
 

 
FUNDAȚIA EUROPEANĂ TITULESCU  

La 14 ianuarie a.c., 
Fundația Europeană 
Titulescu – Centrul de 
Studii Strategice au 
organizat dezbaterea cu 
tema Republica Moldova. 
Situația postelectorală. 
Invitații speciali ai acestui 
eveniment au fost Angel 
Tâlvăr (ministru delegat 
pentru relațiile cu românii 
de peste hotare) Titus 
Corlățean (membru al 
Comisiei pentru politică 
externă a Senatului),și 
Iurie Reniță 
(ambasadorul Republicii 
Moldova la București). 
Dezbaterea a fost  
moderată de președintele 

FET, Adrian Năstase.  

Nr. 1/2015 

Alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ce 
urmează? 

C U P R I N S :  

Newsletter FET 

”Republica Moldova ca pivot: scurtă evaluare 

despre voinţa politică, bani şi vizibilitate în 

media”  (prof.univ.dr. Florin Diaconu) 

 
Miza „parcursului 
ireversibil” 
La alegerile 
parlamentare de la 
sfârşitul toamnei lui 
2014, trei partide politice 
cu agendă pro-
europeană din Republica 
Moldova au obţinut, 
împreună, 55 din cele 
101 locuri ale 
Parlamentului unicameral 
de la Chişinău. Acest 
număr de mandate este 
suficient, în principiu, 
pentru formarea unei 
majorităţi parlamentare 
care să susţină un 
guvern de coaliţie. Şi 

absolut insuficient pentru 
alegerea preşedintelui 
Republicii (pentru care e 
nevoie de 61 de voturi, 
deci de încă cinci în plus 
faţă de cele existente!). 
Pe cale de consecinţă, 
afirmă ambasadorul 
Reniţă (despre care 
unele voci afirmă că ar 
putea ocupa un post de 
ministru, poate chiar de 
Externe, în viitorul guvern 
de la Chişinău), una din 
problemele centrale ale 
pro-europenilor din 
Republica Moldova este 
aceea de a face ca 
„procesul pro-european 

să devină unul 
ireversibil”. Tot el spune 
că o asemenea 
încercare se confruntă 
cu „extrem de multe 
vulnerabilităţi”. 
Una dintre 
vulnerabilităţile majore 
este, desigur, aceea a 
caracterului vădit 
asimetric al resurselor de 
putere şi al voinţelor 
politice aflate în 
competiţie (sau în 
coliziune) în Republica 
Moldova.  
Continuarea la 
http://www.lapunkt.ro/2015/01/14/republic
a-moldova-ca-pivot-scurta-evaluare-
despre-vointa-politica-bani-si-vizibilitate-
in-media/  
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Fundația Europeană 
Titulescu a organizat 
miercuri, 28 ianuarie a.c., 
lansarea 
volumului Domnului 
consul general, cu aleasă 
stimă. Rio de Janeiro 
199… Însemnări 
diplomatice, semnat 
de ambasador Sicu V. 
Macovei. Alături de autor, 
au luat 
cuvântul ambasador 
Stelian Oancea, 
ambasador Ion 
Porojan și ministru 
consilier Ion 
Turturică. Invitat special 
la acest eveniment a 
fost E.S. Raymundo 
Santos Rocha Magno, 
ambasadorul Republicii 
Federative a Braziliei în 
România. 

Sicu V. Macovei este 

Memoriile unui consul la Rio de Janeiro 

 absolvent al Facultăţii de 
Istorie a Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași. Deține o carieră 
diplomatică încheiată cu 
rangul de ambasador. a 
avut misiuni permanente 
la Berlin, Madrid, Santiago 
de Chile, Rio de Janeiro, 
Montevideo și Havana. A 
deținut funcția de director 
în Centrala MAE, de 
vicepreședinte al 
Asociației Ambasadorilor 
și Diplomaților de Carieră 
din România. A publicat, 
la Editura Junimea, 
volumele de poezii 
“Anotimpuri aiurea” 
(2005), “Vânătorii de vise” 
(2006), “Hoț în grădina 
Raiului” (2007), “Abecedar 
de istorii și… istorioare” 
(2009), volumul de 
însemnări diplomatice 

“Papionul bine temperat” 
(2008), “Săgetător în 
Zodia Leului” (2010) și “La 
sud de Aconcagua, la 
nord de Istru” (2013). 

