a coincis cu împlinirea a doi ani de la 

conferința inaugurală a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 

a fost sărbătorită la sediul instituției prin prezentarea raportului de activitate și a stadiului 

amenajării clădirii, în fața membrilor Consiliului Științific și Consultativ, a numeroase 

personalități din mediul cultural și academic, colaboratori și prieteni ai Institutului. 

Participanții au avut ocazia de a vizita cele trei spații ale clădirii: Bibliotheca, Dialogus 

și Thesaurus și au putut viziona imagini care reflectă evoluția activității științifice a Institutului, 

precum și a lucrărilor de amenajare. Transformarea unei clădiri din 1960, fostă grădiniță 

dezafectată și abandonată timp de trei ani, într-un sediu reprezentativ pentru un Centru de 

Excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință, pregătit să găzduiască în 2020 aniversarea 

a 60 de ani de la fondarea acestei prestigioase organizații de consacrare academică, a putut fi 

realizată prin efortul coordonat al mai multor instituții. 
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PARTICIPĂRI ALE INSTITUTULUI DE 

STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA 

ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI LA 

CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI 

INTERNAȚIONALE 

 

În anul 2019, ISACCL a participat la o serie de conferințe internaționale organizate în 

România și în străinătate, pentru a prezenta în diferite foruri academice contribuțiile cercetării 

științifice românești. 

 

Conferințe și reuniuni în România 

Întâlnire publică „România și convergențele viitorului”  

Organizată la Constanța, la data de 26 ianuarie 2019, de către Asociația „Strategia 

Dezvoltării României  - Regiunea Dobrogea” și Consiliul Mondial Român, întâlnirea a avut ca 

scop discutarea viziunii globale și a strategiei pe termen lung a României, ca element al bunei 

guvernări la nivel național și local. Din partea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului au participat președintele Emil Constantinescu și directorul științific, 

prof. univ. dr. Dan Grigorescu. În cadrul acestei întâlniri, profesorul Dan Grigorescu a 

prezentat proiectul „Dobrogea, martor al civilizației milenare ale Levantului”, care își propune 

cercetarea holistică a patrimoniului natural și cultural al Dobrogei.  
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„Ziua Libertății Religioase”  

La 20 aprilie 2019, în Centrul Religios Brâncoveanu, a fost celebrată „Ziua Libertății 

Religioase”.  Invitat la eveniment, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Emil Constantinescu, a susținut în prelegerea 

sa necesitatea promovării libertății religioase și a dialogului interreligios pentru a stimula o 

cultură a păcii și a înțelegerii celuilalt, în defavoarea urii și a dezbinării.  

 

Conferința “30 Years on: Lessons from the Past, Challenges of 

the Present, Inspiration for the Future”  

Conferința a avut loc în perioada 14-15 mai 2019, la București, și a fost organizată de 

Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Institutul Aspen România, European 

Endowment for Democracy și German Marshall Fund. Din partea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a participat Emil Constantinescu, care a 

subliniat în discursul său  faptul că, în prezent, Europa și Uniunea Europeană se confruntă cu 

o serie de provocări, acestea afectându-i stabilitatea și prosperitatea. Prin urmare, statele 

membre trebuie să se angajeze în eforturi care să fructifice spiritul de solidaritate, precum și 

principiile și valorile Uniunii Europene: pacea, cooperarea, dialogul. În felul acesta ne putem 

păstra încrederea în perspectivele consolidării și extinderii sale spre statele non-membre.  

 

Conferința internațională “Migration Dynamics and New Trends 

in European (In)Security” 

Conferința a fost organizată de Departamentul de Relații Internaționale și Istorie 

Contemporană, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 

în perioada 16-18 mai 2019. Din partea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului au participat dr. Oana-Elena Brânda, care a prezentat lucrarea Cultural 

diplomacy as a form of communication with the West, și Alice Boboc-Enache, care a prezentat 

lucrarea intitulată  The phenomenon of migration: the art of survival through art. 
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Conferințe și reuniuni în străinătate 

Summit-ul Economic Eurasiatic 

Cel de-al 22-lea Summit Economic Eurasiatic a avut loc în perioada 6-7 februarie 

2019, la Istanbul, Turcia, fiind organizat de către Fundația Marmara. Summit-ul a oferit un 

cadru de discuție despre originea conflictelor și diplomația păcii. Institutul de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului a fost reprezentat de președintele Emil Constantinescu 

și directorul Direcției Istoria Culturii și Civilizațiilor Levantului, Luiza Niță. Președintele Emil 

Constantinescu a avut o intervenție în cadrul sesiunii dedicate foștilor șefi de stat – “Sagacious 

Men Session”, unde a vorbit despre populism ca element nociv pentru democrație, subliniind 

rolul educației și al umanismului.  

 

Masa rotundă la nivel înalt “Values based leadership - from 

principles to action”  

Evenimentul a avut loc în perioada 26-27 februarie 2019, la Skopje, Macedonia, și a 

fost organizat pentru a comemora 15 ani de la trecerea în neființă a președintelui Boris 

Trajkovski. Președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, Emil Constantinescu, a participat la această masă rotundă unde s-a discutat despre 

implementarea unei serii de principii susținute de președintele Trajkovski – leadership-ul, 

pacea, reconcilierea, responsabilitatea și onestitatea – la nivelul comunității internaționale 

actuale în vederea soluționării conflictelor și promovarea păcii.  

