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SCOA LA  D E VA R Ă  A  

F UNDA T IE I  
EUR OP EN E 
T IT ULES C U  

”Procesul de reconfigurare a mediului de securitate din zona Mării Negre derivă 

din politicile şi strategiile de securitate globală şi regională şi, bineînţeles, din 

interesele ţărilor riverane. Nu este un proces linear, simplu, ci, dimpotrivă, unul 

complex şi contradictoriu. Arealul extins al Mării Negre este borduit de zone 

conflictuale, de conflicte îngheţate şi chiar de conflicte fierbinţi.” (G-ral de 

brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva) 

Fundația Europeană Titulescu  

Costinesti, 30 august - 6 septembrie 2015 
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Prezentare 

 
 
Tema generală: Marea Neagră - un vecin ostil? 

 

Perioada:   30 august - 6 septembrie 2015 

 

Număr cursanți: 30 

 

Format:  prelegeri, mese rotunde și ateliere de lucru 

 

Obiectiv general: Aprofundarea cunoștințelor referitoare la contextul geopolitic  

   actual și principalii actori din relațiile internaționale în regiunea  

   Mării Negre. 

Cursul se încheie cu eliberarea unui certificat nominal de absolvire. Festivitatea de 

închidere a Școlii de vară  – sâmbătă, 5 septembrie 2015, ora 21.00, în prezența 

președintelui Fundației Europene Titulescu, prof.univ.dr. Adrian Năstase. Participanții 

vor primi un exemplar din seria România după Malta (vol. I – X), precum și un 

exemplar din ediția I a Romanian-American Partnership. My Contribution, am-

bele semnate Adrian Năstase. 

Coordonator proiect: Mihaela Drăghici, director adjunct FET 

    tel: 021 222 19 83; fax: 021 222 19 82;  

    mobil: 0722 307 909; email: cursurifet@gmail.com  
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Școala de Vară a Fundației Europene Titulescu  
ediția 2015 

 
Marea Neagră – un vecin ostil? 

 
(Costinești, 30 august – 6 septembrie 2015) 

 

FORMULAR DE PARTICIPARE 
 

Nume și prenume: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..C.I.: seria ………… nr. ……………………….…… 

 

Mobil: ………………………………… email: …………………………………………………………………………….. 

 

Sosire: ………………..……………………..…………… Plecare: …………………………………….……..……….  

 

Transport:  (…) cu autocarul pus la dispoziție de organizatori 

 

   (…) cu mijloace proprii 

 

Particip la:  

 

(…)  seara de bowling   (…) Masquerade Party by the pool  

   

(…) seara de karaoke   (…) excursia la Balcic 

 

(…) cina la Popasul Pescarilor   (…) Beach Party  

 

(…) Festivitatea de închidere a Școlii de Vară 

 

 

 

Data: ……………………………….    Semnătura: …………………………………………. 
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Program general 
 

Duminică, 30 august 2015 
 
16:00   - plecare spre Costinești 

Transport cu autocarul. Plecarea are loc de la sediul Fundației 
Titulescu (Șos. Kiseleff nr. 47, sect. 1 București) 

 
19:00    - sosire la Costinești 
   - check-in 
    
   Vox Maris Grand Resort 
   Costinești jud. Constanța 907090 
   Tel: +40(241) 734 062 

Fax: +40(241) 734 288 
Mobil: +40(730) 588 475 

 
20:00   - cină la hotel 
 
 
Luni, 31 august 2015 
 
8:30   - mic dejun la hotel 
 
10:00 – 12:00  - Prelegere: Marea Neagră – un vecin ostil? 
   lector: prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET 
    
   Notă: Prelegerile, mesele rotunde și atelierele de lucru se  
   desfășoară în Sala de conferințe a resortului. 
 
