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ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
 
 

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. 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului își realizează 

obiectivele prin studii și cercetări în domeniu, parteneriate cu instituții din țară și din străinătate, 

editarea și publicarea de volume de specialitate, organizarea de conferințe, colocvii, alte 

evenimente științifice și culturale. 

 

Consiliul Științific 
Consiliul Științific asigură conducerea activității științifice, având următoarele atribuții: 

avizează planul anual de activități în domeniul de specialitate; avizează raportul anual privind 

activitatea științifică; validează concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare și a postului 

de director general; aprobă structura organizatorică, atribuţiile personalului şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Institutului, la propunerea preşedintelui; decide cu privire la realizarea 

sau participarea la realizarea unor programe şi proiecte cu finanţare internă sau internaţională, 

precum şi cu privire la participarea la activităţi de evaluare executate la cererea unor instituţii din 

România sau din străinătate; decide cu privire la organizarea unor activităţi finanţate integral din 

venituri proprii; poate aproba un număr suplimentar numărului de posturi, pentru o perioadă 

determinată, pe proiecte/programe derulate de Institut conform legislaţiei în vigoare. În acest caz, 

finanţarea posturilor suplimentare se face din proiectul sau programul pentru care se face 

angajarea. 

 

 

Preşedintele Consiliului Științific 
Emil Constantinescu, profesor emerit, preşedinte de onoare al Senatului Universităţii din 

Bucureşti, membru al board-ului Academiei Mondiale de Artă și Știință şi al board-ului directorilor 

World University Consortium, preşedintele Academiei de Diplomaţie Culturală din Berlin (2011-

2017), preşedinte fondator al Forumului Academic Român (2008 – prezent), rectorul Universităţii 

din Bucureşti, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor (1992-1996).  
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Membri de drept conform Legii 117/2017 privind înființarea 

ISACCL 

 

Membri români ai Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă 
  Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române (2006-2014), rectorul Universităţii Babeş- 

Bolyai din Cluj-Napoca (1990-1993). 

Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naţionale a României, preşedinte al Secţiei de 

Economie, Sociologie şi Ştiinţe Juridice a Academiei Române.  

Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale 2016, directorul general al Unității Executive 

pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI 

(2010-2016). 

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

președinte al World University Consortium, ministru al Educaţiei Naţionale (2012-2014), 

președinte al boardului Comisiei Fulbright în România și președinte al Task Force on Fostering 

and Building Human Capital (FBHC) of the Regional Cooperation Council – Viena. 

 

Membri ai World Academy of Art and Science, desemnați de board-

ul WAAS 
Garry Jacobs, CEO & Chair Executive Comitee - World Academy of Art and Science 

(WAAS). 

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

(1987-1997). 

Ivo Šlaus, preşedinte de onoare WAAS, preşedinte WAAS (2001-2013). 

Alberto Zucconi, președinte 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 
Academician Ioan Aurel Pop, prof. dr., Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă 

și Istoria Artei, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.  

 

Rectorul Universităţii din Bucureşti 
Marian Preda, prof. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din 

București; decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială (2008-2015); președinte al 

Senatului Universității din București (2015-2019), președinte al Societății Sociologilor din 
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România (2010-2012), președintele Consiliului Statistic Național al Institutului Național de 

Statistică (2016-2018, 2018-2020). 

Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
Daniel David, profesor de ştiinţe cognitive clinice la Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul 

Superior, profesor la “Icahn School of Medicine at Mount Sinai”, New-York, 

director de cercetare al Institutului Albert Ellis, New-York, SUA. 

 

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).  

 

Membri aleși la propunerea preşedintelui Consiliului Știinţific 
Vlad Nistor, președinte al Institutului Român de Arheologie din Atena (2016 – prezent), 

preşedinte al Senatului Universităţii din Bucureşti (2012-2016), decanul Facultăţii de Istorie 

(2004-2012), director 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  
Colegiul Director este compus din: președintele Consiliului Științific, directorul general, 

directorul științific și secretarul general al Consiliului Științific.  

Colegiul Director propune spre aprobarea Consiliului Științific al Institutului de Studii 

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

Cultura și Civilizația Levantului 

Prof. dr. Emil Constantinescu 

 

Director-general 

Luiza Niță, coordonator de programe și proiecte în cadrul Fondului Internațional de 

Cooperare și Parteneriat Marea Neagră – Marea Caspică (2009-2014), consilier, Ministerul 



 

 

8 
 

Afacerilor Externe, Direcția OSCE, Consiliul Europei și Drepturile Omului (2008-2009), 

coordonator relații publice și comunicare, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului 

din România „Elie Wiesel” (2006-2008).  

 

Director științific 

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 culturilor și civilizației Levantului 

Dr. 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, LIT etc.). 
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PROGRAME DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICĂ 

 

 

PROGRAM I 

ISTORIA RECENTĂ ȘI ANTICIPAREA VIITORULUI 

 

 

PROIECTUL „LUMEA POST-PANDEMIA COVID-19: O VIZIUNE 

UMANISTĂ PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”. 

PLATFORMA ONLINE „CUM VA ARĂTA LUMEA DUPĂ PANDEMIE?” 

 

Coordonator: Dr. Oana Brânda, expert ISACCL 

Durata: 2 ani, 2020-2021 

 

Prezentare 

Apariția virusului SARS-COV 2, care a determinat schimbarea și reorganizarea vieților și 

activităților noastre, a introdus o nouă temă pe agenda Inițiativei Levant pentru pace globală. 

Pandemia COVID 19 este un test la adresa valorilor și sistemelor în care ne duceam existența fizică 

și profesională. Înainte de izbucnirea focarelor de coronavirus, lumea globalizată se confrunta deja 

cu probleme cum ar fi migrația, terorismul, criminalitatea transfrontalieră, crizele economice, 

tensiunile geopolitice, inegalitățile sociale, iar pandemia le-a acutizat. Liderii politici și factorii de 

decizie trebuie să-și îndrepte atenția din nou spre aceste probleme și să le gestioneze rapid, pentru 

a preveni exacerbarea lor. Dar lumea nu va fi mai la fel.  

Pornind de la aceste considerente, conform uneia dintre direcțiile sale de acțiune, și anume 

anticiparea viitorului, ISACCL a inițiat proiectul „Lumea post-pandemia COVID-19: o viziune 

umanistă pentru o dezvoltare durabilă”. În cadrul acestuia, platforma online «Cum va arăta lumea 

după pandemie?» reunește opinii și recomandări exprimate în domenii precum educația, cultura, 

cercetarea științifică, progresul tehnologic, resursele naturale și biodiversitatea, sociologia, 

psihologia, diplomația culturală, etica și morala, responsabilitatea civică și leadership-ul în epoca 

post-COVID 19. Toate aceste opinii și recomandări se vor regăsi în volumul care va fi publicat 

până la sfârșitul anului 2021, care va reprezenta,  
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de altfel, și finalizarea proiectului „Lumea post-pandemia COVID-19: o viziune umanistă pentru 

o dezvoltare durabilă”. 

 

Obiective 

✓ Identificarea vulnerabilităților care au condus la apariția pandemiei; 

✓ Construirea unor instrumente sustenabile de contracarare a acestor vulnerabilități pe viitor; 

✓ Stabilirea unor linii directoare de acțiune în cazul crizelor; 

✓ Valorificarea oportunităților și a lecțiilor rezultate din gestionarea pandemiei; 

✓ Identificarea domeniilor prioritare de acțiune pentru revitalizarea post-pandemie în viitorul 

apropiat și anti-pandemie pe termen mediu și lung. 

 

Parteneri 

✓ Academia Mondială de Artă și Știință; 

✓ Centrul Internațional Nizami Ganjavi;  

✓ Fundația Marmara Group; 

✓ Academia de Diplomație Culturală; 

✓ Rețeaua Universităților de la Marea Neagră;  

✓ Centrul Cultural European Pan-Arab (CCERPA). 

 

Conferințe online incluse în proiectul „Lumea post-pandemia COVID-19: o viziune 

umanistă pentru o dezvoltare durabilă”: 

✓ Global Leadership for the 21st Century. Strategies for Transformative Global 

Leadership, în parteneriat cu Academia Mondială de Artă și Știință și Biroul Națiunilor 

Unite de la Geneva (reuniune pregătitoare, 30 aprilie 2020); 

✓ How will the world look like after the pandemic?, în parteneriat cu Rețeaua Universităților 

de la Marea Neagră (14 mai 2020); 

✓ The role of Academia in the implementation of the SDGs through the COVID-19 crisis, 

în parteneriat cu Centrul Internațional Nizami Ganjavi (3 iunie 2020);  

✓ Global Leadership for the 21st Century. Strategies for Transformative Global 

Leadership, în parteneriat cu Academia Mondială de Artă și Știință și Biroul Națiunilor 

Unite de la Geneva (15-19 iunie 2020). În cadrul conferinței, Institutul de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului a avut două paneluri de dezbatere. Panelul 

”Responsabilitatea mediului academic în elaborarea unei viziuni și strategii pentru 

guvernanță globală în secolul XXI” a fost moderat de președintele ISACCL, prof.dr. Emil 

Constantinescu, iar cel de-al doilea panel,”Rolul universităților în dezvoltarea durabilă a 

regiunilor”, de prof. dr. Dan Grigorescu, directorul științific al ISACCL; 

✓ Shared Future, Shared Responsibility. UN 75, organizată de Centrul Internațional Nizami 

Ganjavi și Fundația Marianna V. Vardinoyannis (24 iunie 2020);  
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✓ Mediu și energie verde”, conferința statelor OCEMN (Organizația Cooperării Economice 

la Marea Neagră) despre ”Intensificarea cooperării regionale pentru implementarea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, organizată de Departamentul de Dezvoltare 

Durabilă-Guvernul României (10 noiembrie 2020);  

✓ La Gestion Pédagogique et Médicale Professionnelle pendant la Pandemie de Covid-

19'', în parteneriat cu CCERPA - Centrul Cultural European Româno-Panarab (27 

noiembrie 2020); 

✓ Global Leadership for the 21st Century. Strategies for Transformative Global 

Leadership, în parteneriat cu Academia Mondială de Artă și Știință și Biroul Națiunilor 

Unite de la Geneva (15-16 decembrie 2020); 

✓ Lecțiile Pandemiei (17 decembrie 2020). 

 

Participanți 

✓ Garry Jacobs, CEO al Academiei Mondiale de Artă și Știință; 

✓ Federico Mayor, co-președinte al Grupului de Înalt Nivel al Organizației Alianța 

Civilizațiilor, director general UNESCO (1987-1999), rector al Universității din 

Barcelona; membru al Consiliului Consultativ al ISACCL; 

✓ Juri Engelbrecht, președintele Academiei Estoniene de Științe, fost președinte al 

Asociației Academiilor Europene; 

✓ Ernst von Weizsacker, vice-președinte al Clubului de la Roma în perioada 2012-2018; 

✓ Alberto Zucconi, președinte al Institutului centrat pe Persoană, Italia și președinte al Board 

of Trustees -Academia Mondială de Artă și Știință;  

✓ Stefan Brunnhuber, director medical la Institutul European de Medicină, Salzburg; 

✓ Frank Dixon, consultant în materie de Durabilitate și Schimbări de Sistem; 

✓ Jerome Glenn, inventator și CEO -The Millenium Project; 

✓ Ketan Patel, CEO, fondator al Great Pacific Capital; 

✓ Lennart Levi, profesor emerit, Stress Research Center, Universitatea din Stockholm; 

✓ Marco Vitiello, Departamentul de Științe Politice-Universitatea Roma Tre; 

✓ Rodolfo Fiorini, profesor la Universitatea Politehnică din Milano; 

✓ Thomas Reuter, profesor, Asia Institute, Universitatea din Melbourne;  

✓ Momir Djurovic, președinte al Academiei de Științe din Muntenegru;  

✓ Donato Kiniger-Passigli, reprezentantul Academiei Mondiale de Artă și Știință la Biroul 

ONU de la Geneva); 

✓ Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative, vicepreședinte al Consiliului Științific al ISACCL și membru al Academiei 

Mondiale de Artă și Știință; 

✓ Prof. univ. dr. Adrian Curaj, directorul Unității Executive pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, membru în Consiliul 

Științific al ISACCL și membru al Academiei Mondiale de Artă și Știință; 

 



 

 

12 
 

✓ Prof. univ. dr. Eden Mamut, secretar-general al Rețelei Universităților de la Marea 

Neagră; 

✓ Prof. Jeffrey Sachs, Universitatea Columbia, SUA;  

✓ Ramu Damodaran, director al UN Academic Impact; 

✓ Pericles Mitkas, președintele Rețelei Universităților de la Marea Neagră; 

✓ Prof. David Méndez, A.G. Méndez University, Puerto Rico; 

✓ Prof. Karin Markides, American University, Armenia; 

✓ Prof. Luciano Saso, prorector, Universitatea Sapienza, Roma, Italia; 

✓ László Borbély, consilier de stat la Cabinetul Prim-Ministrului, coordonator al 

Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului 

României; 

✓ Rexhep Meidani, fostul președinte al Albaniei, președintele Academiei Naționale de 

Științe a Albaniei; 

✓ Ameenah Gurib-Fakim, fost președinte al Republicii Mauritius și cercetător în domeniul 

biodiversități; 

✓ Rosalia Arteago, fost președinte al Ecuadorului și fost ministru al Educației;  

✓ Filip Vujanovic, fost președinte al Muntenegrului;  

✓ Prof. univ. dr. Luiza Spiru, președintele Fundației “Ana Aslan Internațional”; 

✓ Tatiana Valovaya, director- general, Biroul Națiunilor Unite de la Geneva; 

✓ Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general, Organizația Mondială a Sănătății; 

✓ Alteța-Sa Prințul Hassan Bin Talal al Iordaniei, președinte de Onoare al Asociației Euro-

Mediteraneene pentru Cooperare și Dezvoltare (din 2012 – prezent); 

✓ Vaira Vike-Freiberga, președinte al Letoniei (1999-2007), director general Clubul de la 

Madrid, co-președinte Nizami Ganjavi International Center, membru al Academiei 

Mondiale de Artă și Știință; 

✓ Kjell Magne Bondevik, prim-ministru al Norvegiei 2001-2005; 

✓ Bujar Nishani, președintele Albaniei 2012-2017; 

✓ Mladen Ivanic, membru al Președinției Bosniei-Herțegovina, 2014-2018 

✓ Shaukat Aziz, prim-ministru al Pakistanului, 2004-2007; 

✓ Eka Tkeshelashvili, viceprim-ministru al Georgiei 2010-2012; 

✓ Ana Palacio, ministru al Afacerilor Externe, Spania, 2002-2004; 

✓ Herman de Croo, secretar de stat, Belgia; 

✓ Prof. Magdalena Platis, prorector al Universității din București; 

✓ Prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, prorector al Universității ”Ovidius” din Constanța; 

✓ Prof. Monica Răileanu Szeles, director al Institutului de Cercetare-Dezvoltare al 

Universității Transilvania din Brașov; 

✓ Prof. univ. dr. Elena Helerea, Universitatea Transilvania, Brașov; 

✓ Salah Eldin Abdel Sadek Ahmed – ambasadorul Egiptului în România;  

✓ Raja Jhinaoui Ben Ali – ambasadorul Tunisiei în România; 

✓ Mohamed Ketata, director regional al Agenției Universitare a Francofoniei;  
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✓ Florin Luca, CEO&GAC Innovation East Europe; 

✓ Prof. univ. dr. Norina Forna – Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, 

Iași. 

 

Platforma online „Cum va arăta lumea după pandemie?” 