 

Simpozionul internațional “The Black Sea – Silk Road corridor: 

Building bridges of cooperation” 

Simpozionul s-a desfășurat în perioada 6-7 martie 2019, la Atena, Grecia, iar tematica 

dezbătută s-a referit la necesitatea dezvoltării unei cooperări transnaționale în regiunea extinsă 

a Mării Negre, având în vedere poziționarea acesteia de-a lungul rutei moderne a Drumului 

Mătăsii. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a fost reprezentat 
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de directorul general Andreea Grecu-Ciupală, care a făcut o scurtă prezentare a activității și 

proiectelor Institutului, în vederea stabilirii unei forme de cooperare viitoare cu International 

Center for Black Sea Studies (ICBSS), organizatorul evenimentului, în cadrul proiectului 

„Levantul: punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului Orient”.  

 

Global Baku Forum: “A New Foreign Policy” 

În perioada 14-17 martie 2019, președintele Emil Constantinescu împreună cu 

directorul Direcției Istoria Culturii și Civilizației Levantului au participat la o serie de 

evenimente organizate capitala Azerbaidjanului, în contextul celei de-a șaptea ediții a 

Forumului Internațional de la Baku, având tema „O nouă ordine mondială”. În timpul acestei 

vizite, ISACCL a fost invitat să participe la conferința „10 ani de parteneriat strategic între 

România și Azerbaidjan”, organizată de Ambasada României în Azerbaidjan și Centrul 

Cultural de Limba Română din cadrul Universității de Limbi Străine din Baku, la 16 martie 

2019. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului va fructifica relațiile 

bilaterale româno-azere, urmând să deschidă o colaborare cu Centrul Cultural de Limba 

Română, pe teme privind spațiul cultural și istoric al Levantului. 

 

A 43-a reuniune a Rețelei UNESCO a Geoparcurilor europene  

Această reuniune s-a desfășurat în perioada 26-30 martie 2019, la Aalen, Germania. 

Din partea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a participat 

prof.dr. Dan Grigorescu, director științific, care a prezentat expoziția în imagini „Viețuitoare 

din trecutul geoistoric al Europei, oglindite în geoparcurile europene”. Această expoziție 

cuprinde în 16 postere, într-o succesiune cronologică, de la Precambrian la Cuaternar, imagini 

cu cele mai importante fosile descoperite în geoparcurile din Europa.  

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a propus 

construirea unui geoparc în cadrul proiectului „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale 

Levantului”, inițiativă susținută de autoritățile locale din Tulcea.   
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Reuniunea Board of Trustees al Bibliotheca Alexandrina  

În perioada 4-8 aprilie 2019, președintele Emil Constantinescu a participat la reuniunea 

Board of Trustees al Bibliothecii Alexandrina, în calitate de membru al acestui for 

decizional, desfășurată la Cairo și Alexandria, Egipt. Cu această ocazie a avut întrevederi cu 

președintele Egiptului, Abdel Fattah Al-Sisi, Ministrul egiptean al Educației, dr. Khaled Abdel 

Ghaffar, și Ministrul Culturii, dr. Enas Abdel Dayem. Însoțit de directorul general al Institutului 

de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președintele Emil Constantinescu 

a avut o întâlnire cu directorul Muzeului de Egiptologie din Cairo, Sabah Abd El Razik Saddik, 

în vederea stabilirii bazelor unei colaborări viitoare în proiecte comune. În cadrul discuțiilor, 

președintele Consiliului Științific al ISACCL a prezentat activitatea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și proiectul de a constitui o amplă Bibliotecă 

a Levantului. Președintele Emil Constantinescu și directorul general au discutat 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, pentru a identifica modalități concrete de colaborare 

pentru realizarea acestui proiect, precum și pentru inițierea unor noi proiecte în domeniul 

egiptologiei, dar și al culturii și civilizației arabe.  

 

Conferința “Dis/embodiment and Im/materiality: Uncovering the 

Body, Gender and Sexuality in Philosophies of Late Antiquity. In 

Memoriam Marianne Saghy (1961‒2018)” 

În perioada 6-8 iunie 2019 s-a desfășurat la Budapesta, Ungaria, conferința 

“Dis/embodiment and Im/materiality: Uncovering the Body, Gender and Sexuality in 

Philosophies of Late Antiquity. In Memoriam Marianne Saghy (1961‒2018)”, organizată de 

Central European University (CEU) și Societatea maghiară de patristică. Evenimentul s-a 

concentrat asupra continuității și schimbării percepției sociale asupra rolului corpului, genului 

și sexualității în Antichitatea Târzie. Din partea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura 

și Civilizația Levantului a participat dr. Ana-Maria Răducan, expert în cultura romană și 

bizantină, care a prezentat lucrarea cu titlul The Dynamics of Shame and the Development of a 
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Christian Identity in the Acts of the Christian Martyrs. O masă rotundă a fost dedicată 

comemorării prof. univ. dr. Marianne Saghy (CEU), renumită specialistă a Antichității Târzii 

și discipolă a lui Peter Brown. Conferința a numărat peste douăzeci de participanți din toată 

lumea, profesori consacrați și tineri cercetători. Invitați speciali au fost prof. univ. dr. Grace 

Ledbetter (Swarthmore College, PA, SUA), prof.univ. dr. Uma Chakravarti (Universitatea din 

Delhi, India) și Susanna Elm (Universitatea din California, Berkeley, SUA). 

