
 

 

Cursul 
 

” Diplomația ”vizibilă” și diplomația 

”invizibilă” – politică externă, servicii 

de informații și securitate națională” 

(6 mai – 5 iunie 2015) 

Fundația Europeană Titulescu organizează, în perioada 6 mai - 5 iunie a.c., 
cursul cu tema generală Diplomația ”vizibilă” și diplomația ”invizibilă” 
– politică externă, servicii de informații și securitate națională. 

Prelegerile vor oferi participanților oportunitatea de a dobândi cunoștințe 
fundamentale referitoare la dobândirea unei înțelegeri aprofundate a rolului 
diplomației și al serviciilor de informații în promovarea și îndeplinirea 
obiectivelor de politică externă ale statelor, în lumea modernă și contemporană. 

Lectori: istoric Alex Mihai STOENESCU („Cultura de diplomație și 

securitate – națiune, patrie, stat”), dr. Ioan POPA („Relația diplomație – 

servicii de informații”),  Alex ȘERBAN  („Tendințele în doctrinele de 

securitate post-moderne”), („Războiul invizibil din spatele Războiului Rece – 

câtă diplomație, cât intelligence?”),  col. (r) Filip TEODORESCU („Rolul 

serviciilor de intelligence în prăbușirea regimurilor comuniste din 1989. 

Adevăruri incomode”),  președintele FET, prof. Adrian NĂSTASE 

(Studiu de caz: „Cel de-al doilea război din Irak - diplomație, servicii de 

informații și decizii de politică externă”), prof. Adrian SEVERIN  

(„Scandalul PRISM și dezvăluirile lui Edward Snowden- ce efecte asupra 

relațiilor diplomatice internaționale”),  lect. dr. George GRIGORIȚĂ 

(„Relațiile externe ale Patriarhiei Române”),  prof.univ. Vasile DÂNCU 

(„Mass-media și rețelele de socializare - instrumente de propagandă și 

manipulare?”), g-ral. Mihail E. IONESCU („Acorduri secrete între Marile 

Puteri cu impact asupra Românei”),  prof.dr. Ioan Mircea PAȘCU (Studiu 

de caz: ”Aderarea României la NATO -  rolul structurilor de intelligence în 

negocierile internaționale”), dr. Georgian POP („O nouă strategie de 

securitate națională pentru România – ce rol pentru diplomație și 

intelligence?”). 

Prelegerile vor avea loc la Casa Titulescu, din Șos. Kiseleff nr. 47, sector 1, 
București. Taxa de participare este de 1.000 lei (800 lei pentru studenți).  

Cursul se încheie cu eliberarea unui certificat nominal de absolvire. Mai 
multe informații legate de program, lectori și procedura de înscriere găsiți la 
http://www.titulescu.eu/2015/04/diplomatia-vizibila-si-diplomatia-invizibila-
un-nou-curs-la-fundatia-titulescu.  
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