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Institutul Diplomatic Român

Despre noi

Institutul Diplomatic Român, fondat în septembrie 2005, este o instituţie publică,
cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor
Externe.

IDR sprijină activitatea personalului specializat din cadrul ministerului prin
furnizarea de expertiză şi cursuri de instruire profesională în domeniul relaţiilor
internaţionale şi al diplomaţiei.

De asemenea, oferă servicii de analiză pentru Ministerul Afacerilor Externe şi
pentru alte instituţii publice sau private din România şi străinătate, organizează
evenimente dedicate unor probleme de politică internaţională, publică periodice şi
lucrări de specialitate şi organizează cursuri destinate persoanelor cu studii superioare,
care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul privat, interesate în perfecţionarea
cunoştinţelor şi abilităţilor asociate domeniului relaţiilor internaţionale.

Preşedintele Institutului Diplomatic Român este ministrul Afacerilor Externe.
Colegiul director este numit de către Preşedintele Institutului  şi este format din
Directorul general, Directorul cu atribuţii privind formarea profesională, Directorul cu
atribuţii privind furnizarea de expertiză şi doi membri având atribuţii de conducere în
cadrul Institutului. 

Obiectivele majore ale Institutului Diplomatic Român se axează pe:
•       Furnizarea de expertiză în domeniul relaţiilor internaţionale - studii, analize
de     strategie politică, lucrări de specialitate - pentru Ministerul Afacerilor Externe şi
pentru alte instituţii publice sau private din România si străinătate.
•      Organizarea de cursuri de instruire şi perfecţionare profesională pentru
membrii  Corpului Diplomatic şi Consular al României în spiritul promovării
profesionalismului şi responsabilităţii în misiunea de reprezentare a României în
străinătate. Un obiectiv este şi formarea profesională a proaspeţilor angajaţi din toate
departamentele Ministerului Afacerilor Externe, precum şi perfecţionarea continuă a
altor angajaţi. Totodată, se vor organiza cursuri şi pentru alte categorii de cursanţi –
funcţionari internaţionali, publici, personal al ambasadelor acreditate în România şi alte
persoane interesate. Cursurile vor acoperi arii diferite de interes: istoria şi teoria relaţiilor
internaţionale, evoluţii contemporane în lumea politică, tehnici diplomatice, drept
internaţional şi drept european, etichetă şi protocol, studii regionale, etc.
•        Editarea colecţiilor de documente diplomatice şi a memorialisticii diplomatice
în  colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe.
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Activitatea IDR
2012

Cursuri

•Politică externă şi diplomaţie

Programul Politică Externă şi Diplomaţie se adresează persoanelor cu studii superioare,
care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul privat, interesate de politica externă
a României şi de perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate domeniului
diplomaţiei.  Absolvirea programului permite obţinerea unui certificat cu sigla
MinisteruluiAfacerilor Externe si a Institutului Diplomatic Român. Modalitatea de
examinare este un test grilă.  Pe parcursul programului au loc şi cursuri interactive cu
scopul de verificare a cunostinţelor, dar si cu scopul de a înţelege mai bine noţiunile
teoretice.

Seria mai – decembrie: 91 absolvenţi

•Protocol şi comunicare în diplomaţie

Cursul Protocol şi comunicare în diplomaţie se adresează persoanelor din mediul public
sau din cel privat, în vederea utilizării corecte a protocolului în relaţiile oficiale şi a
deprinderii abilităţilor de a lucra într-un context internaţional prin înț elegerea
elementelor cheie ale comunicării diplomatice. 

Seria martie – iunie: 69 absolvenţi
Seria octombrie – decembrie: 76 absolvenţi

•Diplomaţie şi securitate

Cursul Diplomaţie şi securitate se adresează persoanelor din mediul public şi din cel
privat, în vederea aprofundării cunoştinţelor din acest domeniu sau a dobîndirii lor.
Lectorii acestui program sunt academicieni de renume, ambasadori, consuli sau
specialişti în domeniu, cu o vastă experienţă.  