 

Al 43-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Arte şi 

Ştiinţe  

Evenimentul a avut loc la Salonic, Grecia, în perioada 10-11 iunie 2019. Din partea 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului au participat 

președintele Emil Constantinescu și directorul general Luiza Niță. În cadrul Congresului, 

președintele Emil Constantinescu a susținut o comunicare cu titlul „Miturile Greciei Antice și 

educația bazată pe cunoașterea naturii umane”, în care a subliniat nevoia existenței unui sistem 

educațional bazat pe valori morale, mai ales în contextul unei societăți consumeriste. Directorul 

general a prezentat misiunea, obiectivele și proiectele ISACCL. Delegația ISACCL a avut o 

întâlnire cu directorul general al Institutului de Studii Balcanice, Paroula Naskou-Perraki, în 

vederea stabilirii unei viitoare colaborări instituționale, în cadrul unor proiecte comune. La data 

de 11 iunie 2019, delegația ISACCL a avut o întâlnire cu prof. univ.dr. Perikles A. Mitkas, 

rectorul Universității Aristotel din Salonic, în cadrul căreia au fost discutate posibilități de 

cooperare viitoare, urmând a se semna și un protocol de colaborare între cele două instituții. 

 

Workshopul “Mobility and religions in Mediterranean Africa 

(Antiquity – Present times)” 

În perioada 9-14 iunie 2019 s-a desfășurat la Rabat, Maroc atelierul “Mobility and 

religions in Mediterranean Africa (Antiquity – Present times)”, organizat de Centrul Jacques-

Berque din Rabat, Școala de Înalte Studii Hispanice și Iberice de la Madrid, Școala Franceză 

din Roma și Institutul de Cercetare a Magrebului contemporan. Coordonatori științifici ai 
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evenimentului au fost prof. univ. dr. Sophie Bava (Institutul de Cercetare a Dezvoltării, 

Marsilia) și prof. univ. dr. Stéphanie Guedéon (Universitatea din Limoges). La atelier au 

participat treisprezece tineri cercetători originari din țări precum Franța, Tunisia, Algeria, 

Maroc, Senegal, Canada, Spania și România, precum și zece profesori din Franța și Maroc. Din 

partea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a participat dr. 

Ana-Maria Răducan, expert în cultura romană și bizantină, care a susținut prezentarea intitulată 

Lost in Religion. The Acts of the African Christian Martyrs. Tema atelierului a fost originea 

religioasă și provocările migrațiilor din trecut și prezent în Africa de Nord, ca punct major al 

întâlnirii celor trei mari religii ale lumii.  

 

A 44-a reuniune a Rețelei europene a geoparcurilor UNESCO și a 

15-a Conferință UNESCO a Geoparcurilor  din lume, desfășurată 

sub deviza „Geoparcurile: Memoria Pământului-Viitorul 

Oamenilor” 

Reuniunea Geoparcurilor europene s-a desfășurat în zilele de 22-24 septembrie 2019, 

la Cazalla de la Sierra, Spania, un mic oraș încărcat de vestigii ale unei îndelungate istorii. 

Reuniunea și conferința UNESCO au fost organizate de Geoparcul Sierra Norte de Sevilla. În 

cadrul reuniunii,  directorul științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului a prezentat raportul de activitate al grupului tematic de paleontologie pe 

care îl coordonează și în cadrul căruia a realizat expoziția formată din 16 postere: “Images of 

the ancient lives in the European geoparks”. Prezentată pentru prima dată la Aalen, în 

Germania, în luna martie 2019, expoziția a fost reluată cu prilejul Conferinței UNESCO de la 

Sevilla. În cadrul discuțiilor care au urmat după prezentarea expoziției, a fost susținută ideea 

preluării panourilor de către UNESCO pentru a putea fi prezentate și cu alte ocazii, precum și  

posibilitatea ca informația, foarte concis și atractiv prezentată, însoțită de  ilustrații, să fie 

folosită în cadrul educațional, sub egida UNESCO.  Institutul de Studii Avansate pentru Cultura 

și Civilizația Levantului a reiterat propunerea privind construirea unui geoparc în cadrul 

proiectului „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”.  
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Inițiativa Levant pentru Pace Globală, promovată în Consiliul 

Europei  

În cadrul evenimentului organizat de Coaliția Inter-Parlamentară pentru Etică Globală, 

în data de 3 octombrie 2019, la Strasbourg, în Consiliul Europei, au fost discutate diverse 

perspective privind implementarea, la nivel european, a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 

ale O.N.U. Totodată, au fost explorate căile prin care se poate ajunge la dezvoltarea unei 

veritabile culturi a păcii, implicând tânăra generație. Institutul de Studii Avansate pentru 

Cultura și Civilizația Levantului a fost reprezentat de președintele Emil Constantinescu, care a 

prezentat „Inițiativa Levant pentru pace globală”, misiunea și activitatea Institutului.  