http://www.titulescu.eu/2015/01/l
ansarea-volumului-domnului-
consul-general-cu-aleasa-stima-
rio-de-janeiro-199-insemnari-
diplomatice/  

În scopul de a cultiva şi 

promova interesul tinerei 

generaţii pentru domenii 

precum istoria, relaţiile 

internaţionale, diplomaţia 

sau dreptul internaţional, 

Fundaţia Europeană 

Titulescu lansează 

proiectul Ziua studenţilor 

la FET. În acest cadru, 

periodic, un student/un 

grup de studenţi/ un 

masterand cu activitate în 

domeniile menţionate va fi 

invitatul fundaţiei pentru a 

prezenta publicului o 

Ziua studenților la Fundația Titulescu 

 expunere pe un subiect 

ales de el şi circumscris 

sferei noastre de 

activitate, urmată de o 

sesiune de Q&A. Formatul 

acestui eveniment este 

similar celui dezbaterilor 

organizate, în mod 

obişnuit, la Casa 

Titulescu. 

 

Cei interesați ne pot 

contacta pe mail la 

adresa: fundatiatitulescu

2013@gmail.com. 
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„Nu mi-a plăcut să mă aşez 
la marginea preocupărilor 
omeneşti. Mi-a plăcut toată 
viaţa să nu trăiesc în 
anonimat şi să fiu folositor 
oamenilor. După părerea 
mea omul moare de două 
ori: odată când decide 
Dumnezeu şi odată când 
vor muri cei care-l 
pomenesc. Pomenirea ţi-o 
faci prin fapte care 
înseamnă muncă, 
perseverenţă şi renunţări. 
Este acea muncă pe care o 
faci în folosul comunităţii.” 
(Traian Zorzoliu) 
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Fundația Europeană 

Titulescu a organizat la 29 

ianuarie a.c., lansarea 

volumului 4 al 

lucrării România – 

Supraviețuire și afirmare 

prin diplomație în anii 

Războiului 

Rece, coordonat 

de ambasador Nicolae 

Ecobescu și apărut sub 

egida FET. Alături de 

domnia-sa, au luat 

România – Supraviețuire și afirmare prin 

diplomație în anii Războiului Rece 

cuvântul: prof.univ.dr. 

Adrian Năstase, 

președintele FET, . 

ambasador Sergiu 

Celac și ambasador 

Neagu Udroiu. 

După cum o atestă 

experienţa istorică, 

iniţiativei diplomatice îi 

revine un rol esenţial în 

atingerea obiectivelor pe 

care şi le propune politica 

externă a unui stat. În 

absenţa iniţiativei, orice 

idee, concept ori proiect, 

indiferent de meritele sale 

intrinseci şi perspectivele 

obiective de punere în 

aplicare cu succes, 

rămâne stadiul germinaţiei 

potenţiale, respectiv al 

unui deziderat irealizabil. 

Pentru a deveni realitate, 

iniţiativa presupune, pe 

lângă estimarea corectă a 

interesului pe care îl va 

genera, sesizarea 

oportunităţii de 

implementare a ei, buna 

cumpănire a şanselor 

reale de reuşită, alegerea 

momentului potrivit şi a 

formulei adecvate de 

avansare a ei. 

Numeroasele propuneri 

prezentate de România, 

atât pe plan european, cât 

şi în cadrul Naţiunilor 

Unite, relevate de studiile 

şi articolele cuprinse în 

acest volum, 

demonstrează importanţa 

şi atenţia atribuite de 

diplomaţia română 

iniţiativei, ca metodă 

indispensabilă şi eficientă 

de realizare a obiectivelor 

politicii externe a ţării. 

(ambasador Nicolae 

Ecobescu) 

Traian Zorzoliu s-a născut 
la 15 decembrie 1936 în 
comuna Stoicăneşti, 
județul Olt. A activat în 
mediul cultural al judeţului 
Olt din anul 1964. Din anul 
1980 a fost director al 
Muzeului Câmpiei 
Boianului din Drăgăneşti 
Olt. S-a numărat între 
membrii fondatori ai Casei 
Memoriale „Nicolae 
Titulescu” în anul 1982. A 
fost recunoscut ca unul 

dintre promotorii 
muzeografiei pe 
meleagurile Oltului. A 
contribuit la organizarea şi 
introducerea în circuitul 
public şi ştiinţific a 
Muzeului Mănăstirii 
Brâncoveni (1995), 
Muzeului Mănăstirii 
Curtea de Argeş (1996), a 
Pinacotecii „Nicolae 
Titulescu” din Ialoveni, 
Republica Moldova 
(1997), Muzeului 

Mănăstirii Cozia (1998), 
Muzeului Cărţii bisericeşti 
al Episcopiei Râmnicului 
(2002), a Complexului 
Muzeal Boianu-
Stoicăneşti (2006), a 
Arheoparcului Gumelniţa 
din cadrul Muzeului 
Câmpiei Boianului din 
Drăgăneşti-Olt (2009). 