Seria martie – iunie: 129 absolvenţi
Seria octombrie –decembrie: 81 absolvenţi
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•Cursuri de limbi străine 

Institutul Diplomatic Român organizează cursuri de limbi străine adresate angajaţilor
Ministerului Afacerilor Externe.

o   Limba arabă;
o   Limba ebraică;
o   Limba portugheză;
o   Limba rusă;
o   Limba turcă.

Programe de formare destinate diplomaţilor străini

La cerere, Institutul Diplomatic Român organizează cursuri pe diferite tematici pentru
diplomaţii străini, în baza unor acorduri de cooperare.

Curs de pregătire pentru diplomaţi şi înalţi funcţionari din
Republica Moldova

Institutul Diplomatic Român a organizat în
perioada 5 – 21 decembrie 2012 Cursul de
specializare în diplomaţie şi relaţii internaţionale
destinat diplomaţilor şi înalţilor funcţionari din
Republica Moldova. Programul s-a desfăşurat cu
sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al
României şi al Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare.   

Institutul Diplomatic Român a desfăşurat în 2010 un  program de pregătire a 10
diplomaţi şi înalţi funcţionari din Republica
Moldova, program care a cuprins trei luni de
pregătire diplomatică în domeniul relaţiilor
internaţionale şi integrării europene. În anul 2011,
IDR în colaborare cu MAE şi PNUD a desfăşurat
un al doilea program de pregătire a diplomaţilor şi
înalţilor funcţionari guvernamentali din  Republica
Moldova, program susţinut prin fonduri ODA, în perioada 1 – 9 septembrie 2011. 
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Editarea Arhivelor Diplomatice

Institutul Diplomatic Român are printre atribuţiile sale editarea colecţiei naţionale
„Documente Diplomatice Române”. De asemenea, conform HG 880/2005 IDR are
misiunea publicării memorialisticii diplomatice, importantă sursă care completează
informaţiile transmise de documentele diplomatice propriu-zise.

Grupul de specialişti care are responsabilitatea prelucrării şi editării volumelor
de documente diplomatice este format din cadre didactice şi cercetători de la
Universitatea din Bucureşti şi Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română.
Acest grup a elaborat normele unitare de editare şi strategia de cercetare a fondurilor
arhivistice, preponderent arhivele diplomatice dar şi alte arhive – Arhivele naţionale,
Biblioteca Academiei -  susceptibile să furnizeze documente care interesează colecţia.

Colecţia naţională „Documente Diplomatice Române” este structurată în trei serii
cronologice a căror logică provine atât din marile etape ale istoriei universale cât şi din
evoluţia specifică a statului român din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la
prăbuşirea   regimului comunist. Prima serie este consacrată diplomaţiei româneşti de
la formarea statului român modern până sfârşitul primului război mondial. A doua serie
tratează perioada României Mari şi se încheie cu anul 1947. Ultima serie, seria a treia,
corespunde politicii externe a perioadei comuniste (1948-1989). Pe lângă cele trei serii
cronologice, colecţia mai poate cuprinde volume tematice, consacrate unor probleme
majore din istoria statului român, cu implicaţii în planul relaţiilor internaţionale.

Fiecare volum al colecţiei „Documente Diplomatice Române” dispune de un
studiu introductiv şi de notă asupra ediţiei redactate în limbile română şi engleză; de
asemenea lista documentelor este publicată în limbile română şi engleză. Documentele
elaborate în limbile franceză şi engleză sunt publicate în original iar documentele
redactate în alte limbi sunt traduse în română; fiecare volum are la final un indice
analitic. 

Până în prezent au apărut următoarele volume:
Documente Diplomatice Române, seria I, volumul 11, anul 1883, volum

realizat de Alin Ciupală, Rudolf Dinu, Antal Lukacs, introducere de Rudolf Dinu,
Editura Academiei, Bucureşti, 2006, CXLVII+595 pp.