 

Simpozionul internațional ”Dimitrie Cantemir – Istorie, cultură, 

patrimoniu”  

Simpozionul dedicat personalității și operei lui Dimitrie Cantemir a fost organizat la 24 

octombrie 2019 de către Institutul Cultural Român la Istanbul, cu sprijinul Universității din 

Istanbul și al Consulatului General al României la Istanbul. Din partea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a participat conf. univ. dr. Florica Mihuț, cu 

comunicarea intitulată „Între Levant și Occident – reprezentări și înțelesuri culturale ale 

spațiului și timpului în opera Descrierea Moldovei”, menită să sublinieze necesitatea studiului 

operelor domnitorului Dimitrie Cantemir pentru identificarea elementelor esențiale ce pot servi 

drept punți de comunicare socio-culturală în construirea și consolidarea unei păci sustenabile 

în zona Levantului istoric.  

 

Conferința ”Berlin Wall 30 – From the Divided to the City of 

Freedom. The 30th Anniversary of the Fall of the Wall”  

În perioada 7-10 noiembrie 2019, o delegație a ISACCL condusă de președintele 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Emil Constantinescu,  

a participat la Conferința ”Berlin Wall 30 – From the Divided to the City of Freedom. The 30th 
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Anniversary of the Fall of the Wall”, organizată de Academia de Diplomație Culturală și 

Institutul de Diplomație Culturală din Berlin. În alocuțiunea sa, președintele Constantinescu a 

subliniat importanța culturii democrației și a înțelegerii acesteia, accentuând nevoia recursului 

la ideile Părinților Fondatori ai Europei pentru asigurarea reconstrucției europene. 

Reprezentanții ISACCL au avut o întâlnire cu prof. dr. Günter Stock, președintele Academiilor 

de Știință din Germania (2008-2015) și președintele Academiilor Europene (2012-2018), prilej 

cu care i-au fost prezentate acestuia proiectele științifice ale Institutului și au fost discutate 

perspectivele colaborării. 

 

Reuniunea anuală a Academiei Mondiale de Artă și Știință  

Președintele Emil Constantinescu a participat la Reuniunea Anuală a Academiei 

Mondiale de Artă și Știință (WAAS), desfășurată în perioada 13-16 noiembrie 2019 la 

Belgrad, Serbia.  În cadrul reuniunii, președintele Constantinescu a prezentat raportul de 

activitate al Institutului, sub forma proiectelor, programelor inițiate și a parteneriatelor 

încheiate în anul 2019 sau aflate în curs de negociere. Institutul de Studii Avansate pentru 

Cultura și Civilizația Levantului a fost înființat ca Centru de Excelență al Academiei Mondiale 

de Artă și Știință. 

 

 

ACTIVITATEA EDITORIALĂ 

 

În anul 2019, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a 

continuat programul editorial dedicat studiilor și cercetărilor istorice asupra spațiului 

Levantului. 

Colecția „Savanți români în cercetarea Levantului”  

• Volumul Pars Orientis. Studii de istorie a culturii europene reunește studii în limbile 

engleză, franceză, germană, italiană și română, semnate de istoricul și arheologul Emil 
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Condurachi (1912-1987), membru al Academiei Române, în reviste și publicații de 

specialitate din țară și din străinătate, între 1935 și 1980. Volumul a fost publicat la 

Editura Academiei Române, în septembrie 2019, fiind îngrijit de conf. univ. dr. Valentin 

Bottez, cu un cuvânt înainte al regretatului prof. univ. dr. Alexandru Suceveanu.                                                                                                                                                                               

• De la Méditerranée à la Mer Noire, al doilea volum din serie, va fi publicat în cursul 

anului 2020. Acesta include 40 de studii edite și inedite, în limbile franceză, italiană şi 

germană, ale istoricului Mihai Berza (1907-1978), selectate şi editate de prof. univ. dr. 

Andrei Pippidi. Mihai Berza, cadru universitar la Facultatea de Istorie a Universității 

din București și membru corespondent al Academiei Române, a reînființat Institutul de 

Studii Sud-Est Europene, pe care l-a condus până în 1978. Până la finalul anului 2019, 

studiile au fost selectate, editate și corectate.  

Colecția „Studii de Istorie a Levantului”  

• Volumul Relațiile româno-turce în perioada modernă conține lucrări prezentate cu 

ocazia Conferinței „Cercetări privind relațiile dintre România și Turcia în perioada 

1878-2018”, organizate de ISACCL în septembrie 2018. Volumul bilingv (română și 

engleză) reunește 12 studii redactate de specialiști în domeniu și este coordonat de 

profesorul Tasin Gemil, directorul Institutului de Turcologie din cadrul Universității 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Până la finalul anului 2019, studiile au fost editate, 

corectate şi traduse în limba engleză. Volumul va apărea în cursul anului 2020 sub egida 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și a Institutului 

de Turcologie. 