13:00    - prânz la hotel 
 
15:00 – 16:30 - Atelier de lucru - lector: prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE,  
  președintele FET 
 
19:00   - cină la hotel 
 
20:30   - seară de  bowling  (Concurs cu premii - Centrul de Bowling din  
   cadrul resortului) 
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Program general 
Marți, 1 septembrie 2015 
 
8:30   - mic dejun la hotel 
 
10:00 – 12:00  - Prelegere: Marea Neagră – a riveranilor sau a marilor  
   puteri? 
 lector: prof.univ.dr. Adrian Severin, vicepreședintele Institutului 

”Ovidiu Șincai”  
 
13:00    - prânz la hotel 
 
15:00 – 16:30 - Atelier de lucru - lector: prof.univ.dr. Adrian SEVERIN, vice-

președintele Institutului ”Ovidiu Șincai”  
 
19:00   - cină la hotel 
 
21:00   - Masquerade Party by the pool (Piscina Blue Lagoon    

   din cadrul resortului ) 

 

Miercuri, 2 septembrie 2015 
 
8:30   - mic dejun la hotel 
 
9.30   - plecare spre Balcic 
 
11:00   - sosire la Balcic 
   - vizitarea Castelului de la Balcic 

Drava 7 
9000 Balcic, Bulgaria 

 

13:30   - dejun (locație tbd) 
 
15:30   - întoarcere la Costinești 
 
17:00   - sosire la Costinești 
   - timp la dispoziție 
 
19:30   - cină la hotel 
 
21:00   - seară de karaoke  (Concurs cu premii - Vox Maris No1 Club ) 
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Informații practice 
 

LOCAȚIA VOX MARIS GRAND RESORT:

 

LOCAȚIA FET: 
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Informații practice 
 
 

MESE ZILNICE 
 

Taxa de participare acoperă costul a trei mese zilnice (mic dejun, prânz și cină) în cadrul 

resortului. Orarul meselor zilnice este inclus în programul general al Școlii de Vară. 

Eventualele restricții alimentare vor fi comunicate individual, de către participanții în cau-

ză, personalului resortului. Ele nu cad în responsabilitatea organizatorilor Școlii de Vară. 

 

TRANSPORT 
 

Transportul se face cu autocarul. Plecarea de la/sosirea la București au loc de la/la sediul 
Fundației Europene Titulescu (Șos. Kiseleff nr. 47, sector 1, București), conform orarului 
prevăzut în programul general al Școlii de Vară. 
 
Segmentul București – Costinești și retur (30 august, respectiv 6 septembrie 2015), seg-

mentul Costinești – Balcic și retur (2 septembrie 2015), precum și transferul la/de la Re-

staurantul Popasul Pescarilor (3 septembrie 2015) sunt incluse în taxa de participa-

re. 

 

PROGRAM SOCIAL 
 

În cadrul Școlii de Vară, vor avea loc următoarele activități sociale: 
 
- seară de bowling – concurs cu premii (locația: Centrul de Bowling al resortului) 
- Masquerade Party by the pool (locația: Piscina Blue Lagoon din cadrul resortului) 
- seară de karaoke – concurs cu premii (locația: Vox Maris No1 Club) 
- Beach Party – cu foc de tabără (locația: plaja resortului) 
- excursie la Balcic – vizitarea castelului Reginei Maria și prânz la un restaurant din 
zonă (taxă vizitare castel: 5 leva/persoană) 
- cină la restaurantul Popasul Pescarilor (Olimp) 
 
IMPORTANT: Cu excepția cinei de la Popasul Pescarilor, cheltuielile individuale ocazio-

nate de celelalte evenimente sociale NU SUNT INCLUSE în taxa de participare.  
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Program general 
Joi, 3 septembrie 2015 
 
8:30   - mic dejun la hotel 
 
10:00 – 12:00  - Prelegere: Marea Neagră – bătălia pentru resurse energetice 
   Lector: Constantin NIȚĂ, fost ministru al energiei 
 
13:00    - prânz la hotel 
 
15:00 – 17:00  - Prelegere: Dimensiunea militară a Mării Negre 

lector: gen. Constantin DEGERATU 
 
19:00   - plecare spre Olimp  
 
19:30   - cină la Popasul Pescarilor 
 
 
 