Documente Diplomatice Române, seria a II-a, volumul 18, partea I, 1
ianuarie - 30 iunie 1936, volum realizat de Laurenţiu Constantiniu, Alin-Victor Matei,
Editura  Academiei, Bucureşti, 2008, CXXXIV+1002 pp.
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Documente Diplomatice Române, seria a III-a, România şi Tratatul de la
Varşovia. Conferinţele miniştrilor afacerilor externe şi ale adjuncților lor (1966-
1991), volum realizat de Mioara Anton, introducere de Mioara Anton, Editura Alpha
MDN, Buzău, 2009, CLXXXII+1275 pp.    

Memorialistică Diplomatică, volumul I, Alexandru Em. Lahovary, Amintiri
diplomatice. Constantinopol (1902-1906), Viena (1906-1908), ediţie îngrijită de
Adrian Stănescu şi Laurenţiu Vlad, studiu introductiv, selecţia documentelor, note,
comentarii şi indice de Laurenţiu Vlad, Institutul European, Iaşi, 2009, L+150 pp.

Documente Diplomatice Române, seria a II-a, volumul 18, partea II, 1 iulie
- 31   decembrie 1936, volum realizat de Laurenţiu Constantiniu, Alin-Victor Matei,
Andrei Șiperco, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2010, CXII+919 pp.

Documente diplomatice române, seria I, volumul 12, 1884-1885, Editori Rudolf
Dinu, Alin Ciupală, Antal Lukacs, Editori asociaţi Anca-Graţiela Moga, Nicolae
Nicolaescu, introducere de Rudolf Dinu, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2010.  
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Policy Brief

Colecţia de Policy Brief cuprinde o serie de studii şi analize ai căror autori sunt
angajaţi ai Institutului Diplomatic Român cu atribuţii de cercetare, precum şi
colaboratori externi cu expertiză recunoscută în domeniul lor de specializare/expertiză.
Policy Brief-ul cuprinde texte bazate pe surse publice, iar opiniile exprimate reprezintă
punctele de vedere ale autorilor. Tematica abordată de   autorilor Policy Brief-urilor se
înscrie în aria generală a studiilor de relaţii internaţionale, istorie şi actualitate
contemporană.

În anul 2012, Institutul Diplomatic Român a publicat următoarele Policy Brief-uri:

• Policy Brief nr. 23 (martie 2012), „Crearea Serviciului de Acţiune Externă al
Uniunii”. Autor: Ruxandra Ivan.  
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• Policy  Brief  nr.25  (august,  2012),  „Raportarea  Washingtonului  la  islamul
politic sau raţiunea unui pact necesar”. Autor: Laura Sitaru. 

• Policy Brief nr. 26 (august, 2012), „Siria: apogeul unei crize de peste 16 luni,
care a accelerat transformarea unui jucător geostrategic regional într-un pivot
geopolitic foarte fragil şi extrem de instabil”. Autor: Florin Diaconu.  

• Policy  Brief  nr.  27  (septembrie  2012),    „Situaţia  curentă  din  Afganistan:
probleme foarte serioase pentru ISAF şi NATO”. Autor: Florin Diaconu. 

• Policy Brief nr. 28 (septembrie 2012), "Un nou plan de reformare, adâncire şi
completare a integrării continentale sub forma unei Uniunii Europene
transformate într-o federaţie de state. Reacţii politice şi perspective legate de
dinamica puterii UE pe arena internaţională." Autor: Florin Diaconu.  

• Policy Brief nr. 29 (septembrie 2012), "După Gdansk, înainte de Solidaritatea.
Tulburările din Polonia din anul 1976 reflectate în documente diplomatice
româneşti". Autor: Ovidiu Bozgan. 

• Policy Brief nr. 30  (septembrie 2012), "Egiptul post-revoluţionar şi provocările
guvernării". Autor: Laura Sitaru.  