• Volumul Levantul și levantinii în imaginea românilor conține o serie de studii semnate 

de Alex Mihai Stoenescu, care parcurg temele evoluției cunoașterii locului și spiritului 

levantin, precum și a percepției Levantului în mediul românesc și va apărea în cursul 

anului 2020. 

Colecția „Marile religii abrahamice”  

• A debutat în luna mai a anului 2019, odată cu apariția volumului Papa Ioan Paul al II-

lea în România.  Dialogul catolic-ortodox la nouă secole de la Marea Schismă. Prilejuit 

de vizita în România a Sanctității Sale Papa Francisc, acest volum bilingv, în limbile 

română și engleză, apărut în condiții grafice deosebite la Editura Universității din 
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București, celebrează împlinirea a 20 de ani de la istorica vizită de stat și ecumenică a 

Papei Ioan Paul al II-lea la București, prima a unui Episcop al Romei într-o țară 

majoritar ortodoxă după Marea Schismă din anul 1054. Lucrarea coordonată de Laura 

Ganea prezintă premisele, parcursul și consecințele acestui eveniment istoric major. 

Volumul face parte dintr-un vast proiect de cercetare a istoriei religiilor și dialogului 

interreligios în spațiul Levantului, leagănul celor trei mari religii abrahamice. 

Alte volume în pregătire: 

• Istoria Georgiei, o traducere în limba română a unui volum ilustrativ, ce prezintă întreaga 

istorie a Georgiei, din preistorie până în prezent, alături de ilustrații regăsindu-se și o serie de 

hărți ce arată evoluția țării și a zonei.  

• Volumul de studii Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea contemporan reunește 

studiile prezentate cu ocazia simpozionului național „Cercetarea multiculturalității din 

Dobrogea. Realizări și perspective”, organizat în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din 

Constanța, în primăvara acestui an. Volumul cuprinde 13 studii ale specialiștilor în domeniu, 

pe teme diverse, pornind de la istoria și tradițiile etniilor ce se regăsesc în Dobrogea.  

• The International Journal of Levant Studies, primul număr al revistei științifice a ISACCL 

Volumul conține un cuvânt introductiv al profesorului Emil Constantinescu, președintele 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și nouă studii semnate 

de Garry Jacobs (Academia Mondială de Artă și Știință); Răzvan Theodorescu (Academia 

Română); Amir Harrak (Universitatea din Toronto, Canada); Sebastian Brock (Universitatea 

Oxford, Marea Britanie); Martin Tamcke (Universitatea Georg-August din Göttingen, Germania); 

Cristian Criste, (Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania); Ronny Reich 

(Universitatea din Haifa, Israel); Jackie Feldman (Universitatea Ben Gurion, Israel); Cătălin-

Ștefan Popa (Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului).  

În volum sunt incluse recenziile: Ion Țărlescu (Institutul de Istoria Artei “George 

Oprescu” al Academiei Române) - Emil Condurachi, “Pars Orientis. Studii de istorie a culturii 

europene” (ed. Valentin Bottez, Editura Academiei Române, București, 2019, ISBN 978-973-

27-3021-8, 421 pp); Ana Maria Răducan (Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului) – Un secol de studii sud-est europene. Bilanț istoriografic (ed. Andrei 

Timotin, Editura Istros, Brăila, 2019, ISBN 978-606-654-364-4, 310 pp.). 
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PARTENERIATE 

 

Parteneriate / Acorduri de colaborare încheiate între Institutul de Studii Avansate pentru 

Cultura și Civilizația Levantului și instituții din România  

Nr.  

crt. 

Data 

semnării 

Instituția parteneră Tipul 

parteneriatului 

Obiectivele parteneriatului 

1. 627/ 

20.06.2018 

Academia Navală „Mircea cel 

Bătrân” (ANMB) 

Protocol-Cadru 

de Colaborare 

Asocierea pe durată nedeterminată pentru 

organizarea unor activități comune în domeniile 

de activitate specifice Institutului, precum: 

cercetări științifice asupra culturilor și 

civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului 

(Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, 

Caucaz); protejarea arealelor geologice, 

biologice, geografice și arheologice 

reprezentative pentru patrimoniul cultural 

universal; crearea unei culturi a păcii prin 

promovarea dialogului dintre popoarele din 

spațiul istoric al Levantului, între mediul 

academic, liderii religioși și tânăra generație. 

2. 629/ 

21.06.2018 

Universitatea „Ovidius” din 

Constanța 

Protocol-Cadru 

de Colaborare 

Asocierea pe durată nedeterminată pentru 

organizarea unor activități comune în domeniile 

de activitate specifice Institutului, precum: 

cercetări științifice asupra culturilor și 

civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului 

(Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, 

Caucaz); protejarea arealelor geologice, 

biologice, geografice și arheologice 

reprezentative pentru patrimoniul cultural 

universal; crearea unei culturi a păcii prin 

promovarea dialogului dintre popoarele din 

spațiul istoric al Levantului, între mediul 

academic, liderii religioși și tânăra generație. 