 

Extras din Nota asupra ediţiei, semnată de 

coordonatorul volumului 

In memoriam, Traian Zorzoliu (1936-2015) 

 



 

Fundația Europeană Titulescu 
Șos. Kiseleff nr. 47, sector 1, 
011343 
București, România 

lucrări ştiinţifice în varii 
domenii, conferinţe, 
cursuri universitare, 
corespondenţă), 
conservarea patrimoniului 
şi a altor mărturii legate 
de viaţa şi opera sa; 

- organizarea de 
conferinţe, simpozioane 
şi seminarii pe teme 
vizând dreptul 
internaţional, relaţiile 
internaţionale, instituţiile 
internaţionale, integrarea 
europeană şi 
euroatlantică, securitatea 
internaţională, cu 
participarea unor 
importante personalităţi 
ale vieţii politice, 
diplomatice şi din medii 

OBIECTIVELE ȘI 
ACTIVITATEA 
FUNDAȚIEI EUROPENE 
TITULESCU  

 

Fundația și-a fixat 
următoarele obiective: 

- readucerea în 
actualitate şi perpetuarea 
memoriei marelui om 
politic şi diplomat român 
Nicolae Titulescu, 
stimularea interesului 
pentru personalitatea şi 
opera politico-diplomatică 
a acestuia, încurajarea 
cercetării ştiinţifice şi 
publicarea de volume 
care să cuprindă scrierile 
sale (documente oficiale, 

academice din România 
şi din străinătate;  

- desfăşurarea de 
activităţi care să 
contribuie la formarea 
profesională a tinerilor 
diplomaţi şi a viitorilor 
oameni politici în spiritul 
ideilor convergente către 
unitatea Europei. 

Tel:  +4021 222 19 83 
Fax:  +4021 222 19 82 
E-mail: 
fundatiatitulescu2013@gmail.com  

”Idealul este în sine o realitate în 
devenire.” (Nicolae Titulescu) 

Calendarul activităților FET în luna februarie 2015 

 

3 februarie 2015 - Lansarea volumului Condeie, voci, chipuri. Presa românească – 
pagini de istorie, semnat de ambasadorul Neagu Udroiu. Invitați: Ion Iliescu, fost 
președinte al României, academician Răzvan Theodorescu,ambasador George 
Apostoiu, teleaștii Ilie Ciurescu și Nicolae Melinescu, scriitorii Nicolae Dan Fruntelată și 
Florentin Popescu și prof.univ.dr. Titus Vâjeu. Moderator: prof.univ.dr. Adrian Năstase, 
președintele FET. 

5 februarie 2015 - Dezbaterea cu tema Atentatele de la Paris. Implicații în Franța și în 
lume. Invitați speciali: Nicolas Don, jurnalist, și Dirar Kutaini, președintele Centrului 
Cultural European Româno-Panarab. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase, 
președintele FET. 

11 februarie 2015 - Lansarea volumului Istoria diplomației. Secolul XX, semnat 
de ambasador Constantin Vlad. Invitați speciali: prof.univ.dr. Adrian 
Năstase (președintele FET), ambasador Sergiu Celac, prof.univ.dr. Ion Calafeteanu 
și ambasador Nicolae Ecobescu. 

12 februarie 2015 - Dezbaterea cu tema Grecia – Ce fel de schimbare?. Invitați 
speciali: George Ciamba, secretar de stat pentru Afaceri Europene, MAE și prof. univ. 
dr. Cristian Socol, Departamentul de Economie și Politici Economice, 
ASE. Moderator: prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, președintele FET. 

 

website: 

 www.titulescu.eu 

Facebook: 

www.facebook.com/FundatiaEurope

anaTitulescu 

Twitter: 

 twitter.com/FTitulescu 

LinkedIn: 

Fundatia Europeana Titulescu 

Google+: 

Fundatia Titulescu 

Youtube: 

Fundatia Titulescu 
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