• Policy Brief, nr. 31 (octombrie 2012), " Comitetul Olimpic Internaţional - repere
ale evoluţiei instituţionale". Autor: Andrei Şiperco. 

• Policy  Brief,  nr.  32  (octombrie  2012),  " Un perpetuum  mobile  european -
Mecanismul de cooperare şi verificare". Autori: Paul Duţă şi Simona Cohen.

• Policy Brief, nr. 33 (octombrie 2012), "Artele şi autoritatea publică în secolul
XXI:promovare sau subvenţionare?". Autor: Alin Ciupală.  

• Policy Brief, nr. 34 (octombrie 2012), " Preţul salvării monedei euro sau cât va
costa încăpăţânarea Germaniei de a juca până la capăt cartea austerităţii?". 
Autor: Alina Buzăianu. 

• Policy Brief, nr. 35 (noiembrie 2012), Proiecţii şi acţiuni în politica externă
românească (sfârşitul anilor ‘60-începutul anilor ’70). Autor: Mioara Anton.  

• Policy Brief, nr. 36 (noiembrie 2012), Uraganul Sandy, puterea naţională
americană şi alegerile prezidenţiale din  SUA. Autor: Florin Diaconu.

• Policy Brief, nr. 37 (noiembrie 2012), Conflictul din Gaza. Între interpretări şi
evoluţii regionale. Autor: Laura Sitaru. 

• Policy  Brief,  nr.  38  (decembrie 2012),  "Câteva  elemente  ale  componentei 
militar-strategice a celor opt zile de război între Hamas şi Israel şi a unor
evoluţii politico-militare conexe". Autor: Florin Diaconu.   
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• Policy Brief, nr. 39 (decembrie 2012), "Publicarea romanului Ostinato de Paul
Goma.  Un  cvasi-incident  diplomatic  româno-vest-german,  1971".  Autor:
Ovidiu Bozgan 

• Policy Brief, nr. 40 (decembrie 2012), "România şi Republica Moldova: un
bilanţ al relaţiilor bilaterale". Autor: Ruxandra Ivan. 

• Policy Brief, nr. 41 (decembrie 2012), "Criza economică atinge cel mai vestic 
avanpost al Uniunii Europene: Cipru. Efectul interdependenţei economice din
zona euro". Autor: Alina Buzăianu. 

Policy Paper

Seria Policy Paper cuprinde texte bazate pe surse publice. Opiniile exprimate
reprezintă punctele de vedere ale autorilor. 

În anul 2012, Institutul Diplomatic Român a publicat următoarele Policy Paper-uri:

• Policy paper, nr. 1 (noiembrie) 2012. Avatarurile imperiilor şi expedițiilor în
Asia Centrală. Autori: dr. Paul Duţă şi Contantin Stanciu.

• Policy Paper, nr. 2 (decembrie) 2012. Consideraţii privind aranjamentele asupra
armelor convenţionale în Europa. Autori: dr. Paul Duţă şi dr. Ion Panait. 
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Evenimente

Conferinţe, dezbateri şi mese rotunde

Conferinţă dr. Assaf Moghadam, IDC, Herzliya, Israel

Institutul Diplomatic Român a găzduit, pe data de 23 mai 2012, o conferinţă susţinută
de dr. Assaf Moghadam, Senior Researcher la International Institute for Counter
Terrorism, Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya, Israel. Conferinţa s-a axat pe
analiza fenomenului terorismului islamic în contextul schimbărilor de regim din spaţiul
arab. „Primăvara arabă” poate deveni, în opinia dr. Assaf Moghadam, un teren propice
pentru pătrunderea elementelor extremiste în aceste state. Conferinţa s-a bucurat de o
participare numeroasă, publicul dovedind un interes particular pentru tematica abordată
de lectorul Assaf Moghadam. 
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Cea de-a 45-a aniversare a ASEAN