Contribuții scrise din partea unor personalități recunoscute în mediul academic: 

✓ Garry Jacobs, CEO-Academia Mondială de Artă și Știință;  

✓ Akkan Suver, președintele Fundației Marmara Group;  

✓ Winston Nagan, Universitatea din Florida;  

✓ Donato Kiniger-Passigli, reprezentantul Academiei Mondiale de Artă și Știință la Biroul 

ONU la Geneva; 

✓ Stefan Brunnhuber, Clubul de la Roma, Academia Mondială de Artă și Știință; 

✓ Gordon Brown, fost prim-ministru al Marii Britanii (scrisori deschise către grupul G20, 

Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Băncile de dezvoltare regională și 

guvernele naționale, semnate de peste 200 de personalități mondiale – foști președinți, 

prim-miniștri și miniștri, laureați ai Premiului Nobel, înalți comisari ONU, reprezentanți 

ai mediului academic); 

✓ Shoshana Bekerman, director al Coaliției Interparlamentare pentru Etică Globală; 

✓ Fadwa El Guindi, Ph.D., antropolog, Universitatea din California – Los Angeles, 

Academia Mondială de Artă și Știință; 

✓ Emil Dinga, profesor universitar de economie și filosofia economiei, cercetător științific I 

la Academia Română, conducător de doctorat și director al Seminarului de Logică și 

Metodologia Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”; 

✓ László Borbély, consilier de stat la Cabinetul Prim-Ministrului, coordonator al 

Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului 

României; 

✓ Ash Pachauri, Senior Mentor, Mișcarea PPN (Protejați Planeta Noastră!); 

 

 

PROIECTUL „LEVANTUL – ISTORIA RECENTĂ. DE LA REVOLUȚIILE 

DIN ESTUL EUROPEI LA PRIMĂVARA ARABĂ” 

 
Coordonatori: Prof. dr. Emil Constantinescu, Laura Ganea, șef serviciu comunicare, Drd. 

Alexandru Florea, expert ISACCL 

Durata: 5 ani, 2020-2024 

 

Prezentare 

Revoluţiile anticomuniste din Europa de Est de la sfârşitul secolului XX ies acum din 

actualitate pentru a intra în istorie şi mit. Prăbuşirea imperiului comunist din interior, într-un timp 
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foarte scurt, a făcut ca revoluţiile anticomuniste să pară un miracol. În 1989-1991, cu excepţia 

tragică a României, unde  

 

libertatea a fost plătită cu preţul a 1.100 de morţi, a 3.500 răniţi grav şi a 3.500 de persoane arestate 

şi torturate, imperiul sovietic s-a prăbuşit în faţa unor mişcări paşnice. Analiza contextului politic, 

economic şi social nu umbreşte acest miracol, ci dimpotrivă îl pune şi mai mult în valoare. 

Mulţimile care au înfăptuit revoluţiile au fost atrase la început de proiectul reformator al lui Mihail 

Gorbaciov, cu speranţa normală şi sinceră că acesta va duce la o îmbunătăţire a vieţii lor. 

Reformele iniţiate la mijlocul anilor ‘80 în URSS prin perestroika (reformă) şi glasnost 

(transparenţă) au avut un rol important în declanşarea schimbării. Intelectualii, mai puţin interesaţi 

de perestroika, au fost atraşi de glasnost. Ei au fost încântaţi de posibilitatea de a vorbi liber după 

decenii de interdicţii. Grupurile de intelectuali care au avut atunci posibilitatea să se constituie la 

vedere în Rusia, în republicile din URSS, în ţările comuniste satelit din Europa de Est au elaborat 

un proiect propriu de schimbare a regimurilor comuniste. Acest proiect s-a dezvoltat pe trei paliere. 

Primul, un proiect de redescoperire a identităţilor naţionale prin limbă, cultură şi memorie istorică. 

Al doilea, un proiect de natură religioasă, renaşterea spiritului religios jucând un rol covârşitor pe 

tot arealul fostului Imperiu sovietic. Al treilea, un proiect politico-economic, prin propunerea unor 

reforme radicale care să ducă rapid la o economie capitalistă şi la o democraţie de tip occidental. 

Pe măsură ce reformele economice de tip perestroika eşuau, s-a produs o translaţie a interesului 

mulţimilor de la proiectul Gorbaciov la proiectul intelectualilor radicali pe care aceştia au reuşit 

să-l facă public folosind glasnostul. În aceste condiţii, conspiraţia serviciilor secrete comuniste 

care prevedea o tranziţie treptată, cu menţinerea controlului Partidului Comunist şi a unui Imperiu 

sovietic mai liberalizat, a eşuat. Mulţimile au optat pentru proiectul radical. Forţa cu care l-au 

adoptat ţine, însă, de etos şi nu de o abordare raţională. Etosul, care a pus în mişcare mulţimi uriaşe 

pe un spaţiu uriaş, poate fi înţeles numai printr-o abordare de tip antropologic. Este adevărat, a 

existat o presiune militară externă asupra imperiului comunist sovietic, atras de Occident şi, în 

special, de Statele Unite ale Americii, într-o cursă a înarmării la care nu a mai putut face faţă 

economic şi tehnologic. Este adevărat că a existat o presiune politică şi civică a Occidentului pe 

tema respectării drepturilor omului şi un canal de comunicare deschis prin posturile de radio 

finanţate de SUA. Dar acestea au fost doar condiţii, nu cauze. Nicio conspiraţie externă sau internă 

nu putea să organizeze această schimbare, dacă nu ar fi existat determinarea unor mulţimi de 

oameni care au crezut în idealuri şi au fost dispuse să lupte şi să moară pentru aceste idealuri. 

Aceste momente sunt rare la nivelul întregii istorii a lumii. 

Într-o lume interconectată, au fost Primăverile Arabe un ecou sau un transfer a Revoluțiilor 

din Estul Europei? Evoluția internă a acestor state a determinat răscoala populației sau a fost o 

consecință a intervenției forțelor exterioare? Desigur, aceste teorii nu se exclud reciproc. Este 

posibil ca puteri exterioare lumii arabe să fi profitat de un moment istoric prielnic în care se încheia 

un ciclu tată-fiu, și să încurajeze și înarmeze revoluționarii. Acum, după zece ani de la izbucnirea 

revoluțiilor arabe, ne putem da seama că nu a fost un fenomen omogen. Nu se poate vorbi despre 

o singură manifestare a Primăverii Arabe în aceste țări. O analiză a fenomenului trebuie să ia în 
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calcul specificul istoric și cultural al fiecărei țări în parte. Pe de altă parte, consecințele acestor 

revoluții au prezentat o serie de tendințe similare în toate aceste țări: revitalizarea curentului 

Islamic ca element de coagulare a societății împotriva unei elite considerate corupte,  

 

scăderea sau dispariția puterii centrale a cauzat instabilitate socială și intervenția mai activă a 

fostelor forțe coloniale precum și bătălii pentru influență a vechilor imperii otoman și safavid.  

Proiectul propune analiza acestor fenomene privite prin perspectiva asemănărilor și 

deosebirilor, cât și prin cea a factorilor de influență și a modalităților de organizare și evoluție a 

protestelor cu potențial democratic. Evaluările științifice din cadrul proiectului vor aborda 

comparativ diferite cazuri din spațiul Levantului: plecând de la cazul Revoluțiilor din Estul 

Europei – cu precădere Revoluția română de la 1989, cu caracteristici unice în acest spațiu sud-est 

european (fenomenul Piaţa Universităţii, constituirea Alianţei Civice, mineriadele, renaşterea şi 

transformarea „partidelor istorice”, Proclamaţia de la Timișoara, punctul 8 și lustraţia) – vor fi 

abordate diferite exemple, până la Primăvara arabă (cazurile: Tunisia, Egipt, Libia, Maroc), și 

anumite forme manifestate în state din Caucaz și împrejurimi, care au avut la bază fenomenul unei 

expresii democratice a societății civile (proteste și manifestații publice cum ar fi ,,Revoluția 

trandafirilor din 2003 din Georgia”, ,,Revoluția de catifea din Armenia (2018)”, ,,Revoluția 

WhatsApp din Liban” (2019). 

 

Studii: 

✓ Revoluție și reformă: cazul românesc;   

✓ Revoluțiile din Estul Europei: similitudini și diferențe; 

✓ Revoluțiile arabe - Traseul democratic al țărilor din regiunea MENA; 

✓ Viața și jurisdicția din regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord; 

✓ Revoluția trandafirilor din Georgia (2003);  

✓ Revoluția de catifea din Armenia (2018); 

✓ Revoluția WhatsApp din Liban (2019). 

 

Activități desfășurate în 2020 

DOCUMENTARUL – „PIAȚA UNIVERSITĂȚII, CEA MAI MARE MANIFESTAȚIE 

ANTICOMUNISTĂ DIN ESTUL EUROPEI DUPĂ CĂDEREA CORTINEI DE FIER – 

ȘCOALA DEMOCRAȚIEI DE LA KILOMETRUL ZERO. PROGRAMUL 

INTELECTUALILOR” 

La 30 de ani de la retragerea Ligii Studenților de la mitingul-maraton din primăvara lui 

1990, după votul din Duminica Orbului, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului a lansat un studiu de cercetare științifică a Fenomenului Piața Universității, inclus într-

un program de cercetare mai vast, cu titlul Revoluție și reformă: cazul românesc. Cercetarea 

științifică propusă de ISACCL pleacă de la ideea că Fenomenul Piața Universității și Mineriada 

din 13-15 iunie 1990 reprezintă două curente sociale distincte, care își au originea în Sacrificiul 
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fondator al luptătorilor din 16-21 decembrie 1989 și, respectiv, în Păcatul originar al coaliției 

formate de conducerea armatei, nomenclatura ceaușistă și grupul pro-sovietic, care a confiscat 

rezultatul revoltei populare ce a dus la căderea regimului Ceaușescu, și este răspunzătoare de 

crimele din 16-21 decembrie 1989 și din 22-25 decembrie 1989. Aceste două curente sociale au la 

bază o morală diferită. Piața Universității îi reprezintă pe cei care cred în dreptate, adevăr,  

 

solidaritate, dialog constructiv, rezolvarea pașnică a diferendelor, asumarea deschisă a opțiunilor 

politice și a responsabilităților ce decurg din acestea, generozitatea de a pune interesul național 

mai presus de interesele personale și de grup. Cel de-al doilea curent, care își are originea în 

mineriadă, fenomen caracteristic pentru represiune, îi reprezintă pe cei care utilizează minciuna, 

manipularea prin mijloacele de informare, ura, violența verbală și fizică, promovează interesele 

personale și de grup în dauna interesului național, urmăresc reinstaurarea fricii și controlul 

discreționar al instituțiilor statului prin intermediul instituțiilor de forță și al serviciilor secrete. 

Documentarul Piața Universității, cea mai mare manifestație anticomunistă din Estul 

Europei după căderea Cortinei de Fier – Școala democrației de la kilometrul zero. Programul 

intelectualilor reunește eseuri/articole/știri, discursuri rostite din Balconul Facultății de 

Geologie/elemente de program politic al intelectualilor, comunicate de presă, interviuri, texte ale 

cântecelor-manifest din Piața Universității, ilustrate prin 97 de fotografii care provin din arhiva 

Agerpres, din screenshoturi ale filmelor documentare cu acest subiect și înregistrări video ale 

participanților. În contextul Pandemiei COVID-19, care a făcut imposibilă organizarea acestui 

eveniment multimedia într-un spațiu adecvat, a fost aleasă varianta prezentării în mediul virtual, 

printr-un minisite în interiorul site-ului ISACCL. 
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PROGRAM II 

 

DIPLOMAȚIA CULTURALĂ ȘI CULTURA PĂCII 

 

 

PROIECTUL „INIȚIATIVA LEVANT PENTRU PACE GLOBALĂ” 

 
Coordonator: Prof. dr. Emil Constantinescu 

 

Prezentare 

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

de Diplomație Culturală din Berlin, „Inițiativa Levant pentru pace globală” a inițiat 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 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), în Parlamentul Israelului (2014), Senatul Italiei (2017, 2019),  

 

Senatul Franței (2018), la Vatican (2017) și World Alliance of Religions’ Peace Summit (WARP), 

Seul, Coreea de Sud (2014, 2018). 
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„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, congressman-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. 

 

 

PROIECTUL „DIPLOMAȚIA CULTURALĂ ȘI PROVOCĂRILE 

SECOLULUI XXI” 

 

Coordonatori: Dr. Cătălin-Ștefan Popa, director, Dr. Oana Brânda, expert, Drd. Alexandru 

Florea, expert 

Durata: 4 ani, 2019-2022 

 

Diplomaţia culturală nu-și propune să înlăture diplomaţia tradiţională a dialogului între 

părţi cu interese diferite, susţinute prin diferite tipuri de presiuni şi ameninţare cu forţa, ci să o 

poată completa cu un element nou: dialogul bazat pe înţelegerea celuilalt şi, într-un sens mai larg, 

o înţelegere mai bună a lumii în care trăim. 

Conceptul de diplomație culturală poate genera premise favorabile pentru o cultură a păcii 

în răsăritul Mediteranei, dacă ținem cont că aici construcția democrației poate fi diferită de cea 

europeană. Primordială este construirea unei societăți civile mai dezvoltate și a unui discurs social 

echilibrat. După 2000, începând cu Primăvara arabă, termenul „societate civilă” (mujtama’ 

madani) este adăugat dicționarului arab local, devenind sinonim cu mujtama’ ahli or ‘amal ahli 

ultimele două concepte fiind preferate mai mult în cercurile islamice. Ele diferă de la țară la țară: 

în Tunisia, mujtama’ madani a devenit parte a limbajului zilnic, iar în Siria sau Palestina a fost 

eclipsat de termenul mujtama’ ahli.  

Pe fondul tragediilor actuale, provocate de conflicte sângeroase și de o migrație 

materializată în tranzitul a milioane de oameni din Levant către Europa, în contextul în care 

impactul economic european este redus în spațiul Mediteranei, diplomația culturală poate fi un 

mijloc de atenuare a conflictelor care par acum imposibil de rezolvat. Pentru păstrarea echilibrului 

demografic din regiune, pentru crearea de societăți  
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stabile și emergente este necesară o pace durabilă. Transferul masiv de oameni va schimba nu 

numai demografia Mediteranei, dar în viitorul apropiat şi faţa întregii lumi. Ampla mișcare de 

oameni către Europa și explozia mobilității informației, intensificată de impactul noilor tehnologii 

de comunicații, au determinat creșterea conectivității la nivel uman. Percepția că acești emigranți 

au o cultură care are un substrat comun cu a noastră poate fi benefică pentru refacerea unor punți 

care par blocate în prezent. 

 

Obiective 

✓ Promovarea dialogului bazat pe înţelegerea celuilalt;  

✓ Promovarea diplomației culturale ca mijloc de atenuare a conflictelor ce par imposibil de 

rezolvat. 

 

Activități 

✓ Organizarea de manifestări cu caracter științific (mese rotunde, dezbateri, conferințe, 

expoziții); 

✓ Publicarea unui volum la finalul proiectului. 

 

Activități desfășurate în 2020 

✓ Diplomația culturală în Levant. Dezbateri cu ambasadorii români 

Tematica enunțată a pus bazele unei serii de dialoguri tematice cu personalul diplomatic românesc 

din Levant cu abordarea unor subiecte precum: politici locale și globale de dezvoltare, identitate 

culturală și religioasă în Levant, tradiții locale, migrație, mutații culturale, perspective politice 

pentru păstrarea păcii și a moștenirii culturale în Levant. Prima dezbatere online a fost a avut loc 

la data de 24 august 2020. Invitat: Mihai Stuparu, ambasadorul român în Republica Arabă Egipt. 