 
Vineri, 4 septembrie 2015 
 
8:30   - mic dejun la hotel 
 
9:30 – 12:00 - Prelegere: România c. Ucraina la CIJ: delimitarea spaţiilor 

maritime în Marea Neagră 
lector: Ion GÂLEA, director general Departamentul afaceri juri-
dice, Ministerul afacerilor externe 
 

13:00    - prânz la hotel 
 
15:00 – 16:30  - Atelier de lucru: Convenția de la Montreux – istoric și  
   actualitate 

Lectori:  
- prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET 
- Ion GÂLEA, director general Departamentul afaceri juridice, 
Ministerul afacerilor externe 

 
19:00   - cină la hotel 
 
21:00   - Beach Party  (foc de tabără pe plajă ) 
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Program general 
Sâmbătă, 5 septembrie 2015 
 
8:30   - mic dejun la hotel 
 
10:00 – 12:30  - Masă rotundă: O nouă paradigmă diplomatică la  
   Marea Neagră 
   Paneliști: 

- ambasador Traian CHEBELEU, Secretar General adjunct al  
  BSEC (tbc) 

 - ambasador Sergiu CELAC (tbc) 
 
Sesiune de Q&A 
 

13:30    - prânz la hotel 
 
15:00 – 19:00  - timp la dispoziție 
 
19:00   - cină la hotel 
 
21:00   - Festivitatea de închidere a Școlii de vară a FET 
 
 
Duminică, 6 septembrie 2015 
 
8:30   - mic dejun la hotel 
   - check-out  
 
10:00   - plecare spre București 

Transport cu autocarul 
 
13:00   - sosire la București 

La sediul Fundației Titulescu (Șos. Kiseleff nr. 47, sect. 1  
București) 
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Informații practice 
ÎNSCRIERE: 

 
Termenul limită pentru înscriere este vineri, 14 august 2015. Pentru înscriere, sunt ne-
cesare următoarele documente: formularul de participare și o fotocopie a actului de identi-
tate 
 
Documentele pot fi transmise: 

 prin email: cursurifet@gmail.com 

 prin fax: 021 222 19 82 
 
Taxa de participare este de 2.500 lei./persoană Ea include costurile referitoare la cazare, 
mese zilnice, transport pe toată perioada Școlii de Vară, activitățile din cadrul prelegerilor 
și al atelierelor de lucru, materialele de suport, mapa cursanților, certificatul nominal de 
absolvire.  
 

Plata se poate face în numerar, la sediul FET, sau prin transfer bancar (cu eliberarea unei 

facturi pro-forme), până la 14 august a.c., în contul IBAN: 

RO98RNCB0072049706800001, deschis la BCR sector 1 București. 

LOC DE DESFĂȘURARE 
 

Vox Maris Grand Resort (4****) – Sala de conferințe 
Costinești jud. Constanța 907090 
Tel: +40(241) 734 062; Fax: +40(241) 734 288 
Mobil: +40(730) 588 475 
http://www.voxmarisclub.com/  
 

CAZARE 
 

Vox Maris Grand Resort (4****)  
Costinești jud. Constanța 907090 
Tel: +40(241) 734 062; Fax: +40(241) 734 288 
Mobil: +40(730) 588 475 
http://www.voxmarisclub.com/  
 
Ansamblul de vile pune la dispoziție peste 350 camere duble sau twin. Accesul în cadrul 
Vox Maris Grand Resort și la facilitățile din resort se face doar pe baza brățării de ac-
ces primite la recepție ce trebuie purtată la mână pe toată perioada sejurului. 
Facilități: 2 restaurante, 3 piscine, pool bar, No1 Club, Centru de Fitness, Centru de Bow-
ling, teren de tenis, Biliard Club.  
Dotări tehnice: acces internet (wi-fi) în restaurante, la piscine și în recepția resort-ului.  
Carduri de credit acceptate: VISA, Mastercard, American Express, Maestro, Euro Line 

style, Euroline. 
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