Institutul Diplomatic Român a organizat
pe 12 septembrie 2012, în colaborare cu
Institutul Român de Studii Euro-Asiatice
(IRSEA), o conferinţă dedicată celei de-a
45-a aniversări a Asociaţiei Naţiunilor Asiei
de Sud-Est (ASEAN).  
La eveniment au luat parte ambasadori ai

statelor ASEAN acreditaţi la Bucureşti, membrii ai corpului diplomatic român, precum
şi specialişti în relaţii internaţionale interesaţi de regiune.  
Programul conferinţei a inclus: 

• Cuvântul de deschidere al domnului ambasador Gheorghe  Savuică, preşedintele
IRSEA; 

• Alocuţiunea susţinută de către E.S.domnul Dato’ Nik Mustafa Kamal Nik 
Ahmad,  ambasadorul  Malaeziei  la
Bucureşti; 

• Alocuţiune susţinută de către domnul
Dan    Petre,    Secretar    de    Stat    în 
Ministerul Afacerilor Externe; 

• Lansarea publicaţiei Asia in the Eyes
of Europe, publicaţie a IRSEA; 

• Cuvantul  de  încheiere  al  doamnei
Laura Sitaru, director al Direcţiei 
Furnizare Expertiză, Institutul Diplomatic Român. 

Dezbaterea  Barack Obama & Mitt Romney – 
Strategies and  Secrets  of  Success

in  the  2012  U.S. P residential Elections

Ambasada Statelor Unite ale Americii în colaborare cu Institutul Diplomatic
Român au organizat la sediul IDR, dezbaterea „Barack Obama & Mitt Romney –
Strategies and Secrets of Success in the 2012 U.S. Presidential Elections”, marţi 16
octombrie 2012. 
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Prezentările şi dialogul dintre domnul
Don Fowler, preşedinte al „Fowler
Communication, Inc”, din partea Partidului
Democraticşi domnul Paul Pelletier,
preşedinte şi patron al „Direct Campaign
Solutions”‚din partea Partidului Republican,

au suscitat interesul asistenţei. Cursanţii şi cercetătorii institutului, prezenţi la eveniment,
au pus numeroase întrebări, dezbaterea fiind      de-
osebit de animată. Doamna Edwina Sagitto, ataşat
cultural al ambasadei a discutat cu reprezentanţii
IDR despre colaborări viitoare.

Masa rotundă Editarea şi valorificarea documentelor
diplomatice româneşti.Proiecte şi perspective

Institutul Diplomatic Român a organizat
joi, 29 noiembrie 2012, o masă rotundă cu tema
Editarea şi valorificarea documentelor
diplomatice româneşti.Proiecte şi perspective
la care au fost dezbătute principalele aspecte
ale activităţii de editare a documentelor

diplomatice. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa istoricilor Mioara Anton, Bogdan
Antoniu, Alin Ciupală, Laurenţiu Constantiniu, Ovidiu  Bozgan şi  Andrei Şiperco,
direct implicaţi în editarea colecţiei de Documente Diplomatice Româneşti a Institutului
Diplomatic Român. 
Unitatea Arhive Diplomatice a Ministerului
Afacerilor Externe, cu care Institutul Diplomatic are
o lungă relaţie de bună colaborare, a fost reprezentată
la această dezbatere de directorul său, dl. Stelian
Obiziuc. 



Conferinţa-dezbatere Predare şi învăţare în Relaţiile
Internaţionale

Institutul Diplomatic Român a organizat, joi 13 decembrie 2012, conferinţa-dezbatere
cu tema Predare şi învăţare în Relaţiiile Internaţionale. Alături de cei trei organizatori prin
cipali (dr. Florin Diaconu, dr. Ovidiu Bozgan şi dr. Andrei Şiperco, care sunt atât cercetători
în cadrul IDR, cât şi cadre didactice la Universitatea din Bucureşti) au participat alte
paispezece persoane, studenţi sau foşti studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Politice, ai Facultăţii
de Litere şi ai Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti), precum şi cursanţi
ai Institutului Diplomatic Român. Textele prezentate, ca şi discuţiile au pus în lumină mai
multedintre ferestrele de oportunitate, realizările şi dificultăţile legate în mod direct de
predarea şi învăţarea Relaţiilor Internaţionale în România.  