 

 

PROIECTUL „LEVANTUL – PUNTE ÎNTRE CIVILIZAȚIA EUROPEI 

OCCIDENTALE ȘI CEA A EXTREMULUI ORIENT” 

 
Coordonator: Conf. univ. dr. Florica Mihuț, expert ISACCL 

Durata: 5 ani, 2018-2021  

 

Prezentare 

Renașterea „Drumului Mătăsii” este o inițiativă internațională care s-a dezvoltat în ultimele 

decenii, concentrându-se pe aspectele economice, de infrastructură și politice. Emil 

Constantinescu, președintele României 1996-2000, astăzi președinte al Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), a promovat încă de acum douăzeci 

de ani importanța economică, dar și valoarea culturală inestimabilă a itinerariului. Institutul de 

Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului poate facilita în mod concret dezvoltarea 
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proiectelor dedicate patrimoniului cultural al țărilor străbătute de acest drum mitic, în special în 

zona Caucazului (Turcia, Armenia, Georgia, Azerbaidjan), dar și în România 

 

(Constanța). Proiectul ISACCL subliniază necesitatea imperioasă ca această rețea creată în 

vremuri istorice și revitalizată astăzi prin construcția de căi ferate, conducte de petrol și gazoducte, 

să urmărească în același timp și dezvoltarea relațiilor culturale dintre China, țările care se înscriu 

pe traseul vechiului „Drum al Mătăsii” și 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. 

 

Obiective: 

✓ Organizarea de manifestări cu caracter științific (workshop-uri, dezbateri, serii de prelegeri 

tematice, conferințe, expoziții); 

✓ Organizarea de workshop-uri în universități și școli pentru promovarea ideii de pace; 

✓ Organizarea de mese rotunde cu lideri religioși și dezbateri pentru promovarea înțelegerii 

între popoare și a păcii între comunitățile marcate de tensiuni; 

✓ Publicarea de studii având ca temă cultura păcii și cooperarea culturală pe Drumul Mătăsii. 

 

Activități desfășurate în 2020 

Proiectul Levantul – Punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului 

Orient are, începând cu anul 2020, o secțiune intitulată Diplomația culturală – abordări istorice, 

actuale și perspective, în cadrul căreia se lansează seria de conferințe Rolul diplomației culturale 

în corespondența scrisă. Virtutea păcii în scrisorile oficiale și informale din Levant din 

Antichitate până în prezent. 

Prelegerile interdisciplinare, organizate pe platforma Zoom, începând cu luna ianuarie 

2021, se vor adresa publicului larg, și se vor derula pe parcursul întregului an 2021. Sursele primare 

abordate de lectori vor acoperi domeniile istorie, științe politice, literatură, filosofie, studii 

religioase și istoria artelor și vor dezbate texte științifice, o atenție deosebită fiind acordată 

scrisorilor cu valoare istorică ce conțin concepte de mediere și pace. 

Cercetători internaționali în domeniu și-au anunțat propunerile de prelegeri până la 15 decembrie 

2020. Propunerile tematice accentuează dezbaterea unor concepte precum diplomația culturală și 

Biblia, pacea din perspectivă filosofică, abordări orientale ale începuturilor și evoluției diplomației 

culturale, tradiții de evitare a conflictelor din literatura monahală din zone precum Balcani, Bizanț 

și Orientul Mijlociu, respectiv medierea în dispute interconfesionale și inter-religioase (din 

perspectivă iudaică, creștină și musulmană). 

În cadrul acestei secțiuni, ca urmare a parteneriatului cu Institutul Cultural Român 

„Dimitrie Cantemir” din Istanbul, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului a realizat două comunicări dedicate temei Diplomație și istorie în relațiile bilaterale 
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româno-turce: Vizita Ministrului Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, la Ankara (1933) 

(comunicare susținută de Luiza Niță, director 

 

general ISACCL) și În vremuri dificile: Grigore C. Moisil, Ambasador la Ankara (1946-1948) 

(comunicare susținută de conf. univ. dr. Florica Mihuț). 

 

 

Obiective 

✓ Organizarea de module de comunicări pe tematici interdisciplinare cu participarea 

profesorilor din România și din străinătate; 

✓ Publicarea cursurilor și a contribuțiilor participanților; 

✓ Promovarea dialogului bazat pe înţelegerea celuilalt;  

✓ Promovarea diplomației culturale ca mijloc de atenuare a conflictelor ce par imposibil de 

rezolvat. 

 

În cadrul proiectului Levantul – Punte între civilizația Europei Occidentale și cea a 

Extremului Orient, anul 2020 a fost dedicat extinderii relațiilor culturale și stabilirii cooperării 

științifice cu instituții de învățământ și cercetare din Kazahstan. Chiar dacă sfera economică este 

preponderentă în relațiile dintre România și Republica Kazahstan, mai ales prin prisma acordurilor 

și coridoarelor de transport din care cele două state fac parte, dimensiunea culturală nu trebuie 

neglijată. Inaugurarea Pieței Kazahstan din București și dezvelirea bustului poetului Abai 

Kunanbaev, întemeietorul literaturii naționale kazahe (10 septembrie 2020), reprezintă un prim 

pas în acest sens. În discursul susținut cu această ocazie, dar și în interviul acordat postului național 

de televiziune din Kazahstan, președintele Consiliului Științific, prof. dr. Emil Constantinescu, a 

vorbit despre rolul pe care ISACCL și l-a asumat în demersurile pentru renașterea culturală a 

Drumului Mătăsii. În semn de apreciere pentru contribuția sa la strângerea relațiilor culturale 

dintre cele două țări, la sediul ISACCL, Excelența-Sa domnul ambasador Nurbakh Rustemov, i-a 

înmânat președintelui Emil Constantinescu Medalia Abai Kunanbaev (15 decembrie 2020). Cu 

acest prilej s-a discutat despre organizarea de schimburi doctorale între Kazahstan și România, 

precum și participarea experților români la cursurile Academiei Diplomatice din Kazahstan. 
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PROGRAM III 

 

REDESCOPERIREA IZVOARELOR LEVANTINE – O 

ȘANSĂ PENTRU CIVILIZAȚIA OCCIDENTALĂ A 

SECOLULUI 21 

 

 

PROIECTUL „LEVANTUL, LEAGĂNUL RELIGIILOR ABRAHAMICE” 

 
Coordonator: Dr. Cătălin-Ștefan Popa, director, Direcția Istoria culturii și civilizației, 

ISACCL 

Durata: 5 ani, 2018-2022   

 

Prezentare 

Proiectul „Levantul, leagănul religiilor abrahamice” se încadrează în obiectivele științifice 

enunțate de legea de înființare a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului (Legea nr 117/2017): ,,promovarea dialogului dintre popoarele din spaţiul istoric al 

Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii 

religioşi şi tânăra generaţie”. Își propune, așadar, să dezvolte o platformă de cooperare între 

liderii religioși, pe de o parte, și mediul academic și societatea civilă, pe de altă parte, prin 

organizarea de activități de cercetare, manifestări cu caracter științific și cultural, publicarea unor 

studii și albume de specialitate. 

 

Obiective 

✓ Expunerea doctrinelor celor trei religii monoteiste (iudaism, creștinism și islam) a căror 

geneză este legată de spațiul Levantului, printr-o serie de prelegeri susținute la sediul 

ISACCL de către profesori, cercetători internaționali, specialiști în domeniul istoriei 

religiilor și al dialogului cultural și religios; 

✓ Promovarea dialogului religios, a culturii păcii și a înțelegerii celuilalt; 

✓ Stimularea dezbaterilor constructive între religii și confesiuni pe tema asemănărilor 

doctrinare și a profilelor unor personalități relevante din istoria culturilor religioase 

dezvoltate în arealul Levantului; 

✓ Publicarea prelegerilor și promovarea rezultatelor științifice la nivel internațional. 
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Cele trei religii abrahamice (iudaică, creștină, islamică) au avut o influență considerabilă 

asupra acestui areal, dând naștere unei multitudini de doctrine religioase și curente filosofice 

transferate până în societățile moderne. Proiectul își propune evidențierea 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 2020 

Conferințele online organizate în cadrul proiectului au oferit publicului teme expuse de 

specialiști consacrați și care au contribuit la promovarea internațională a ISACCL: 

✓ The principles of dialogue according to Medieval Christian Arab Texts on Islam, 

conferință online susținută la data de 16 iunie 2020 (reprogramată din 31 martie 2020, din 

cauza Pandemiei Covid-19) de Bishara Ebeid, profesor asociat în cadrul Ca Foscari 

University of Venice. 

✓ Introduction to Coptic language and literature in a Digital Age, conferință online 

susținută la data de 30 septembrie 2020 de So Miyagawa de la Departamentul de 

Lingvistică, Universitatea din Kyoto, respectiv Institutul de Studii Orientale și 

Occidentale, Universitatea Kansai, Suita, Osaka, Japonia. 

 

Tematicile prezentate vor fi incluse în volumul științific aflat în pregătire din cadrul 

proiectului. În anul 2019, în cadrul proiectului, au fost organizate conferințele:  

✓ Art and Iconography in Maronite and Syriac Churches - Abdo Badwi, Holy Spirit 

University of Kaslik, Liban (10 mai 2019); 

✓ Syriac Christianity and its Ancient Liturgical Tradition. A Survey into the History and 

Interpretation of St. James’s Anaphora - Baby Varghese, Mahatma Gandhi University, 

Kottayam, India (5 iulie 2019);  
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✓ The figure of Abraham in the interreligious dialogue - from the local perspective of the 

Holy Land - Piotr Zelazko, Studium Theologicum Salesianum, Jerusalem, Israel (22 

noiembrie 2019). 

 

În cadrul proiectului se înscriu și comunicările susținute de dr. Ana-Maria Răducan la 

Conferința internațională de bizantinologie și studii medievale, ediția a treia, Nicosia, Cipru (16-

20 ianuarie 2020); Săptămâna de rugăcune ecumenică de la Stânceni (24-26 ianuarie 2020); 

conferința internațională Gods and Human in Ancient Egypt. Current Research and 

Multidisciplinary Approaches (București, 25-27 septembrie 2020):  

✓ Seeking for the Other in Byzantium. Symeon the New Theologian and His Followers – 

comunicare susținută de dr. Ana-Maria Răducan la conferința internațională de 

bizantinologie și studii medievale, ediția a treia, din Nicosia, Cipru (16-20 ianuarie 2020);  

✓ Lumină, dragoste și poezie la Sfântul Simeon Noul Teolog – comunicare susținută de dr. 

Ana-Maria Răducan la Săptămâna de rugăciune ecumenică de la Stânceni (24-26 

ianuarie 2020); articol publicat în Mikhtav, nr. 87, pp. 9-17. 

✓ Playing with Egyptian Gods in Ovid’s Poetry - comunicare susținută de dr. Ana-Maria 

Răducan la conferința internațională Gods and Human in Ancient Egypt. Current 

Research and Multidisciplinary Approaches (București, 25-27 septembrie 2020), articol 

în curs de publicare. 

 

PROIECTUL „ISTORIA CULTURALĂ A BALCANILOR” 

 

Coordonator: Prof. dr. Emil Constantinescu, Conf. univ. dr. Florica Mihuț, expert ISACCL 

Durata: 5 ani, 2020-2024 

 

 

Prezentare 

Balcanii au reprezentat o zonă de circulație a culturii levantine către Occident, un spaţiu 

extins de schimburi, de la mărfuri la idei, şi de dialog cultural. Pe de altă parte, Balcanii şi zona de 

sud-est a Europei au fost aproape permanent în contact cu zona Africii de Nord şi a Orientului 

Apropiat, iar oamenii din această zonă au crescut sub experiența diversității și a necesității 

dialogului intercultural. Balcanii și-au preluat modelele civilizaționale, la fel ca toată Europa, din 

Levant, prin scriitori, artişti, muzicieni ce au avut preocupări culturale impresionante pe 

fundamentul înaintașilor lor din spațiul culturii mediteraneene. Legăturile culturale ale statelor din 

Balcani, Orientul Mijlociu şi nordul Africii au continuat şi în a doua jumătate a secolului XX, chiar 

în perioada Războiului Rece şi a regimurilor de dictatură, prin formarea unor elite intelectuale 

educate în universităţile din sud-estul Europei şi prin schimburi culturale reciproce. Reluarea și 

aprofundarea acestor legături este o bună ocazie ca diversitatea tradiţiilor noastre să se opună 
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tendinţelor de uniformizare ale globalizării, copleşite de presiunea profitului, propunând un mod 

de viaţă mai apropiat de aspiraţiile fiinţei umane. 

 

 

Peninsula Balcanică a fost introdusă prima dată ca o unitate cartografică distinctă în 

geografia fizică de geograful german August Zewers în 1808. Deși definită prin caracteristicile 

sale geologice și geografice ca un spațiu străbătut de munții Balcani, delimitat la nord de munții 

Carpați și la vest, sud și est de mările subdivizionare ale Mediteranei, conturarea acestei zone a 

avut un substrat geopolitic care separa limita între Imperiul Otoman și Imperiul Austro-Ungar. În 

contextul rearanjărilor de forțe după Tratatul de Pace de la Berlin și al următoarelor conflicte 

regionale, geograful german Theobald Fisker folosește, în 1893, Peninsula Balcanică pentru a 

desena pe harta politică a Europei spațiul care fusese sub dominația Imperiului Otoman și care 

păstra consecințele acestei istorii, care va continua cu războaiele balcanice și mutațiile politice de 

după Primul și Al Doilea Război Mondial. La începutul anilor `90, în universități și institute de 

cercetări din țările balcanice, erau afișate la vedere hărți ale Țării Mari: Grecia Mare, Turcia Mare, 

Bulgaria Mare, Serbia Mare, Albania Mare, Croația Mare, Ungaria Mare, România Mare. Statele 

și-au diminuat suprafața în timp, dar au rămas pe loc comunități etnice minoritare care au încercat 

să-și păstreze moștenirea istorică și identitatea culturală într-o altă geografie politică. 

Istoria Balcanilor este încă văzută ca o istorie a războaielor de cucerire, iar eroii naționali 

sunt cei care au luptat în aceste războaie. Ar fi mai ușor să depășim evenimentele tragice care au 

lăsat urme adânci în memoria națiunilor dacă, fără a le eluda evenimentele care încă ne despart, 

am analiza mai profund ceea ce au în comun popoarele din această regiune. Timp de secole și 

milenii, deşi au trăit în diferite imperii, care au impus diferite credințe religioase, ideologii, sisteme 

legislative și reglementări sociale, ele împărtășesc o moștenire materială și imaterială comună, 

obiceiuri comune și un anume fel de a privi și trăi viața. 

Având în vedere persistența multor clișee de definire în literatura de specialitate din 

Occident, este necesar ca balcanicii înșiși să se pronunțe asupra istoriei lor, promovându-și propria 

identitate culturală într-o perspectivă emică, prin care antropologia culturală definește o viziune 

venită din interior, care determină comportamentul social în zona analizată. Efectele unor mari 

proiecte academice asumate atât din perspectivă emică, cât și etică pot contribui la evitarea 

fragmentarismului și la practicarea incluziunii și a înțelegerii umane. În actualul context al 

globalizării, dar și al îndepărtării culturii și civilizației occidentale de fundamentele ei istorice, un 

astfel de proiect nu este opus culturii vest-europene, ci dimpotrivă este un demers pentru revenirea 

la rădăcinile estice ale acesteia, pentru apărarea valorilor în jurul cărora a fost creată. Proiectul 

ISACCL s-a născut din această abordare drept care propunem două direcții principale de studiu: 

abordarea modului în care căile de circulație militare și comerciale au influențat transferul de 

cultură și civilizație și studiul culturii scrise și orale. 