3. 626/ 

29.06.2018 

Institutul Geologic al 

României (IGR) 

Protocol de 

colaborare 

Promovarea reciprocă a celor două părți, 

precum și dezvoltarea unor programe și 

activități cu implicații puternice la nivel social. 

Colaborarea în vederea extinderii cercetărilor 

științifice asupra culturilor și civilizațiilor din 

spațiul istoric al Levantului, anume Orientul 

Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz. 

Colaborarea în vederea protejării arealelor 

geologice, biologice și arheologice aflate pe 

teritoriul național, reprezentative pentru arealul 

Levantului. Efectuarea de studii și cercetări 

geologice și arheometrice, inclusiv elaborarea 

în parteneriat a unor propuneri de proiecte cu 

finanțare europeană sau națională. Colaborarea 

în vederea organizării de evenimente științifice 

și culturale de interes reciproc. Colaborarea în 

realizarea și publicarea de articole și monografii 

de specialitate.  
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Nr.  

crt. 

Data 

semnării 

Instituția parteneră Tipul 

parteneriatului 

Obiectivele parteneriatului 

4. 798/ 

11.07.2018 

Muzeul de Istorie Națională și 

Arheologie Constanța 

Protocol-Cadru 

de Colaborare 

Asocierea pe durată nedeterminată pentru 

organizarea unor activități comune în domeniile 

de activitate specifice Institutului, precum: 

cercetări științifice asupra culturilor și 

civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului 

(Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, 

Caucaz); protejarea arealelor geologice, 

biologice, geografice și arheologice 

reprezentative pentru patrimoniul cultural 

universal; crearea unei culturi a păcii prin 

promovarea dialogului dintre popoarele din 

spațiul istoric al Levantului, între mediul 

academic, liderii religioși și tânăra generație. 

5. 914/ 

27.07.2018 

Facultatea de Istorie, 

Departamentul de Istorie 

Antică, Arheologie și Istoria 

Artei, Universitatea din 

București 

Protocol-Cadru 

de colaborare 

Asocierea pentru o perioadă de 15 luni, pentru 

schimb de informații și consultări în vederea 

redactării volumului ”Levantul în arte”.  

6. 1198/ 

03.09.2018 

Institutul de Știință, Cultură și 

Spiritualitate, Centru de 

expertiză a operelor de artă 

prin metode instrumentale 

avansate (CEOAMIA), 

Universitatea „Ovidius” din 

Constanța 

Protocol de 

Colaborare 

Translatarea Protocolului Cadru de Colaborare 

a ISACCL, nr. 629/21.06.2018, cu UOC, nr. 

8294/22.06.2018, în segmentul specializat al 

ISCS-CEOAMIA al UOC 

7. 1274/10.09.

2018 

Asociația Centrul Cultural 

European-Româno-Panarab 

CCERPA 

Protocol-Cadru 

de Colaborare 

Asocierea pe durată nedeterminată pentru 

organizarea unor activități comune în domeniile 

de activitate specifice Institutului, precum: 

cercetări științifice asupra culturilor și 

civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului 

(Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, 

Caucaz); protejarea arealelor geologice, 

biologice, geografice și arheologice 

reprezentative pentru patrimoniul cultural 

universal; crearea unei culturi a păcii prin 

promovarea dialogului dintre popoarele din 

spațiul istoric al Levantului, între mediul 

academic, liderii religioși și tânăra generație. 

8. 1384/ 

25.09.2018  

Institutul de Cercetări Eco 

Muzeale Gavrilă Simion 

Tulcea 

Protocol-Cadru 

de Colaborare 

Asocierea în vederea realizării unor proiecte în 

parteneriat. 

9. 1404/ 

26.09.2018 

Universitatea Babeș-Bolyai – 

Institutul de Turcologie 

Protocol-Cadru 

de colaborare 

Asociere pentru o perioadă de 5 ani. Partenerii 

vor colabora pentru realizarea sau participarea 

la realizarea unor programe și proiecte cu 

finanțare internă sau internațională din 

domeniile de cooperare convenite și vor face 

propuneri pentru îmbunătățirea și diversificarea 

activităților realizate prin parteneriat.   

10. 1504/ 

12.10.2018  

Institutul Român de 

Arheologie de la Atena 

(IRAA) 

Protocol-Cadru 

de Colaborare 

Asociere în vederea realizării de proiecte și 

programe. 

11. 2028/ 

09.11.2018  

Universitatea din București, 

Facultatea de Litere 

Acord de 

colaborare/ 

Parteneriat 

instituțional 

Stabilirea cadrului general de organizare și 

desfășurare a colaborării celor două instituții, în 

vederea efectuării stagiilor de practică a 

studenților de la Facultatea de Litere, 

programul de Studii Culturale. Etnologie 

(licență) și Etnologie, Antropologie culturală și 

Folclor (masterat) 
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Nr.  

crt. 