Participanţii au decis să transforme această manifestare într-una anuală, stabilind
ca următoarea conferinţă-dezbatere pe tema Predare şi învăţare în Relaţiile
Internaţionale să aibă loc peste exact un an, respectiv în ziua de 13 decembrie 2013.

Cursuri

Curs de management şi protecţie a informaţiilor clasificate în
administraţia publică

Institutul Diplomatic Român în colaborare cu Fundaţia de Perfecţionare
Profesională în Administraţia Publică şi Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene au organizat la Sibiu, în perioada 6-12 februarie 2012,
Cursul de management şi protecţie a informaţiilor clasificate în administraţia publică,
care s-a adresat  persoanelor cu studii superioare şi celor care funcţionează în aparatul
de stat sau în mediul privat, interesate de perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor
asociate acestui domeniu. Cursul  a  oferit participanţilor şansa unică  de a a afla despre 
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mijloacele  si metodele specifice activităţilor de protecţie a informaţiilor clasificate,
prezentările fiind făcute de către lectorii Institului Diplomatic Român. Cursul a fost
alcătuit din sesiuni interactive care au abordat următoarele aspecte: principiile
administraţiei  publice, securitatea economică financiară, securitatea informaţiilor,
gestionarea conflictelor internaţionale, drepturile omului în contextul securităţii,
managementul activităţii de pregătire a personalului în domeniul protecţiei informaţiilor,
managementul informaţiilor.

Cea de-a 19-a ediţie a cursurilor internaţionale „Nicolae
Titulescu” pentru tineri diplomaţi

Institutul Diplomatic Român participă la cea
de-a 19-a ediţie a Cursurilor internaţionale „Nicolae
Titulescu” pentru tineri diplomaţi organizate de
Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Diplomatic
Român, în parteneriat cu Sindicatul Naţional al
Funcţionarilor Publici şi cu sprijinul CODECS,  în
perioada 11-18 noiembrie

2012, la Poiana Braşov. Actuala ediţie a cursurilor „Nicolae
Titulescu” care se desfăşoară sub tema Abordări regionale
într-un context multilateral - provocări într-o  lume  în
globalizare  s-a  bucurat şi în acest an de sprijinul şi
participarea reprezentanţilor Institutului Diplomatic Român care au susţinut conferinţe
în cadrul seriei de activităţi din programul cursurilor internaţionale „Nicolae   Titulescu”.
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Workshop-uri

Primul workshop româno-saudit

Institutul Diplomatic Român a
organizat, în colaborare cu ambasada
Regatului Arabiei Saudite la
Bucureşti, primul workshop româno-
saudit ale cărui lucrări s-au
desfăşurat pe durata a două zile, 22

şi 23 octombrie 2012. Workshopul a cuprins patru secţiuni distincte dedicate relaţiilor
bilaterale, aspectelor economice şi de securitate regională, precum şi proiectelor
culturale pe care cele două ţări intenţionează să le dezvolte. Lucrările s-au bucurat de
prezenţa reprezentanţilor corpului diplomatic arab acreditat la Bucureşti, unui număr
de specialişti din ministere şi instituţii ale
statului, precum şi de reprezentanţi ai
mediului academic din România.
Secţiunea dedicată relaţiilor culturale s-a
bucurat de participarea Secţiei de Limba
Arabă a Universităţii din Bucureşti.