 

Studii 
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Proiectul urmărește să studieze preistoria, din Paleolitic și Neolitic, de-a lungul epocilor 

Pietrei, Cuprului, Bronzului, Fierului, să continue în Antichitate și Evul Mediu până în perioada 

modernă, urmărind cum cultura și civilizațiile din Balcani au marcat conștiința umanității. 

Evaluarea critică a surselor disponibile în prezent arată o lipsă de corelare a studiilor locale sau 

regionale din spațiul balcanic și în raport cu cele din spațiul Europei Occidentale sau din Extremul 

Orient. 

Obiective 

✓ Realizarea unei bibliografii exhaustive a studiilor privind culturile și civilizațiile din 

Balcani, pe care ISACCL se angajează să le publice în mai multe volume începând din anul 

2021; 

✓ Identificarea, în mediul universitar și academic din Balcani, a unităților de cercetare 

științifică interesate într-un astfel de proiect și recompunerea, într-o manieră plurală, a 

profilului cultural al regiunii, prin eforturi conjugate transfrontaliere ; 

✓ Publicarea unei serii de volume care să reunească contribuții din regiune, destinate cu 

precădere mediului academic, dar și celui din zona diplomației sau al gestionării 

fenomenelor culturale; 

✓ Organizarea de expoziții tematice. 

 

Activități desfășurate în 2020 

✓ Organizarea unui stagiu de practică universitară pentru studenții din cadrul programelor de 

licență în Istoria Artei și Istorie, precum și pentru masteranzi în Istoria Mediteranei 

răsăritene (parteneriat educațional cu Facultatea de Istorie a Universitații din București (13-

24 iulie 2020);  

✓ Organizarea unui panel în cadrul Colocviilor Societății Prahovene de Antropologie, ediția 

a IV-a (Cheia, 28-29 iulie 2020), în care au prezentat comunicări științifice Luiza Niță, 

director general, și conf. univ. dr. Florica Mihuț, expert ISACCL;  

✓ Vizite de lucru în Bulgaria și Grecia și dezbateri cu potențialii parteneri din mediul 

academic privind eforturile transfrontaliere conjugate între instituțiile universitare și 

academice, pentru recompunerea într-o manieră plurală a profilului cultural al Balcanilor 

și inter-conectivitatea sa cu spațiul estic al Mediteranei: Research Centre and Museum-

Plovdiv; Institutul de Studii Balcanice al Academiei de Științe și Universitatea “Kliment 

Ohridski” - Sofia; Institutul de Studii Patristice, Institutul de Studii Balcanice, 

Universitatea “Aristotel” – Salonic (septembrie 2021); 

✓ Pregătirea unui colocviu internațional în colaborare cu INALCO (Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales), cu tema Globalisation des idées révolutionnaires 

dans le sillage napoléonien: Les années 1820 des Balkans à la Cordillera. Programat 

inițial în martie 2020, din cauza pandemiei COVID-19, colocviul internațional a fost 

amânat pentru 14-15 octombrie 2021.  
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PROIECTUL „CIVILIZAȚIA DUNĂRII DE JOS DIN PREISTORIE ÎN 

MODERNITATE” 

 

Coordonator: Prof. dr. Emil Constantinescu, Conf. univ. dr. Florica Mihuț, expert ISACCL 

Durata: 5 ani, 2019-2023 

 

Prezentare 

Proiectul urmărește definirea rolului Dunării ca element conector al spațiilor geografice pe 

care le străbate în bazinul său inferior, ca scenă a istoriei regionale, simbol și, deopotrivă, subiect 

al tradițiilor și  

 

obiceiurilor locuitorilor de pe ambele maluri. Proiectul va contribui la dezvoltarea coeziunii 

culturale și identitare prin implicarea mediului academic și de cercetare din statele riverane. 

Documentarea proiectului poate fi utilă pentru elaborarea de politici culturale și educaționale 

comune, menite să edifice o mai bună colaborare în cadrul unor programe sustenabile de dezvoltare 

socio-economică și în susținerea unor activități de conectare și responsabilizare a factorilor sociali 

și culturali antrenați în valorizarea patrimoniului regional în cadrul diplomației culturale. 

 

Obiective 

✓ Crearea unei baze digitale cartografice și istorice în care să fie reprezentate stratigrafic 

principalele mărturii ale peisajului arheologic specific culoarului Dunării Inferioare, pentru 

o mai clară evidențiere a dinamicii elementelor de patrimoniu cultural regional; 

✓ Dezvoltarea coeziunii culturale și identitare prin implicarea mediului academic și de 

cercetare din statele riverane; 

✓ Susținerea unor activități de conectare și responsabilizare a factorilor sociali și culturali 

antrenați în valorizarea patrimoniului regional în cadrul diplomației culturale. 

 

Activități 

✓ Definitivarea conceptului și a etapelor de dezvoltare și de implementare a proiectului; 

✓ Organizarea de prelegeri, dezbateri, grupuri de lucru;  

✓ Vizite de documentare și organizarea unor grupuri de lucru tematice cu parteneri din 

România și din străinătate. 

 

Activități desfășurate în 2020 

✓ Conferința Dunărea și spațiul circumdanubian la autorii greco-latini târzii, susținută de 

prof. univ. dr. Nelu Zugravu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

președintele Centrului de Studii Clasice și Creștine (9 iunie 2020, reprogramată din 13 

martie 2020, din cauza Pandemiei Covid-19)  
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✓ Realizarea unui demo – harta interactivă a siturilor istorice de pe culoarul inferior al 

Dunării - punctele Drobeta Turnu Severin (și împrejurimi, documentare avansată pe partea 

de preistorie) și Sulina (epoca bizantină, medievală și modernă). 

 

GEO-INFOGRAFII 

Coordonator: Dr. Daniel Iosif 

 

În mai 2013, președintele Emil Constantinescu organiza la Palatul Parlamentului din 

București conferința internațională Levantul, leagănul diplomației culturale. Redescoperind 

Mediterana, în prezența            

unor figuri marcante ale lumii cultural-științifice, precum și a multor lideri politici din 

Europa. Concluzia acestei reuniuni a fost aceea că, în secolul XXI, Marea Mediterană și 

Levantul necesită o abordare mult mai atentă și o privire interdisciplinară.  Succesul internațional 

al  Inițiativei Levant a determinat, patru ani mai târziu, înființarea ISACCL. 

Levantul este matricea civilizațiilor actuale. Din dorința de a oferi o perspectivă dinamică, 

atractivă și interactivă, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

lansează o serie de Geo-infografii ale spațiului levantin. Perspectiva pe care o propunem se axează 

pe analiza cartografică a unor fenomene din spațiul geografic amintit. Hărțile reprezintă o expunere 

vizuală a dinamicii unui spațiu de o densitate uluitoare a evenimentelor și a simbolurilor. 

Materialul cartografic este însoțit de texte cu rol clarificator. 

Spațiul levantin, de azi sau de ieri, prezintă numeroase probleme, iar răspunsurile la acestea pot 

contribui la o mai bună înțelegere a fenomenelor istorice și demografice prin care lumea 

funcționează.  Geo-infografiile nu oferă o înțelegere completă a acestor fenomene, dar deschid, 

punctual, câte o fereastră spre un eveniment semnificant. Geografia și abordarea spațială sunt vitale 

în orice analiză a Levantului. 

În anul 2020, dr. Daniel Iosif a realizat 5 geo-infografii: 

Siria. Fluxurile de migranți care au părăsit Siria din 2016 până în prezent – materialul 

cartografic prezintă traseele și destinațiile celor 6 milioane de refugiați sirieni care au părăsit țara, 

precum și principalele tabere în care sunt adăpostiți. 

Egipt-Etiopia. Războiul apei pe Nil – în 2011 Etiopia a început construcţia Barajului 

Renaşterii pe Nilul Albastru. Un proiect faraonic care a costat nu mai puţin de 4,2 miliarde de euro 

şi care înglobează 16 turbine hidraulice cu o putere totală de 6.000 de megawati. Egiptul se opune 

funcţionării acestei construcţii. Motivul: o scădere a debitului Nilului în aval. Tensiunile în regiune 

au crescut, astfel încât Cairo apelează din ce în ce mai mult la ameninţări.  

Liban. Diversitate religioasă și culturală în Levant – geoinfografia cuprinde trei hărți 

destinate Libanului. Pe 1 septembrie 2020 Libanul a sărbătorit un secol de istorie modernă. În 

Liban trăiesc astăzi 6,5 milioane de persoane. Țară cu un potențial economic remarcabil, la ora 

actuală, economia este asigurată în proporție de 75% de către servicii și comerț, 20% de industrie 

și 5% de agricultură. 
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Armenia-Azerbadjan. Imposibilul status quo : Nagorno-Karabah - în linii mari, 

regiunea se suprapune peste oblastul Artsakh (varianta armeană a lui Nagorno) recunoscută de 

URSS în 1923. Majoritar locuită de armeni (circa 95 %), provincia Nagorno se bucură de atunci 

de condiții de semi-autonomie. Dar, la sfârșitul lunii septembrie 2020, capitala Stepanakert este 

bombardată de forțele azere și Nagorno-Karabah declară situație de război. 

 

Grecia-Turcia. Condamnați să coexiste: realuarea ostilităților greco-turcești în estul Mării 

Mediterane - două țări care au avut dintotdeauna divergențe, dar care s-au înțeles și bine. În 

ultimul deceniu, relațiile greco-turcești au evoluat promițător, însă descoperirea, în august 2020, a 

unui depozit de gaze naturale în Marea Egee și trimiterea navei turcești Uruç Reis au ridicat semne 

de întrebare pentru Grecia, care a anunțat Comisia Europeană. Aceste sondări efectuate de Turcia 

(alături de cele în Marea Neagră) se înscriu în campania guvernamentală ce vizează reducerea 

dependenței energetice a țării. 

  

 

EXPOZIȚIA „ARTEFACTE DIN BALCANI, CAUCAZ, ORIENTUL 

MIJLOCIU ȘI NORDUL AFRICII ÎN COLECȚIILE INSTITUTULUI 

LEVANT” 

 

Coordonator: Laura Ganea, Serviciul Comunicare, Redacție, Bibliotecă 

 

Unul dintre proiectele permanente ale Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului constă în organizarea unor colecții muzeale, în spațiul Thesaurus, special 

amenajat în acest scop la sediul institutului, care să conțină mărturii ale culturilor și civilizației 

spațiului levantin. Studiul acestor civilizații oferă o imagine de ansamblu a istoriei acestei părți a 

lumii. 

 

 

Ceramica, argintul, cristalul și porțelanul sunt materialele din care au fost confecționate 

artefactele ce acoperă această arie vastă, donate Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

CL de președintele Emil Constantinescu: Balcani (Slovacia, Croația, Albania, Bulgaria, Grecia, 

Turcia), Caucaz (Azerbaidjan, Kazakhstan), Orientul Mijlociu (Siria, Israel, Palestina), precum și 

state din Nordul Africii (Maroc și Egipt).  

Din Slovacia, o copie a calului gravat pe vasul descoperit la Vače se alătură unei replici în 

miniatură a creației sculptorului Jože Plečnik. Artista croată Ljubica Kočica este prezentă în 

expoziție cu o frumoasă cupă din cristal și elemente din aur, alături de Ivan Mestrovič, cu statueta 

Mama Croația, simbol al acestei țări, lucrată după chipul mamei sale. Albania este reprezentată în 

expoziție prin obiecte din argint filigranat, o frumoasă farfurie și două casete de bijuterii. Într-un 

medalion înrămat, Hercule și Augia, preoteasă a templului zeiței Atena, se țin de mână, prevăzând 
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viitorul lui Telefos, copilul lor, născut în secret și alungat apoi de părinții Augiei. Originalul este 

un platou din argint, poleit cu aur, ce face parte din Tezaurul trac descoperit la Rogozen, în 

Bulgaria. În spațiul expozițional dedicat Greciei, regăsim replica unui kylix – vas de băut vin din 

Grecia antică (perioada de sfârșit a secolului al VI-lea, începutul celui de-al V-lea î.Ch), decorat 

atât la interior, cât și la exterior și atribuit lui Antiphon; replica unei căni de argint, descoperită în 

situl Vaphio din Laconia, Creta. Originalul este în întregime din aur și surprinde o încercare de 

domesticire a unor tauri sălbatici. Argintul și porțelanul se întrepătrund armonios în spațiul dedicat 

Turciei. Platouri și vaze pictate și argintate din porțelan, cu caboșoane cu pietre frumos colorate, 

argint aurit ori cristal pictat sunt mărturii ale stăpânirii tehnicii detaliului. Vasul din cristal și 

ambră, cu loc generos pentru o candelă,  

 

face ca Medusa, ființa mitologică pictată pe suprafața acestuia, să protejeze, parcă, celelalte obiecte 

din jurul ei. Armenia atrage vizitatorul cu două obiecte speciale, o cană din argint aurit, decorată 

cu frunze de viță de vie, și o lucrare complexă din calcedinie și argint simbolizând Arca lui Noe 

ieșind din Muntele Ararat. Sfântul Gheorghe și alfabetul georgian, ambele gravate pe obsidian, 

împreună cu o hartă a Georgiei în miniatură, și un bol din argint aurit alcătuiesc exponatele 

provenite din această țară. Azerbaidjan-ul prezintă deopotrivă artă naivă, cât și două farfurii din 

cupru frumos decorate. Vaza din Cristal Moser, farfuria rotundă și o iurtă în miniatură din argint 

și aur din Kazakhstan completează spațiul dedicat țărilor din Caucaz. Tabloul din cupru gravat cu 

prima scriere aramaică ne introduce din Siria în Orientul Mijlociu. Israelul este reprezentat de o 

cană autentică din ceramică roșie, datând din perioada Bronzului timpuriu (cca. 3000 î.Ch.), 

descoperită la Been Sheba. Maroc ne încântă cu farfurii din ceramică pictată și decorată cu motive 

metalice, alături de care mica corabie din argint filigranat ne poartă pe apele Nilului, către Egipt. 

După selectarea obiectelor incluse în expoziția “Artefacte din Balcani, Caucaz, Orientul 

Mijlociu și Nordul Africii”, acestea au fost fotografiate și descrise în vederea publicării 

catalogului. Montarea expoziției a avut loc în luna decembrie 2020. Afișul, catalogul și un tur 

virtual al expoziției, care va fi prezentat pe site-ul ISACCL, sunt programate pentru prima parte a 

anului 2021. 
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CONSTITUIREA BIBLIOTECII ISACCL: „MARILE CĂRȚI ALE 

LEVANTULUI”. PLATFORMA BIBLIOGRAFICĂ LEVANTUL 

 

Coordonator: Laura Ganea, Serviciul Comunicare, Redacție, Bibliotecă 

 

Prezentare 

Cărţile bune au creat de-a lungul mileniilor legături trainice între oameni aflaţi la mari 

distanţe în timp şi spaţiu şi care, altfel, nu s-ar fi cunoscut niciodată, prilejuind o fascinantă 

conversaţie între generaţii. Cărţilor le datorăm cultura împărtăşită a umanităţii la a cărei temelie 

stau Marile Cărți ale Levantului. 

Constituirea unei vaste biblioteci în cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura 

și Civilizația Levantului, care să cuprindă opere din diverse domenii, semnificative pentru fiecare 

cultură levantină, reprezintă un proiect pe termen lung.  

Colecțiile ISACCL vor fi disponibile nu numai pentru cercetătorii români și străini, ci și 

pentru publicul interesat, care va putea participa la diferite manifestări literar-artistice organizate 

în cadrul bibliotecii. Pentru realizarea acestui proiect, ISACCL va coopera cu cele mai importante 

biblioteci, muzee și centre universitare din spațiul Levantului, precum și din Europa Occidentală 

și SUA. 