Data 

semnării 

Instituția parteneră Tipul 

parteneriatului 

Obiectivele parteneriatului 

12. 2062/ 

14.11.2018  

Universitatea din București, 

Facultatea de Istorie 

Protocol de 

parteneriat 

educațional 

Colaborarea în vederea organizării și 

desfășurării activităților de practică universitară 

în cadrul ISACCL pentru studenții din cadrul 

programelor de licență în Istoria Artei și Istorie, 

precum și pentru masteranzii în programe de 

masterat în specialitățile Istoria Artei sau Istoria 

civilizațiilor Mediteranei Răsăritene; 

colaborarea în vederea atragerii și integrării 

studenților Facultății din programele 

menționate în activități de voluntariat derulat de 

către Institut; 

1

13. 

45/ 

14.01.2019 

Asociația Lingua Economica Protocol-Cadru 

de colaborare 

Asocierea pe durată nedeterminată pentru 

organizarea unor activități comune în domeniile 

de activitate specifice Institutului, precum: 

cercetări științifice asupra culturilor și 

civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului 

(Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, 

Caucaz); protejarea arealelor geologice, 

biologice, geografice și arheologice 

reprezentative pentru patrimoniul cultural 

universal; crearea unei culturi a păcii prin 

promovarea dialogului dintre popoarele din 

spațiul istoric al Levantului, între mediul 

academic, liderii religioși și tânăra generație. 

14. 83/ 

18.01.2019 

Institutul Național de 

Cercetare Dezvoltare pentru 

Geologie și Geoecologie 

Marină - GeoEcoMar 

Protocol-Cadru 

de colaborare 

Asocierea pe perioadă nedeterminată în vederea 

identificării de proiecte comune care să fie 

implementate în parteneriat. Partenerii vor 

colabora pentru realizarea sau participarea la 

realizarea unor programe și proiecte cu 

finanțare internă sau internațională din 

domeniile de cooperare convenite.  

15. 375/ 

12.03.2019 

Federația Comunităților 

Evreiești din România – 

Cultul Mozaic (FCER) 

Protocol de 

colaborare 

Asocierea pe durată nedeterminată pentru 

organizarea unor activități comune în domeniile 

de activitate specifice Institutului, precum: 

cercetări științifice asupra culturilor și 

civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului 

(Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, 

Caucaz); protejarea arealelor geologice, 

biologice, geografice și arheologice 

reprezentative pentru patrimoniul cultural 

universal; crearea unei culturi a păcii prin 

promovarea dialogului dintre popoarele din 

spațiul istoric al Levantului, între mediul 

academic, liderii religioși și tânăra generație. 

 

Parteneriate / Acorduri de colaborare încheiate între Institutul de Studii Avansate pentru 

Cultura și Civilizația Levantului și instituții din străinătate: 

Nr. 

crt. 

Data 

semnării 

Instituția parteneră Tipul 

parteneriatului 

Obiectivele parteneriatului 

1. 1405/ 

26.09.2018 

Heavenly Culture, World 

Peace, Restoration of Light 

(HWPL) 

Memorandum Parteneriat nedeterminat temporal pentru 

promovarea și implementarea păcii mondiale. 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului va organiza cursuri și 

programe de educație pentru pace, în 

parteneriat cu HWPL, în școli, universități și 

alte instituții educaționale publice și/sau 

private din România  
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Nr. 

crt. 

Data 

semnării 

Instituția parteneră Tipul 

parteneriatului 

Obiectivele parteneriatului 

2. 1992/ 

02.11.2018  

CESOR  

Centre d’Etudes en Sciences 

Sociales du Religieux 

Protocol-Cadru 

de colaborare 

Colaborare în proiectul Școlii Anuale de Studii 

Bizantine. 

3. 2081/ 

20.11.2018  

Al-Mustafa International 

University, Iran 

Protocol-Cadru 

de colaborare 

Colaborare pentru proiecte de diplomație 

culturală și dialog interreligios. 

4. 7.02.2019  Marmara Group Strategic and 

Social Research Foundation 

Protocol-Cadru 

de colaborare 

Asigurarea unui schimb continuu de informații 

și organizarea de consultații periodice asupra 

proiectelor de interes comun. 

5. 1686/ 

25.10.2019 

Harran University Acord de 

colaborare/ 

Parteneriat 

instituțional 

Parteneriat nedeterminat temporal pentru 

dezvoltarea unor proiecte comune care 

beneficiază de finanțare la nivel național sau 

internațional, pe domenii de cercetare stabilite 

de comun acord. 

 

Parteneriate / Acorduri de colaborare în curs de semnare: 

Nr. 

crt. 