În prezent, biblioteca ISACCL cuprinde 1230 de volume despre Levant, cea mai mare parte 

reprezentând donații din biblioteca personală a președintelui Emil Constantinescu și a profesorului 

Dan Grigorescu, donații din partea editurilor „Corint” și „Curtea veche” și achiziții proprii.  

 

Platforma bibliografică Levantul  

 

În 2020, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a continuat 

inițiativa Biblioteca Digitală prin îmbogățirea materialului bibliografic asupra spațiului levantin. 

Utilizând un instrument digital eficient și modern (Book Collector), s-au înregistrat sute de surse 

bibliografice în acest program, care va permite accesul facil la titurile selectate. De asemenea, 

căutarea avansată în funcție de titlu, subiect, cuvinte cheie este posibilă prin intermediul acestei 

soluții electronice.  

Au fost indexate surse bibliografice din zona Levantului, în funcție de țări (Algeria, Egipt, 

Grecia, Liban, Libia, Maroc, Siria etc.), dar și în funcție de subiect (preistorie, istorie, geografie, 

geologie, economie etc.).  

Biblioteca Digitală va putea fi consultată și folosită în următoarele proiecte ale Institutului: 

Civilizația Dunării de jos din preistorie în modernitate (Departamentul Istoria culturilor și 

civilizației Levantului); Diplomația culturală și provocările secolului XXI (Departamentul 

Diplomație Culturală); Inițiativa Levant pentru pace globală (Departamentul Diplomație 

Culturală); Levantul - Punte între civilizația Europei Occidentale și cea a Extremului Orient 

(Departamentul Diplomație Culturală);  Istoria  

 



 

 

32 
 

culturală a balcanilor (Departamentul Istoria culturilor și civilizației LevantuluiDiplomație); 

Relația  mineral – biologic în  abordarea holistică a  cercetării naturii în Dobrogea 

(Departamentul Natură, Cultură și Societate); Patrimoniul natural și cultural  – sursă a dezvoltării 

durabile a regiunilor dobrogene (Departamentul Natură, Cultură și Societate); Realizarea unui 

Geoparc UNESCO în Dobrogea Centrală (Departamentul Natură, Cultură și 

Societate);Multiculturalitatea etniilor dobrogene (Departamentul Natură, Cultură și Societate); 

Levantul - leagănul religiilor abrahamice (Departamentul Istoria culturilor și civilizației 

Levantului); Levant-teaching. Module despre știință și cultură în Levant (Departamentul Istoria 

culturilor și civilizației Levantului). 

Biblioteca Digitală face parte din proiectul „Marile cărți ale Levantului: constituirea 

bibliotecii ISACCL”. Într-o societate din ce în ce mai digitalizată, constituirea unei biblioteci 

virtuale este un demers inovativ și de viitor. Biblioteca Digitală este un instrument necesar oricărei 

structuri de cercetare, în special având în vedere înmulțirea surselor electronice din ultimii ani. 
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PROGRAM IV 

 

„DOBROGEA – MARTOR AL CIVILIZAŢIILOR 

MILENARE ALE LEVANTULUI” 

 
 

 

Coordonator: Prof. dr. Dan Grigorescu, director științific 

Durata: 6 ani, 2018-2023  

 

 

 Într-o ilustrare sintetică a spațiului cultural și etnic al Levantului istoric, Dobrogea este, 

fără îndoială, cea  mai reprezentativă regiune din România. Pe teritoriul dobrogean civilizațiile, 

cea  elenistică, romană, bizantină, genoveză, otomană s-au succedat și s-au întrepătruns, au lăsat 

vestigii arheologice și alte însemne culturale, alcătuind un tezaur al  istoriei și multiculturalității   

etniilor dobrogene. 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. 

 În demersul său spre pace prin cultură, știință și educație, Institutul de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului a inițiat încă de la înființarea sa acest  program  dedicat  

Dobrogei, în  abordare multidisciplinară: natură, istorie, cultură  având de la început drept principal 

partener Universitatea „Ovidius” din Constanța.  În urma deplasărilor cu scop exploratoriu în teren, 

împreună cu profesori, cercetători și studenți, străbătând Dobrogea românească de la Ostrov la 

Tulcea, au fost conturate obiectivele mai multor proiecte, toate cu relevanță culturală și educativă, 

toate cu accent  pe abordare interdisciplinară, pe protecția și  valorificarea  prin  educație și turism 

a patrimoniului natural și cultural.   
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PROIECTUL „PATRIMONIUL NATURAL ȘI CULTURAL - SURSĂ A 

DEZVOLTĂRII DURABILE A REGIUNILOR DOBROGENE”  

 

Coordonator: Prof. dr. Dan Grigorescu, director științific 

Durata 5 ani: 2018-2022  

 

Prezentare 

 Locurile cu deosebită semnificație științifică și culturală, incluse în patrimoniul național 

figurează pe liste în evidența factorilor desemnați să le administreze. În realitate, valorile 

patrimoniale sunt puțin cunoscute, chiar celor care trăiesc în preajma lor, sunt neglijate și devenite 

chiar locuri de depozitare a gunoiului.  

Cunoașterea și conștientizarea de către locuitorii din regiunea siturilor, a publicului, în general, 

susținerea prin rapoarte, cercetări și conferințe a protecției  și introducerii  locurilor de patrimoniu 

în rute ale turismului cultural și științific reprezintă scopul principal al proiectului. 

 

Obiective 

✓ Evidențierea importanței siturilor naturale și culturale din Dobrogea vizând cunoașterea 

aprofundată și conștientizarea necesității protecției; 

✓ Abordarea holistică în cercetareapatrimoniului, cu componenta naturală (biologica și 

geologică) și culturală (situri arheologice, alte situri istorice);  

✓ Dezvoltarea unui sistem informatic geografic (GIS) pentru patrimoniul natural și cultural 

din Dobrogea;  

✓ Conștientizarea în rândul colectivităților locale asupra valorilor patrimoniale din propria 

regiune;                                            

✓ Elaborarea  bazei de date a patrimoniului natural și cultural al Dobrogei;  

✓ Dezvoltarea turismului cultural și științific în cadrul unor trasee care combină cele două 

domenii; 

✓ Propunerea creării unor noi rezervații și arii de protecție în Dobrogea. 

 

Parteneri 

✓ Departamentele de Biologie și Istorie ale Universității „Ovidius” din Constanța 

✓ Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța 

✓ Institutul Geologic al României 

✓ Institutul Național de Geologie și Ecologie Marină - GeoEcoMar 

✓ Institutul de Cercetări Eco-muzeale „Gavrilă Simion”,Tulcea 

 

Activități desfășurate în 2020 

✓ Cercetări în teren în echipe mixte (naturaliști, arheologi, istorici) a siturilor naturale și 

culturale cu regim de protecție instituit, eșalonate pe regiuni: Dobrogea de sud, centrală și 

de nord;   
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✓ Elaborarea unor rapoarte asupra stării de conservare și protecție a siturilor pentru a fi 

avansate forurilor administrative de specialitate;  

✓ Pregătirea unei manifestări științifice pe tema cunoașterii, protecției și valorificării 

patrimoniului natural și cultural în abordare holistică (urma să aibă loc în noiembrie 2020, 

dar s-a amânat din cauza pandemiei. 

 

 

PROIECTUL „MULTICULTURALITATEA ETNIILOR DOBROGENE” 

 

Coordonator: Prof. dr. Dan Grigorescu, director științific 

Durata: 5 ani, 2018-2022  

 

Prezentare 

 O caracteristică distinctivă a Dobrogei între regiunile României este  diversitatea grupurilor 

etnice care trăiesc în prezent, la fel ca și în trecut, pe acest teritoriu. Astăzi, cele mai bine 

reprezentate etnii sunt turcii, tătarii, rușii  lipoveni, grecii,  aromânii, bulgarii, italienii, armenii. În 

cadrul proiectului, bogăția și diversitatea culturală a etniilor dobrogene, manifestată în tradiții și  

obiceiuri, este cercetată de istorici, etnologi, sociologi și studenți în aceste domenii. Mesajul  pe 

care proiectul dorește să-l lanseze  este acela că multiculturalitatea etniilor dobrogene reprezintă 

un model concret de coexistenţă bazată pe înțelegere și colaborare. 

 

Obiective :  

✓ Cercetarea  istoriei, culturii și tradițiilor etniilor cel mai bine reprezentate în Dobrogea: 

macedo-români, turci, lipoveni, tătari, ucraineni, greci, armeni, romi; 

✓ Evidențierea  importanței sociale a multiculturalității generate de etniile dobrogene; 

✓ Susținerea tradițiilor culturale în pericol de dispariție. 

 

Parteneri: 

✓ Departamentele de Istorie, Filologie și Comunicare ale Universității „Ovidius” din 

Constanța; 

✓ Facultatea de Istorie a Universitatii din București;Muzeul de Istorie Națională și 

Arheologie din Constanța; 

✓ Institutul de Cercetări Eco-muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea. 

 

 

 

Activități desfășurate în 2020: 

✓ Publicarea volumului Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea contemporană 

(coordonator: Florica (Bohîlțea) Mihuț); 
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✓ Pregătirea volumului Patrimoniul cultural intangibil al etniilor dobrogene (coordonatori: 

Enache Tușa și Dan Grigorescu); 

 

La sfârșitul anului 2020 a apărut volumul Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea 

contemporană, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2020, 314 pp, coordonat de 

conf.univ.dr. Florica (Bohîlțea) Mihuț (Facultatea de Istorie, Universitatea din București).  

Volumul prezintă actele simpozionului național „Cercetarea multiculturalității din 

Dobrogea – realizări și perspective”, Constanța, 18 aprilie 2019, organizat de Institutul de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din 

Constanța și sprijinul Agenției TIKA.  

Volumul reunește 16 studii și articile: Luiza Elena Niță, Educație și cultură – 

problematica regiunii pontice dobrogene; Ana-Maria Răducan, „Munci și zile” - Reprezentări 

antice ale „oamenilor pământului” din Dobrogea; Narcisa-Alexandra Știucă, Sărbătoarea – text 

și context de studiu al etnicității; Iuliana Titov, Identități și interculturalitate în nordul Dobrogei; 

Alexandru Chiselev, Maslenița la rușii lipoveni din Dobrogea de Nord: permanență și dinamică; 

Mirela Kozlovsky, Repertoriul de cântece meglenoromâne – element de identitate comunitară; 

Corina Iosif, Între identitate culturală și frontiere etnice: aromânii din Dobrogea; Nistor Bardu, 

Cosmin Căprioară, Reflexia multilingvismului balcanic în realitatea etnolingvistică din 

Dobrogea; Neriman Hasan, Cercetări cu privire la graiurile turcești din Dobrogea; Carmen 

Ionela Banța, Scurt istoric al comunităţii italiene din Oltenia; Cristina Dafinoiu, Comunitățile 

grecești din Dobrogea și legăturile lor cu patria-mamă; Enache Tușa, Interferențe multiculturale 

în Dobrogea 1900-1950. O analiză a investigațiilor „Școlii Sociologice de la București”; Florica 

(Bohîlțea) Mihuț, „Dobrogea este drumul vântului” – Autobiografie din satul dobrogean 

Osmanfacî (azi, Bărăganu); Alexandru Ș. Bologa, Dobrogea at 140 Years after its Union with 

the Romanian State – An Example of Westpontic Multiethnic Understanding. Prezentare de carte; 

Petre Constantin, Confesiuni diplomatice pe marginea unei expoziții românești privind 

pluralismul etnic din Dobrogea; Doina Păuleanu, Un model de conviețuire interetnică unic în 

spațiul european. 

 

EXPOZIȚIA „TRADIȚIE ȘI IDENTITATE. COMUNITATEA 

MUSULMANĂ DIN DOBROGEA” 

 

Coordonator: Laura Ganea, Serviciul Comunicare, Redacție, Bibliotecă 

 

Expoziția reunește fotografii despre comunitățile turco-tătare din Dobrogea, care 

subliniază particularitatea conviețuirii multietnice din România, proximitatea locuirii familiilor de 

diferite etnii și respectul reciproc pentru tradițiile culturale și religioase. A fost prezentată inițial 

în martie 2001, la  

 



 

 

37 
 

Ambasada României din Tunisia, și preluată de ISACCL în primăvara anului 2020, prin 

bunăvoința ambasadorului Petre Constantin, inițiatorul acestui demers. Vernisajul din martie 2001 

s-a bucurat de prezența regretatei Doinei Păuleanu, fost director al Muzeului de Artă din Constanța, 

care a prezentat conținutul fotografiilor expuse.  

În expoziția organizată de ISACCL au fost selectate doar fotografiile care se referă la  

arhitectura religioasă din Dobrogea și le prezentăm pe fiecare în parte, așa cum au fost descrise de 

istoricul și criticul de artă Doina Păuleanu: 

Geamia Ezmahan Sultan din Mangalia este cea mai veche geamie din Dobrogea. A fost 

ridicată în onoarea fiicei sultanului Selim al II-lea, între 1573-1575, prin renovarea unei geamii 

anterioare, de mai mici dimensiuni.  

Geamia Hunchiar (Aziziye), din Constanța a fost construită la porunca Sultanului Abdul 

Aziz, în perioada 1867-1868, pentru populațiile musulmane tătare care s-au refugiat în Dobrogea 

după războiul Crimeei (1853-1856). Ultima restaurare a lăcașului a fost realizată în 1992.  

Marea Moschee din Constanța sau Moscheea Carol I a fost construită între 1910-1913 

pe ruinele mosheei Mahmudia (ridicată anterior, în 1822). Realizată în stil neo-bizantin, combinat 

cu elemente românești și arhitectură neo-maură, Moscheea Carol I este prima clădire din Vechiul 

Regat unde s-a folosit betonul armat (pentru minaret și cupolă).   

Monumentul lui Ali Gazi Pașa se află în  incinta complexului religios al Moscheei ”Gazi 

Ali Pașa”, din Babadag (înființată în 1610, restaurată în perioada 1990-1998). Ali Gazi a donat 

terenul și a sprijinit construcția acestui edificiu, la începutul veacului al XVII-lea. În curtea 

interioară a moscheei Ali Gazi din Babadag se află și vechiul cimitir musulman, care datează 

din veacul al XVII-lea. Simplitatea arhitecturii funerare, rezonantă cu preceptele religioase, este 

asociată cu marcarea statutelor sociale înalte ale defuncților (prin prezența turbanului).  

Sala de rugăciune din moscheea „Gazi Ali Pașa” din Babadag (1610) este văzută de la 

balconul permis femeilor înspre peretele geamiei amplasat pe latura moscheei de pe direcția de 

rugăciune – quibla, orientată spre Mecca. Elementele principale ale acestui perete (de la dreapta 

spre stânga) sunt minbar-ul (amvonul de unde se ține predica în zilele de vineri și de sărbătoare), 

mihrab-ul (altarul central alveolar), kürsür (pupitrul de unde se țin lecțiile, alături de care aici se 

află expusă o copie a Coranului realizat în secolul al XVI-lea de către Ahmed Karahisari, la ordinul 

sultanului Soliman cel Mare).  

Menționăm că informațiile despre prezentarea acestei expoziții la Tunis sunt preluate din 

volumul Interculturalitate și dinamism social în Dobrogea contemporană (Petre Constantin - 

Confesiuni diplomatice pe marginea unei expoziții românești privind pluralismul etnic din 

Dobrogea), apărut în colecția Studii de istorie a Levantului, volum coordonat de conf. univ. dr. 

Florica Mihuț, expert ISACCL.  
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PROGRAM V 

 

MEDIUL ACADEMIC ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A 

REGIUNILOR 
 

 

Coordonator: Prof. dr. Dan Grigorescu, director științific 

Durata: 5 ani, 2020-2024  

 

Prezentare 

 Dezvoltarea socio-economică a regiunilor reprezintă un obiectiv major al construcției 

europene, susținut prin programe de educație și cercetare în plan național și internațional.   

Universitățile, institutele de cercetări științifice au un mare potențial de  cunoaștere și inovație util 

și necesar în dezvoltarea regiunilor, încă insuficient folosit. Pornind de la o serie de cazuri de bună 

practică, dezvoltate prin  proiecte ale Comisiei Europene și UNESCO, actualul program propune 

organizarea unui cadru instituțional care să dezbată și să aplice în mod concret metode de 

dezvoltare a regiunilor prin implicarea studenților, profesorilor și cercetătorilor, în parteneriat cu 

autoritățile și comunitățile locale. 

 Programul este fundamentat pe principii și experiențe ale conceptelor de dezvoltare 

durabilă și construcție instituțională, adaptat dezvoltării cooperării dintre mediile academice, 

economice și guvernamentale.  

 Programul urmărește întărirea colaborării dintre mediul academic (profesori, cercetători, 

studenți) și comunitățile din zonele cercetate, bazată pe încheierea unor acorduri de parteneriat 

între reprezentanța academică în proiect și autoritățile locale. Proiectul care concretizează aceste 

deziderate este dedicat construcției unui Geoparc în regiunea centrală a Dobrogei. 

 O latură specială a programului, vizând inovarea în cercetarea științifică și dezvoltarea 

interdisciplinarității este dezvoltată în cadrul proiectului de cercetare holistică a mediilor naturale, 

prin relația dintre partea geologică și cea biologică a acestora. 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. 

 

 

Aspecte din cadrul proiectului au fost prezentate și în cadrul conferințelor: Blue Growth in the 

Black Sea Region (9-10 martie 2020), organizată de Rețeaua Universităților de la Marea Neagră 

și Universitatea „Ovidius” din Constanța; Global Leadership in the 21st Century, organizată de 

World Academy of Art and Science și Biroul Națiunilor Unite de la Geneva (16 iunie 2020). În 
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cadrul acesteia, prof. dr. Dan Grigorescu, directorul științific al ISACCL, a moderat panelul: The 

role of the academic environment in fostering sustainable regional development 

 

 

 

 

PROIECTUL „FUNDAMENTAREA CONSTRUCȚIEI UNUI GEOPARC 

UNESCO ÎN DOBROGEA” 

 

Coordonator: Prof. dr. Dan Grigorescu, director științific 

Durata 6 ani: 2018-2023 

 

 

Prezentare 

 Proiectul are drept scop construcția în regiunea Cheia-Pantelimon-Crucea din Dobrogea 

centrală a unui Geoparc, în baza conceptului și metodologiei UNESCO. În proiect sunt angrenați 

profesori, cercetători și studenți de la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Regiunea avută în 

vedere cuprinde rezervații ale naturii și culturii cu mare valoare patrimonială, așa cum sunt 

calcarele jurasice de pe valea Cheia, situl arheologic de la Ulmetu, locul istoric-creștin de la 

Casian. Proiectul folosește experiența consorțiului constituit la Universitatea din București în 

construcția Geoparcului dinozaurilor Ţara Hațegului, membru al UNESCO Global Geoparks, 

model național al modului de abordare al acestui tip de cooperare.                                                                               

 În cadrul  proiectului,  patrimoniul unei regiuni este considerat holistic, cu  valorile sale 

naturale și culturale, o asemenea abordare putând susține dezvoltarea durabilă a unei regiuni, fapt 

demonstrat prin succesul geoparcurilor UNESCO în întreaga lume.  

 

Obiective 

✓ Crearea grupului de voluntari în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța și 

constituirea grupurilor de lucru partajate problematic; 

✓ Constituirea  parteneriatului între mediul academic și cel regional; 

✓ Conștientizarea comunităților locale asupra valorilor patrimoniale din regiune, necesității 

protecției și potențialului acestora în susținerea dezvoltării regiunii; 

✓ Elaborarea planului de măsuri și activități în vederea realizării acestui tip de construcție 

instituțională.  

 

Parteneri 

✓ Universitatea „Ovidius” din Constanța 

✓ Institutul Geologic al României 
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Activități desfășurate în 2020 

✓ Vizite în teren în regiunea Târgușor - Cheia - Gura Dobrogei - Crucea în vederea 

cunoașterii elementelor implicate în construcția unui geoparc UNESCO: situri geologice, 

biologice și culturale cu valoare patrimonială;  

✓ Întâlniri cu primarii comunelor Târgușor, Grădina, Crucea,  Pantelimon și cu potențiali 

susținători locali ai proiectului: învățători, profesori; 

✓ Elaborarea studiului asupra situației economice și sociale a regiunii;  

✓ Realizarea unei galerii de fotografii și filme în regiune. 

 

PROIECTUL „RELAȚIA MINERAL-BIOLOGIC ÎN ABORDAREA 

HOLISTICĂ A CERCETĂRII NATURII” 

 

Coordonator: Prof. dr. Dan Grigorescu, director științific 

Durata: 5 ani, 2018-2022  

 

Prezentare 

Prezentare: 

 Studiul relației dintre mediul mineral și cel organic, dintre geodiversitate și biodiversitate  

reprezintă o abordare inovativă, menită să promoveze interdisciplinaritatea în cercetarea  naturii. 

Studiul este important atât în plan teoretic și metodologic, cât și pentru înțelegerea  aprofundată a 

necesității protecției mediilor naturale. 

 Solul reprezintă cel mai direct mod de cercetare a schimburilor dintre biotic și abiotic, el 

constituind interfața dintre roca pe care se formează, aer, apă și vegetație. Substanțele chimice din 

sol, mobilizate în soluții, sunt  transmise plantelor ca nutrienți, iar mai departe, în circuitul trofic 

al naturii, organismelor animale, întreg acest ciclu reflectându-se în caracteristicile habitatului pe 

care se dezvoltă. 

 Relația  dintre sol și vegetație este studiată, în cadrul acordului de parteneriat  al ISACCL 

cu Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) de studenți masteranzi de la Facultatea de Științe 

ale Naturii și Științe Agricole a UOC, sub conducerea conf. dr. Marius Skolka, în cadrul habitatelor 

din podișul Casimcea și din zona canaralelor Dunării dintre Hârșova și Topalu.  

 

Obiective 

✓ Dezvoltarea  interdisciplinarității în cercetarea naturii în integritate sa: componenta  

animată (biodiversitate) și cea inanimată (geodiversitate), ambele constituite în ecosistem; 

✓ Dezvoltarea metodologiei de studiu al naturii, bazată pe interrelația rocă-sol-vegetație; 

✓ Promovarea cercetărilor în teren în procesul de formare profesională a studenților.   

 

 Parteneri 

✓ Universitatea „Ovidius” din Constanța 

✓ Institutul Geologic al României 
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Activități desfășurate în 2020 

✓ În cadrul proiectului s-a realizat workshopul online Conservarea biodiversității, inclus 

în programului de master al Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole a 

Universității „Ovidius” din Constanța (11 noiembrie 2020), unde s-au prezentat stadiile 

unor teze de disertație care cercetează aspecte de evaluare a stării de conservare și a 

impactului antropic în diferite habitate Natura 2000 din Dobrogea. Cercetările au fost 

realizate în octombrie 2019, când au fost prelevate probe de sol și vegetație din ariile 

menționate; 

✓ Cercetări în teren în Dobrogea centrală și de nord, împreună cu studenții 

masteranzi.Documentare  asupra transferului de substanțe intre rocă – sol – vegetație; 

✓ Atelier de lucru pe tema pedologiei Dobrogei cu participarea reprezentanților Universitatii 

„Ovidius” din Constanța, Institutului de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie și Mediu 

– ICPA București și Institutului Geologic al României. 

 

 

PROGRAME EDUCAȚIONALE 

 

 

„ȘCOALA ANUALĂ DE STUDII BIZANTINE ȘI POSTBIZANTINE” 

 

Coordonatori: Dr. Cătălin-Ștefan Popa, director, Dr. Ana-Maria Răducan, expert ISACCL  

 

Prezentare 

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

preluând inițiativa unei școli de vară organizate în 2017 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 (11-19 septembrie 2018) a fost dedicată 

Reprezentărilor bizantine în istorie, literatură și artă, iar cea de-a doua (5-13 septembrie 2019), 

temei Stabilitate și schimbare la granițele Imperiului Bizantin și ale civilizației postbizantine. 

Ediția a III-a, cu tema Cultura și spiritualitatea bizantină și postbizantină în Moldova, Valahia 

și Balcani, a fost organizată în format online, în perioada 10-17 septembrie 2020, sub coordonarea 

științifică a conf. univ. habil. dr. Mădălina Vârtejanu-Joubert (INALCO - Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales, Paris).  
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Profesorii și cercetătorii conferențiari sunt asociați la universități din Statele Unite ale 

Americii, Grecia, Germania, Franța, Austria, Italia, România, Republica Moldova. 

Contribuțiile lor și ale tinerilor cercetători participanți vor fi publicate într-un volum de studii. 

 

Obiective 

✓ Oferirea experienţei nemijlocite a întâlnirii cu mari cercetători de renume mondial în 

domeniul studiilor bizantine;  

✓ Crearea unei comunităţi de tineri bizantinişti;  

✓ Revitalizarea domeniului studiilor bizantine în România;  

✓ Valorificarea patrimoniului cultural romano-bizantin din regiunea Dobrogei;  

✓ Consolidarea legăturilor profesionale şi umane dintre profesorii şi studenţii români, pe de 

o parte, şi cei din străinătate, pe de altă parte, prin formarea de parteneriate și de mobilități 

internaționale. 

 

Prelegeri susținute în 2020 (în limbile engleză, franceză și română) 

✓ Viața de zi cu zi, religia și studiile manuscriptice: Cercetarea cărților de rugăciune 

bizantine (euchologia) – Prof. univ. dr. Claudia Rapp, Universitatea din Viena, Academia 

de Științe din Austria; 

✓ Talmudul în context bizantin - Conf. dr. habil. Mădălina Vârtejanu-Joubert, Institut 

National des Langues et Civilisations Orientales, Paris; 

✓ Activitatea tipografică din Târgoviște în limba greacă, la începutul secolului al XVIII-

lea - Conf. univ. dr. Ion Croitoru, Universitatea „Valahia” din Târgoviște;  

✓ Scurtă incursiune în colecțiile Muzeului Național de Istorie de la perioada romană târzie 

până la cea fanariotă și ulterior - Dr. Andreea Ștefan, Muzeul Național de Istorie a 

României;  

✓ Programul iconografic al absidei din Bălinești și impactul artei constantinopolitane în 

Moldova - Prof. univ. dr. Athanassios Semoglou, Universitatea „Aristotel” din Salonic;  

✓ Porturile de pe coasta de vest a Mării Negre din secolul IV până în secolul XIII. Politică, 

economie și mediu în Europa de sud-est în Antichitatea târzie și Evul Mediu - Dr. 

Grigori Simeonov, Universitatea din Viena;  

✓ Activitatea lui Sevastos Kiminitis în Țările Române - Lect. univ. dr. Gina Scarlat, 

Universitatea Dunărea de Jos, Galați;  

✓ Literatura, limba și cultura cărții bizantine - Prof. univ. dr. Stratis Papaioannou, 

Universitatea din Creta;  

✓ Publicarea de cărți despre creștinismul bizantin: perspectiva unui editor - Dragoș 

Mîrșanu, Departamentul de valorizare a tezaurului patristic, Mitropolia Moldovei și 

Bucovinei;  

✓ Doxologie și domnie. Neagoe Basarab în dialog cu Erasmus, Luther și Machiavelli 

(1513-1523) - Dr. habil. Mihai-D. Grigore, Universitatea din Mainz; 
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✓ Mărturiile iconografiei monetare despre istoria Imperiului Bizantin (sec. V-XII) - Drd. 

Ionuț Badea, Universitatea din București;  

✓ O analiză a colecțiilor de scrisori ale Părinților Cappadocieni folosind teoria rețelelor - 

Dr. Andra Jugănaru, Universitatea “Aristotel” din Salonic;  

✓ Semnele Sfârșitului Lumii prin istorie: O citire a Cronicii lui Simeon Logothet într-un 

manuscris slav din Moldova (1637) - Dr. Andrei Prohin, Institutul de Istorie, Chișinău, 

Republica Moldova;  

✓ Funeraliile Basileului în secolul al X-lea. Teologia puterii și cultura materială a 

regalității – Dr. Antonio Pio Di Cosmo, Pontifical Oriental Institute, Roma;  

✓ Minunile unei cărți peregrine: Cronica lui Eusebiu din Cezareea și importanța sa pentru 

studierea cronologiei Antichității - Dr. Adrian Dumitru, Universitatea din București;  

✓ Imaginea românilor în izvoare bizantine din secolul al XV-lea - Lect. univ. dr. Manuela 

Dobre, Universitatea din București;  

✓ Articularea discursului anti-islamic în literatura polemică grecească premodernă 

(secolele XVI-XVIII) - Drd. Octavian Negoiță, Universitatea din București;  

 

 

✓ Ochiul Oikoumenei: Muntele Athos în centrul lumii bizantine - Prof. univ. dr. Zachary 

Chitwood, Universitatea din Mainz;  

✓ Hagiografia bizantină: o privire înspre nord - Prof. univ. dr. Alexandros Alexakis, 

Universitatea din Ioanina.  

 

În cadrul concluziilor ediției a III-a a Școlii Anuale de Studii Bizantine și Postbizantine s-a 

reafirmat necesitatea continuării și extinderii proiectului pentru susținerea reînvierii tradiției 

studiilor bizantine în mediul românesc și internațional. Scopul Școlii, acela de a crea rețele de 

cercetători în domeniu la nivel internațional și a facilita tinerilor români accesul la noile surse şi 

metodologii din domeniu, a fost realizat.  

 

 

„ȘCOALA ANUALĂ INTERDISCIPLINARĂ DE GREACĂ VECHE, 

EGIPTOLOGIE ȘI ORIENTALISTICĂ” 

 

Coordonatori: Dr. Cătălin-Ștefan Popa, director, Dr. Ana-Maria Răducan, expert ISACCL  

 

Parteneri 

✓ Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București (coordonator: 

conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea) 

✓ Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii a Universității “Hyperion” din 

București (coordonator: prof. univ. dr. Renata Tatomir) 
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Prezentare 

În perioada 21-24 septembrie 2020 s-a desfășurat Școala anuală interdisciplinară de 

egiptologie, orientalistică și greacă veche – ediția I-a (online), organizată în parteneriat cu 

Universitatea din București, reprezentată de conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea, și Universitatea 

“Hyperion” din București, reprezentată de prof. univ. dr. Renata Tatomir. Școala s-a bucurat de un 

public numeros, studenți și cercetători, care și-au declarat entuziasmul și interesul pentru aceste 

discipline ce trebuie recuperate în spațiul universitar românesc. 

În contextul actual românesc, cu extrem de rare excepții, lipsesc aproape integral proiectele 

naționale de reînviere a limbilor clasice și orientale. În universitățile din România există doar două 

secții de Filologie Clasică (greacă-latină) la București și la Iași, nemaivorbind de siriacă, domeniu 

care nu se studiază decât ca materie opțională în câteva universități din țară. Cât despre un curs 

propriu-zis de egiptologie, ca materie obligatorie, curs care succede celui de scriere egipteană 

hieroglifică și este urmat de un curs special și obligatoriu de antichități egiptene, toate acestea 

reprezintă un proiect tânăr, de doar trei ani, care funcționează doar la Universitatea „Hyperion” 

din București. Ebraica, este, de asemenea, puțin reprezentată (Universitatea din București), cu mic 

ecou și impact asupra viitorilor intelectuali. 