Instituția parteneră 

1. Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Grecia 

2. Centrul Inter-Universitar, Dubrovnik, Croația 

3. Bibliotheca Alexandrina, Egipt 

4. 
Departamentul de Teologie Ecumenică, Biserici Orientale și Istorie Misionară al Universității Georg-August din 

Gottingen, Germania 

5. Accademia di Romania din Roma, Italia 

 

 

COMUNICARE 

 

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

• Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Institutul-de-Studii-Avansate-pentru-

Cultura-%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 
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română și engleză; Broșura program a Școlii anuale bizantine – ediția 2019, „Stabilitate și 

schimbare la granițele Imperiului Bizantin și ale civilizației post-bizantine”, în limbile română 

și engleză 

• Pliant de prezentare a proiectului „Dobrogea, martor al civilizațiilor milenare ale 

Levantului”, în limbile română și engleză 

• Pliant de prezentare a proiectului  „Levantul: punte între civilizația Europei 

Occidentale și cea a Extremului Orient” 

 

RESURSE UMANE 

 

 Din punct de vedere al gestionării resurselor umane, obiectivul principal al conducerii 

institutului l-a constituit asigurarea resurselor umane necesare desfășurării activității și 

ocuparea celor 36 de posturi aprobate, prin: 

- organizarea de concursuri pentru angajarea de personal cu pregătire profesională 

superioară. În anul 2019 s-au ocupat 6 posturi prin concurs, ajungându-se la un număr 

de 24 posturi ocupate la nivelul lunii septembrie; 

- realocarea personalului existent, în funcție de necesități, prin numiri temporare pe 

funcții de conducere a salariaților existenți, până la ocuparea acestora prin concurs; 

- redistribuirea atribuțiilor din fișele de post pentru asigurarea continuității activității. 

Un alt obiectiv l-a constituit creşterea eficienţei resurselor umane, prin motivarea personalului, 

care s-a realizat prin mai multe mijloace, astfel:  

- participarea salariaților la cursuri de formare profesională. În anul 2019 un număr de 

12 salariați au participat la cursuri de formare profesională pe teme de interes pentru 

profilul posturilor ocupate, având în vedere necesitatea de pregătire a personalului 

existent pe anumite paliere de activități (managementul proiectelor, dezvoltare 

durabilă, control intern managerial, contabilitate, resurse umane, arhivare, protecția 
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datelor cu caracter personal etc.). Astfel, s-a asigurat participarea la cursuri de formare 

profesională a 50% din numărul total de posturi ocupate; 

- facilitarea  participării salariaților la manifestări științifice naționale și internaționale,   

unde au avut posibilitatea de a prezenta temele  de cercetare, prelegeri sau studii. 

Pentru ducerea la îndeplinire a principalelor obiective privind managementul resurselor umane 

s-au întreprins următoarele măsuri: 

- Elaborarea procedurilor și a instrucțiunilor de lucru în ceea ce privește implementarea 

standardelor de control intern managerial și a legislației în vigoare în materie de resurse 

umane; 

- Elaborarea actelor administrative în vederea punerii în aplicare a actelor normative 

pentru stabilirea nivelului de salarizare, a încadrărilor, modificărilor, suspendărilor și 

încetărilor raporturilor de muncă ale personalului, precum și a deplasărilor externe; 

- În urma evaluării nevoilor de formare profesională la nivelul ISACCL, s-a elaborat 

Planul de formare profesională pentru anul 2019; 

- Elaborarea proiectului de act normativ de modificare și completare a Legii nr. 117/2017 

privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, pentru clarificarea statutului institutului, a atribuțiilor principale și a 

modului de salarizare a personalului. 

 

BUGET 

 

 În anul 2019 ISACCL a avut un buget repartizat astfel:  

- La  titlul cheltuieli  de  personal – 2.000.000  lei, din care se asigură plata 

drepturilor salariale pentru personalul institutului, a indemnizațiilor de delegare, 

indemnizația de hrană, vouchere de vacanță, indemnizația de doctor, contribuția 

asiguratorie pentru muncă. 
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-  La  titlul bunuri  și  servicii – 1.723.000 lei, din care se asigură plata utilităților 

(energie, gaz, apă, telefonie, abonament internet etc.), achiziția de furnituri de 

birou, materiale de curățenie, bonuri valorice carburant, tipărituri, mentenanța 

SITE- IT, servicii curățenie, servicii de amenajare, reparații de interior, achiziția 

de aparatură IT, achiziția de mobilier, efectuarea deplasărilor interne și externe, 

cheltuieli de protocol, achiziții de cărți și publicații, cursuri de pregătire 

profesională, servicii de protecția muncii.  

-  La  titlul cheltuieli de  capital – 450.000 lei, din care  se asigură achiziția a două 

autoturisme necesare pentru activitatea practică pe teren, achiziția de 

echipamente IT,  achiziția de licențe, necesare desfășurării activității institutului. 

 

LOGISTICĂ 

 

 În anul 2019 au continuat lucrările de amenajare a sediului ISACCL, astfel: 

- Amenajarea spațiului expozițional la subsol, care va găzdui expozițiile tematice 

organizate de Institut; 

- Amenajarea spațiului care va găzdui Biblioteca Institutului; 

- Amenajarea spațiului dedicat cercetătorilor. 

 În acest an s-au realizat achizițiile necesare bunei desfășurări a activității Institutului, 

constând în: mobilier pentru birouri și bibliotecă, completarea infrastructurii de cercetare 

(echipamente IT, licențe, softuri, sistem de video-conferință etc.), 2 autoturisme Dacia Duster.  

 