 

Înțelegerea temeinică a proceselor istorice, a mentalităților și a reprezentărilor de putere 

care au stat la baza evoluției acestor civilizații de-a lungul a șapte milenii de dinamici neîntrerupte, 

este piatra de temelie pentru identificarea unor soluții de conviețuire pașnică, de colaborare și 

dezvoltare în regiunile din estul Mediteranei. Geopolitica spațiului levantin a distilat continuu până 

astăzi aceste sisteme de civilizații, aflate într-un permanent metisaj de mentalități, cultural-artistic, 

dar și de sincretisme religios-spirituale, având drept catalizatori fie relațiile pașnice comerciale și 

culturale, fie confruntările militare. 

Pentru înțelegerea globală a modelului multicultural din spațiul levantin nu este nevoie de 

perpetuarea unor clișee și prejudecăți, ci de investigarea surselor primare, prin cunoașterea limbilor 

de izvor și a instrumentelor și metodologiilor moderne de abordare. Prima ediție (2020) s-a 

concentrat pe tema diversității de texte cu privire la conceptele de Viață și moarte în Antichitate. 

Programul Școlii anuale interdisciplinare de egiptologie, orientalistică și greacă veche a 

cuprins prelegeri introductive oferite de specialiști (români și străini) în istorie, literatură, 

arheologie, papirologie, epigrafie, teologie, istoria artei, numismatică, sigilografie etc. Sunt 

prevăzute și ateliere de practica limbii, de prezentare și discutare a temelor studenților, vizite 

ghidate la muzee. 

 

Obiective 

✓ Cunoașterea limbilor de izvor și a instrumentelor și metodologiilor moderne de abordare; 

✓ Recuperarea limbilor clasice și orientale în spațiul universitar românesc; 

✓ Înțelegerea temeinică a proceselor istorice, a mentalităților și a reprezentărilor de putere 

care au stat la baza evoluției acestor civilizații de-a lungul a șapte milenii de dinamici 
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neîntrerupte - piatră de temelie pentru identificarea în prezent a unor soluții de conviețuire 

pașnică, de colaborare și dezvoltare. 

 

Prelegeri susținute în 2020: 

✓ The Pyramid Texts – secrets of a language, grammar, formulas and style - Prof. asoc. dr. 

Joanna Popielska-Grzybowska, Institutul Culturilor Mediteraneene și Orientale al 

Academiei de Științe a Poloniei;  

✓ Scrierea egipteană hieroglifică: o scriere pentru cei vii, pentru defuncți și pentru zei - 

Prof. univ. dr. Renata Tatomir, Universitatea „Hyperion” din București; Seminarul cu 

tema: „Formule dedicatorii ale oamenilor pentru defuncți și zei: formula de ofrandă; 

formula shabti”. 

✓ Introduction to Coptic language”; Seminarul: Putting the pieces together: a seminar on 

Coptic ostraca - Dr. Ake Engsheden, Universitatea din Stockholm;   

✓ Diatribele lui Epictet (II, VI) - Dr. Andreea Ștefan, Muzeul Național de Istorie a 

României;   

✓ Evoluția textelor funerare din Regatul Vechi până în Perioada Târzie - Prof. univ. dr. 

Renata Tatomir, Universitatea „Hyperion” din București; Seminarul: Cuvinte egiptene 

antice despre care nu știați că le cunoașteți deja;  

✓ Prezentarea limbii ebraice vechi și a surselor antice în ebraică - Conf. univ. dr. habil. 

Mădălina Vârtejanu-Joubert, INALCO, Paris;  

 

✓ Simeon Noul Teolog – Imnurile iubirii dumnezeiești - Dr. Ana-Maria Răducan, 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;   

✓ „Mitul vârstelor” (lecturi din originalul grecesc), “Munci și zile” și discursul celebrului 

general atenian Phormio din „Războiul peloponesiac” al istoricului Tucidide (sec. V a. 

Chr.) - Conf. univ. dr. Maria-Luiza Oancea, Universitatea din București;   

✓ Exemple exegetice din literatura siriacă. Viață și moarte în scrierile lui Efrem Sirul (sec. 

IV), Iacob de Sarug (sec. V), Narsai (sec. V) - Dr. Cătălin-Ștefan Popa, Institutul de 

Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.  

 

Aflată la prima ediție, Școala anuală interdisciplinară de egiptologie, orientalistică și greacă 

veche s-a bucurat de un interes deosebit din partea generației tinere, dovedindu-se a fi un atelier 

complex de studii cultural-lingvistice din Levant. 
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PROGRAME EDITORIALE 
 

„The International Journal of Levant Studies” 

Primul număr al revistei științifice a ISACCL (1/2019), în limba engleză, însumează 294 

pp. și 32 ilustrații incluse în text. Revista conține următoarele studii: 

 

Emil Constantinescu 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

Rediscovering the Levant: An Opportunity for 21st Century Western Civilization. The motive and 

mission of an Institute for Levantine Studies in Romania  

Studiul deschide o discuție complexă despre identitatea culturală levantină ignorată de 

lumea occidentală în epoca globalizată a secolului XXI. Redescoperirea Levantului reprezintă 

calea spre echilibru și refundamentarea păcii într-o zonă de tensiuni și conflicte cu cauze de cele 

mai multe ori culturale și religioase.    

 

Garry Jacobs 

Președinte al Board of Trustees, Academia Mondială de Artă și Știință; Vicepreședinte al 

Mother’s Service Society, India 

Cultural Diplomacy: Strategies for the Psychological Evolution of the Levant 

 

 

Studiul aduce în discuție diplomația culturală și evoluția umană pe baza culturii, a 

experienței istorice, și a relațiilor umane constructive. Diplomația culturală este cea mai înaltă 

dintr-o serie ascendentă de măsuri sociale care pot fi aplicate pentru rezolva disputele și a crea 

interacțiuni și elemente de cooperare între grupuri sociale, absolut necesare în zona Levantului. 

 

Răzvan Theodorescu 

Vicepreședinte al Academiei Române 

The Levant as an European space  

Studiul abordează concordanțele dintre ideea europeană și Levant de-a lungul veacurilor și 

susține argumentul că Levantul este un spațiu intrinsec european. Europa poartă spiritul levantin - 

menționat pentru prima dată de mitologia greacă și dezvoltat până în prezent - în esența sa. Locul 

de naștere al celor trei mari religii monoteiste ale lumii, Levantul a fost întotdeauna un spațiu 

dominat de realități imperiale, impresionant prin complexitatea sa, un spațiu de negociere, de 

așteptare, de somptuozitate și de mister din răsăritul Mediteranei. 

 

Amir Harrak  

Universitatea din Toronto  

Syriac Inscriptions in the Monastery of Mōr-Jacob the Recluse in Ṭūr-‘Abdīn  
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Studiul tratează o colecție de inscripții siriace din perioada bizantină a secolelor VIII și 

XIV din Biserica mănăstirii dedicate lui Iacob Reclusul din Ṭūr-‘Abdīn, Turcia. Opt inscripții 

funerare fac amintire la memoria călugărilor decedați și a unui episcop, în timp ce patru inscripții 

fac referire la donațiile făcute mănăstirii. Cu mai bine de un secol în urmă, francezul Henri Pognon 

a publicat inscripțiile funerare, iar mai recent Andrew Palmer a tradus în engleză o inscripție care 

conține numele donatorilor. Studiu lui Amir Harrak reprezintă o nouă ediție a textului siriac și o 

traducere în engleză a inscripțiilor folosind imagini digitale care facilitează descifrarea și, prin 

urmare, o traducere mai precisă. 

 

Sebastian Brock 

Facultatea de Studii Orientale, Universitatea Oxford 

Translation: an art prolifically practiced into and out of Syriac  

Studiul lui Sebastian Brock introduce cititorul în arta traducerii în și din limba siriacă. 

Brock pleacă de la ideea că traducerea textelor literare în limbile Bisericii creștine timpurii, a 

devenit, începând din secolul al II-lea d.Hr., o practică răspândită. Dintre limbile creștine orientale, 

siriaca este extrem de bogat în traduceri. Acestea acoperă nu numai subiecte biblice și în mod 

specific teologice cum ar fi literatura monahală și tradiția liturgică, ci și medicină, literatură 

științifică și filosofie. Fiecare dintre aceste domenii beneficiază de o analiză separată în cadrul 

studiului. 

 

 

Martin Tamcke  

Universitatea „Georg-August”, Göttingen  

The Baghdad Railway and Mardin  

Prezentul articol oferă o privire de ansamblu asupra orașului Mardin în timpul Imperiul 

Otoman, la începutul secolului al XX-lea. Fiind proiectat ca o staționare importantă de-a lungul 

căii ferate Bagdad, Mardin a fost de mare interes pentru Germania, în special datorită capacității 

sale agricole și a solurilor fertile, motive pentru accelerarea misiunii sociale germane, a intereselor 

religioase și economice în comunitatea armeană, prin medierea Misiunii orientale germane 

(„Deutsche Orientmission”) fondată în 1886. Studiul se concentrează pe personalității gânditorului 

german Paul Rohrbach în contextul extinderii imperialismului german în regiune în momentul 

construcției căii ferate Bagdad. Profilul lui Rohrbach pune în lumină ambițiile și aspirațiile 

regionale germane, precum și percepțiile locale divizate cu privire la marele proiect de 

infrastructură al Căii Ferate Bagdad, motivat de ambiția economică, colonială, etică și religioasă.  

 

Cristian Criste 

Universitatea „Ludwig-Maximilian”, München 

An Ancient Example of Cultural Diplomacy? The Informal Principles of Graeco-Roman 

Diplomacy 
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Studiul aduce în discuție pe baza metodelor de antropologie istorică, principiile 

diplomatice care au guvernat primele contacte greco-romane din primii ani ai secolului al II-lea 

î.Hr., subliniind importanța semanticii culturale în ceea ce privește procesul de comunicare dintre 

Roma și poleisul grecesc. În consecință, studiul prieteniei diplomatice ia în considerare diferențele 

structurale ale societăților antice, diferențe care au condus în cele din urmă la opinii divergente 

asupra conceptelor de philia și amicitia. Se acordă atenție și vechiului vocabular al libertății 

(eleutheria / autonomia - libertas), care, având în vedere antagonismul dintre noțiunea egalitară a 

grecilor și conceptul ierarhic al romanilor, a constituit, de asemenea, o potențială sursă de 

neînțelegeri interculturale. 

 

Ronny Reich 

Institutul de Arheologie „ B. Zinman”, Universitatea din Haifa  

On the Role of the Argumentum ex silentio in the Interpretation of Missing Archaeological Finds, 

with Case Studies from Jerusalem  

Articolul descrie posibilitatea în care arheologii concentrați pe anumite descoperiri care nu 

au fost recuperate în cadrul săpăturilor și astfel construiesc diverse interpretări pe baza acestor 

rezultate negative. Articolul clarifică în ce circumstanțe se poate sugera ca fiind plauzibile 

interpretările bazate pe această lipsă de date, examinând mai multe studii de caz din diverse 

săpături din Ierusalimul antic. 

 

 

 

Jackie Feldman 

Universitatea „Ben-Gurion” din Negev  

Encountering Religious Others: Jewish-Christian Relations in Contemporary Guided Pilgrimages 

to the Holy Land 

Studiul explică experiențe din cadrul întâlnirilor dintre ghizii evrei și pelerinii în Țara 

Sfântă posesori ai altor credințe monoteiste decât cea iudaică. Pelerinii creștini vin în Țara Sfântă 

să meargă pe urmele lui Hristos și pe urmele istoriei Bibliei și să-și confirme credința. Totuși, prin 

întâlnirile lor cu ghizii evrei, aceștia întâlnesc iudaismul altfel decât prin asocierea lui cu o simplă 

pregătire a Vechiului Testament pentru venirea lui Hristos. La rândul lor, ghizii evrei se găsesc 

deseori atrași în dialogul interreligios ca o consecință a așteptărilor pelerinilor de a reprezenta 

iudaismul și Israelul.  

 

Cătălin-Ștefan Popa 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

The Dynamics of the Philosophical and Theological Cultures in the Levant and Mesopotamia in 

Late Antiquity (6th-9th c.). A glimpse into the transfer of Aristotle from Greek culture into Syriac 

and Arabic 
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Studiul introduce cititorul în dinamica culturală și lingvistică a Levantului în secolele VI-

IX, perioadă caracterizată prin interacțiunea culturii grecești și siro-aramaice și prin transferul 

acestor noțiuni culturale în lumea arabă. Personalități precum Sergius din Rēšʿainā, Athanasius 

din Balad și Jacob din Edessa au tradus lucrările filosofilor greci în siriacă și au încorporat 

raționamente filosofic în tratatele lor teologice. Moștenirea gândirii grecești a fost prezentă și la 

Școala de Medicină din Gundīšāpūr, la Academiile Teologice din Nisibis și Seleucia-Ctesifon și 

în centrele mănăstirii precum Qennešrīn (lângă Eufrat) și Mār Mattai (lângă Mosul). Acest transfer 

a continuat între secolele al VIII-lea și al-IX-lea în lumea arabă, când oameni de cultură precum 

Ḥunain ibn Ishāq au revenit la cultura greacă și au asimilat la curtea califilor din Bagdad fenomenul 

traductologiei siro-arabă. 

 

Revista conține, de asemenea, două recenzii: 

✓ Emil Condurachi, Pars Orientis. Studii de istorie a culturii europene (volum editat de 

Valentin Bottez cu o prefață de Alexandru Suceveanu, Editura Academiei, București, 

2019), recenzie realizată de Ion Andrei Țârlescu, Institutul de Istoria Artei “George 

Oprescu”, Academia Română.  

✓ Un siècle d’études sud-est européennes en Roumanie. Bilan historiographique (volum 

editat de Andrei Timotin, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2019), 

recenzie realizată de Ana-Maria Răducan, ISACCL. 

 

Colecția „Savanți români în cercetarea Levantului”  

 

Volumul: Mihai Berza, De la Méditerranée à la mer Noire. Edition établie et présentée 

par Andrei Pippidi, Editura Istros a Muzeului Brăilei Carol I, Brăila, 2020, 868 pp. 

 

Prefața precum și selecția studiilor au fost realizate de istoricul Andrei Pippidi. Volumul 

include 40 de studii, în limbile franceză, italiană și germană, redactate de istoricul Mihai Berza de-

a lungul carierei, din 1938 până în 1978. Trei dintre acestea sunt inedite, nu au mai fost publicate, 

iar două dintre studiile publicate postum, sunt republicate acum pentru a doua oară.  

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.  

Primul volum din colecție a fost publicat la Editura Academiei Române, în septembrie 

2019, Pars Orientis. Studii de istorie a culturii europene, și reunește studii în limbile engleză, 

franceză, germană, italiană și română, semnate de istoricul și arheologul Emil 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 îngrijit de conf. univ. dr. Valentin Bottez, cu un 

cuvânt înainte al prof. univ. dr. Alexandru Suceveanu. 
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Colecția „Studii de Istorie a Levantului”  

 

Volumul: Florica (Bohîlțea) Mihuț (coordonator), Interculturalitate și dinamism social 

în Dobrogea contemporană, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2020, 314 

pp. 

Volumul reprezintă publicarea lucrărilor simpozionului național „Cercetarea 

multiculturalității din Dobrogea – realizări și perspective”, Constanța, 18 aprilie 2019 organizat de 

ISACCL în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” Constanța și cu sprijinul Agenției TIKA 

Volumul reunește 16 studii și articole:  

 

✓ Educație și cultură – problematica regiunii pontice dobrogene în secolele XIX-XXI - 

Luiza Elena Niță;  

✓ „Munci și zile” - Reprezentări antice ale „oamenilor pământului” din Dobrogea - 

Ana-Maria Răducan;  

✓ Sărbătoarea – text și context de studiu al etnicității - Narcisa-Alexandra Știucă;   

✓ Identități și interculturalitate în nordul Dobrogei - Iuliana Titov;  

✓ Maslenița la rușii lipoveni din Dobrogea de Nord: permanență și dinamică -  

Alexandru Chiselev;  

✓ Repertoriul de cântece meglenoromâne – element de identitate comunitară -  

Corina Iosif;   

✓ Între identitate culturală și frontiere etnice: aromânii din Dobrogea - Mirela Kozlovsky;   

✓ Reflexia multilingvismului balcanic în realitatea etnolingvistică din Dobrogea - 

Nistor Bardu, Cosmin Căprioară;  

✓ Cercetări cu privire la graiurile turcești din Dobrogea - Neriman Hasan;   

✓ Scurt istoric al comunităţii italiene din Oltenia - Carmen Ionela Banța;  

✓ Comunitățile grecești din Dobrogea și legăturile lor cu patria-mamă - Cristina Dafinoiu;   

 

✓ Interferențe multiculturale în Dobrogea 1900-1950. O analiză a investigațiilor „Școlii 

Sociologice de la București” - Enache Tușa;  

✓ „Dobrogea este drumul vântului” – Autobiografie din satul dobrogean Osmanfacî (azi, 

Bărăganu) - Florica (Bohîlțea) Mihuț;   

✓ Dobrogea at 140 Years after its Union with the Romanian State – An Example of 

Westpontic Multiethnic Understanding. Prezentare de carte - Alexandru Ș. Bologa;  

✓ Confesiuni diplomatice pe marginea unei expoziții românești privind pluralismul etnic din 

Dobrogea - Petre Constantin;  

✓ Un model de conviețuire interetnică unic în spațiul european - Doina Păuleanu.  

 

În curs de finalizare: Alex Mihai Stoenescu, Levantul și levantinii în imaginarul românilor  

Volumul conține șase studii care parcurg temele evoluției cunoașterii locului și spiritului 

levantin, precum și a percepției Levantului în mediul românesc.  
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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 Nicolae Iorga), precum și de viața culturală românească, în care s-au vehiculat 

termenii, în literatură, istoriografie și publicistică. Școala latinistă târzie (mai ales exegeza operei 

lui Vergiliu) și Școala de studii eline și elenistice au adus în conștiința românească faptul că 

poporul antic al Levantului a fost cel fenician, la care s-au adăugat mitologia elină și romană, cu 

subiectul particular „istoria Cartaginei”. Studiile de imagologie istorică despre „Levant și levantini 

în imaginea românilor” parcurg aceste teme ale evoluției cunoașterii locului și spiritului levantin, 

precum și a percepției Levantului în mediul românesc. 

Activități desfășurate în 2020 

✓ Contractare, redactare, recepționare studiu (al șaselea) cu titlul Vechea Europă din Estul 

Europei. Teorii despre prima civilizație europeană – iunie 2020 

✓ Organizarea volumului integral, inserarea ultimului studiu, completarea bibliografiei 

generale 

✓ Numirea unui referent științific și semnarea unui Acord de colaborare cu acesta: Dr. Adrian 

Dumitru – iulie 2020 

✓ Predarea către ISACCL a volumului integral împreună cu observațiile referentului științific 

– decembrie 2020. 

Proiectul va fi finalizat odată cu publicarea volumului Levantul și levantinii în imaginarul 

românilor în colecția Studii de istorie a Levantului. 

 

 

Volumul Relațiile româno-turce în perioada modernă, editor Tasin Gemil.  

Volumul bilingv (română și engleză) conține lucrările prezentate cu ocazia conferinței 

„Cercetări privind relațiile dintre România și Turcia în perioada 1878-2018”, reunește studii 

redactate de specialiști  

în domeniu. Va fi publicat sub egida ISACCL și a Institutului de Turcologie din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.  

 

„Natur-Culturalia”, vol. I 

Volum de studii editat de prof. univ. dr. emerit Dan Grigorescu, Editura Vergiliu 2020, 228 

pp.  

Volumul, educativ și cultural deopotrivă, creează o simbioză între două mari domenii ale 

cercetărilor ISACCL: patrimoniul natural (geodiversitatea, rocile, habitatele ecologice) și cultura 
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levantină (aspecte de arheologie, istorie, artă), după cum se arată în prefața semnată de prof. dr. 

Emil Constantinescu: “Un act de generozitate academică”. Conține următoarele studii: 

  

Dan Grigorescu 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

Calendarul Pământului 

Reconstituirea geografiilor din trecutul Pământului 

Evoluționism și creaționism 

Dan Grigorescu și Mihaela Melinte-Dobrinescu 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

GEOECOMAR București  

Dacian și Romanian – etaje în stratigrafia timpului geologic din Balcani 

Marius Skolka  

Universitatea “Ovidius” din Constanța 

Speciile invazive – un aspect cotidian nedorit 

Cristian Iojă 

Universitatea din București 

Orașul integrat mediului natural – între dorință și realizare 

Constantin Haită 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

Tell-urile civilizației Gumelnița 

Valentina Mihaela Voinea și Bartƚomiej Szomoniewski  

Universitatea “Ovidius” din Constanța și Institutul de Arheologie și Etnologie al Academiei 

Polone 

În umbra Casienilor  

Kopi Kyçyku 

Universitatea din Tirana, Albania 

 

Școlile aromânilor  

Iuliana Titov 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

Comunitatea rușilor lipoveni și conviețuirea din Dobrogea 

Daniela-Mirela Pleșoianu 

Universitatea “Ovidius” din Constanța 

Comunitatea turcă din Dobrogea 

Oana-Elena Brânda 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

Diplomație culturală la începutul secolului XX: Balcicul Reginei Maria  

Daniel Iosif 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 
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Stan Greavu-Dunăre, primul bibliograf al Dobrogei 

Ana-Maria Răducan  

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

Ovidiu – prin ochii cititorilor săi de pe tărâmul dobrogean 

Ioan Alexandru Florea 

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

Viața și jurisdicția din regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord – câteva repere 

                                                                                                                          

 

Colecția „Marile religii abrahamice” 

A debutat în mai 2019, odată cu apariția volumului Papa Ioan Paul al II-lea în România.  

Dialogul catolic-ortodox la nouă secole de la Marea Schismă.  

Volum în pregătire: Patrimoniul cultural religios din Levant.  

 

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 care arată evoluția țării și a zonei.  

Volumul va fi publicat în parteneriat cu Ambasada Georgiei la București;  

✓ The International Journal of Levant Studies 2/2020; 

✓ Natur-Culturalia, vol. II;  

✓ Lucrările științifice ale Școlii bizantine și post-bizantine, edițiile 2018-2020, volum 

colectiv; 

✓ Istoria culturală a Balcanilor, vol. I, volum colectiv;   

✓ Lumea în pandemie și post-pandemie. Răspunsul mediului academic și politic, volum 

colectiv.  
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PARTENERIATE 
Parteneriate / Acorduri de colaborare încheiate între Institutul de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului și instituții din România  

 

N

r.  

cr

t. 

Nr. 

document 

și 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. 
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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.  

 

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”.  
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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.   

1

0. 

1504/ 

12.10.2018 
 

Institutul Român de 

Arheologie de la 

Atena (IRAA) 

Protocol-Cadru de 

Colaborare 

Asociere în vederea realizării de proiecte și 

programe. 
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1

1. 

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) 

1

2. 

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

3. 

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. 

1

4. 

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.  
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1

5. 

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. 

Nr. 

document și 

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  

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. 
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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 semnate în 2020 

 

Nr.  

crt. 

Nr. 

docume

nt și 

data 

semnări

i 

Instituția parteneră Tipul parteneriatului Obiectivele parteneriatului 

1. 522/ 

14. 

05.2020 

Departamentul pentru 

Dezvoltare Durabilă – 

Guvernul României 

Acord de Colaborare Sprijinirea activităților de implementare 

rezultate din setul de 17 obiective de 

dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 pentru 

dezvoltarea durabilă la nivel național în 

vederea asigurării promovării dezvoltării 

durabile a României;  

Colaborarea în cadrul proiectului Cum va 

arăta lumea după pandemie? Un proiect de 

anticipare multidisciplinară a viitorului. Un 

proiect pentru leadership.  

2. 565/ 

03.06.2

020 

Universitatea Hyperion, 

Facultatea de Științe 

Sociale, Umaniste și ale 

Naturii 

Parteneriat 

educațional 

Organizarea cursurilor Școlii anuale 

interdisciplinare de egiptologie, 

orientalistică și greacă veche. 

3. 752/ 

10.07.2

020 

Universitatea din 

București, Facultatea de 

Istorie 

Parteneriat 

educațional  

Colaborarea în vederea organizării și 

desfășurării activităților de practică 

universitară în cadrul ISACCL. 

4. 773/15.

07.2020 

Universitatea din 

București, Facultatea de 

Limbi și Literaturi Străine  

Parteneriat 

educațional 

Organizarea cursurilor Școlii anuale 

interdisciplinare de egiptologie, 

orientalistică și greacă veche. 
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5. 1269/ 

17.11.2

020 

Institutul Cultural Român 

“Dimitrie Cantemir” din 

Istanbul 

Acord de parteneriat Organizarea de activități comune în 

domeniile de activitate specifice Institutului 

de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului.  

 

Parteneriate / Acorduri de colaborare în curs de semnare 

 

Nr. 

crt. 

Instituția parteneră Persoană de 

contact 

Tipul 

parteneriatului 

Stadiul negocierilor 

1. Universitatea Națională și 

Capodistriană din Atena  

Dr. Fotini 

Pomoni-

Papaioannou 

Protocol-Cadru de 

cooperare 

Scrisoare de invitație din partea 

Institutului către doamna Pomoni-

Papaioannou. 

2. Centrul Inter-Universitar, 

Dubrovnik 

Prof. dr. 

Krunoslav Pisk 

Protocol-Cadru de 

cooperare 

Scrisoare de invitație din partea 

Institutului către prof. Krunoslav. 

3. Bibliotheca Alexandrina Dr. Mostafa El 

Feki 

Protocol-Cadru de 

cooperare 

Scrisoare de invitație din partea 

Institutului către dr. Mostafa El Feki. 

4. Departamentul de Teologie 

Ecumenică, Biserici Orientale 

și Istorie Misionară al 

Universității Georg-August 

din Gottingen 

Prof. dr. Martin 

Tamcke 

Protocol-Cadru de 

cooperare 

Scrisoare de invitație pentru prof. Martin 

Tamcke în vederea negocierii unui 

parteneriat cu Departamentul de Teologie 

Ecumenică, Biserici Orientale și Istorie 

Misionară al Universității Georg-August 

din Gottingen. 

 

 

Intenții pentru parteneriate viitoare: 

 

Nr. crt. Instituție 

1. Institutul de Cercetare pentru Pace, Oslo  

2.  Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace, Stockholm 

3. Institutul de Cercetare pentru Pace, Frankfurt am Main 

4. Universitatea A.D.A., Azerbaidjan 

5. Centrul Internațional de Studii ale Mării Negre, Grecia 

6. Institutul „Swisspeace” – Cercetări Practice pentru Pace, Universitatea din Basel  

7. Institutul Italian de Studii Orientale – Universitatea Sapienza, Roma 
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COMUNICARE 
 

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

(https://institutlevant.ro/en/); 

• 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 

română și engleză; Broșura-program a Școlii anuale bizantine – ediția 2018: „Reprezentări ale 

Bizanțului în istorie, literatură și artă”, în limbile română și engleză; Broșura program 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, difuzat începând cu momentul lansării proiectului; 

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

cea a Extremului Orient”, difuzat începând cu momentul lansării proiectului. 

 

  

 În anul 2020, din cauza pandemiei COVID 19, activitatea a fost transferată într-o proporție 

majoră în mediul online,  iar acest lucru se reflectă și în volumul postărilor pe site-ul ISACCL. 

Conținutul crescut, actualizat în permanență, a condus la creșterea traficului, atât în varianta în 

limba română, cât și cea în engleză.  

Prezentăm date comparative de creștere,  în perioada 2018-2020: 148,93% creștere 

utilizatori; 128,66% creștere utilizatori noi; 52,60% creștere sesiuni pe utilizator; 48,28% creștere 

utilizatori activi pe zi; 83,08% creștere utilizatori activi pe o perioadă de 7 zile; 84,57% creștere 

utilizatori activi pe o perioadă de 14 zile; 114,72% creștere utilizatori activi pe o perioadă de 28 

de zile. 

În acest moment, numărul de fișiere stocate pe server a ajuns la 87.424, iar numărul 

articolelor depășește 650.  

Informațiile despre evenimentele online organizate de ISACCL postate pe Facebook au 

avut în anul 2020 un impact de 70.400 persoane. 
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RESURSE UMANE 
 

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

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului l-a constituit, în continuare, 

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 2020 s-au ocupat 4 posturi prin concurs, ajungându-se la un număr de 

22 posturi ocupate la nivelul lunii decembrie 2020; 

✓ Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de cercetător științific, care 

s-au concretizat cu ocuparea a 1 post cu ½ normă de cercetător științific grad III și 

depunerea la organele abilitate a 2 dosare pentru cercetător științific gradul I; 

✓ Realocarea personalului existent, în funcție de necesități, prin numiri temporare în 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 mijloace cum ar fi facilitarea participării salariaților la manifestări științifice 

naționale și internaționale, unde au avut posibilitatea de a prezenta temele de cercetare, prelegeri 

sau studii. 

În anul 2020, datorită restricțiilor bugetare pe fondul pandemiei, nu au fost alocate resurse financiare 

pentru pregătirea profesională a salariaților. 

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; 

✓ Elaborarea proiectului de act normativ de modificare 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. 
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BUGET 
 

 

În anul 2020 ISACCL a avut un buget repartizat după cum urmează:  

✓ La titlul cheltuieli de personal – 2.062.000 lei, din care s-a asigurat plata drepturilor 

salariale pentru personalul institutului, a indemnizațiilor de delegare, a indemnizațiilor de 

hrană, a voucherelor de vacanță, a indemnizațiilor de doctor, a contribuțiilor asiguratorii 

pentru muncă. 

✓ La titlul bunuri și servicii – 649.000 lei, din care s-a asigurat 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,  efectuarea 

deplasărilor interne și externe, cheltuieli de protocol, achiziții de cărți și publicații, servicii 

de protecția muncii.    

✓ La titlul cheltuieli de capital – 68.000 lei, din care s-a asigurat achiziția de echipamente 

IT, achiziția de licențe, necesare desfășurării activității institutului. 

 

În anul 2020 au continuat lucrările de amenajare a sediului ISACCL, astfel: 

✓ Amenajarea spațiului expozițional la subsol, unde a fost demarată montarea expozițiilor 

tematice organizate de Institut; 

✓ Extinderea spațiului dedicat cercetătorilor prin organizarea a cinci posturi de lucru la 

nivelul mansardei imobilului. 

 

În acest an, au continuat achizițiile necesare infrastructurii de cercetare: echipamente IT, licențe, 

software, scanner profesional foto și multifuncțională color A3. Pentru buna desfășurare a 

evenimentelor organizate de institut în condițiile impuse de pandemie, a fost modernizat și 

sistemul de video-conferințe.  

 

 