Vizite cu semnare de acorduri de cooperare

Vizita delegaţiei bulgare

În perioada 22-23 octombrie 2012,
profesorul Vlad Nistor, director general al
Institutului Diplomatic Român, a primit vizita
doamnei Tanya Mihaylova, director al Institutului
Diplomatic al Ministerului de Externe al
Republicii Bulgaria, şi a doamnei Adelina
Tomova, şef al Departamentului de Afaceri

Publice şi Cooperare al institutului bulgar. Cu această ocazie s-a semnat acordul de
cooperare între cele două institute.
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Expoziţii

Expoziţia şi Colocviul Ştiinţific
Grigore Gafencu - Diplomat, istoric şi gazetar

Directorul Institutul Diplomatic Român,
prof.univ.dr. Radu Carp a participat luni, 30
ianuarie, la expoziţia şi colocviul ştiinţific Grigore
Gafencu - Diplomat, istoric şi gazetar, eveniment
organizat la Chişinău de Ministerul Afacerilor
Externe al României, Ambasada României în
Republica Moldova, Institutul Cultural Român

„Mihai Eminescu" la Chişinău şi Universitatea de
Stat din Moldova - Facultatea de Istorie şi Filozofie,
Institutul de Istorie Socială  „Promemoria".



Institutul Diplomatic Român

19

Ceremonii de absolvire

Ceremonie de absolvire a cursurilor de relaţii internaţionale şi
diplomaţie -  Fundaţia „Lauder-Reut”

Institutul Diplomatic Român, aflat în cel de-al şaselea an de parteneriat cu
Fundaţia „Lauder-Reut”, a participat pe 25 mai 2012, în sala Gafencu a Ministerului
Afacerilor Externe, la decernarea diplomelor de absolvire a cursurilor de relaţii
internaţionale şi diplomaţie de către elevii Liceului „Lauder-Reut”
(http://www.mae.ro/node/13612) . Diplomele au fost decernate în prezenţa ministrului
de externe al României, Andrei Marga.

Evenimente internaţionale

TASAM Forum, Istanbul 

În perioada 25-27 aprilie 2012 a avut loc la Istanbul, Turcia, cea de-a 5-a ediţie
a  International Balkan Forum, organizată de TASAM, sub egida guvernului turc.
Institutul Diplomatic Român a fost reprezentat de Laura Sitaru, director al Direcţiei
Furnizare Expertiză (http://www.tasam.org/en/). 
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The 15th Dubrovnik Diplomatic Forum: Diplomacy and
Inter-Cultural Dialogue”

În perioda 23-26 mai a avut loc la Dubrovnik cea de-a 15-a ediţie a Dubrovnik
Diplomatic Forum la ale cărui lucrări Institutul Diplomatic Român a fost reprezentat
de directorul general, prof. dr. Vlad Nistor. Participanţii au luat în discuţie importanţa
dimensiunii culturale şi a relaţiilor interculturale pentru mia buna înţelegere a evoluţiilor
regionale. Forumul a fost organizat de Academia Diplomatică din Republica Croaţia,
în parteneriat cu Universitatea din Zagreb, CAAS Dubrovnik, European Mediterranean
University şi Universitz of East Anglia.  

International Forum for Diplomatic Training, Baku 2012

Directorul general, prof. dr. Vlad Nistor, a participat la lucrările „The 40th Annual
Meeting of Deans and Directors of Diplomatic Academy” desfăşurate la Baku în
perioada 26-28 septembrie 2012. Încă din anul 2000, reprezentanţii Institutului
Diplomatic Român participă la acest eveniment care reuneşte instituţii de prestigiu din
lume cu atribuţii în formarea diplomatică. (http://forum.diplomacy.edu/)

Diplomatic European Programme
Programul Diplomatic European

Programul Diplomatic European (European Diplomatic Programme) este un
proiect comun al Statelor Membre U.E. şi al instituţiilor europene. Structura programului
este împărţită în cinci module. La ediţia din 2012, desfăşurată în Cipru, la Limassol, în
perioada 24-26 septembrie, Institutul Diplomatic Român a fost reprezentat de Laura
Sitaru, director al Direcţiei Furnizare Expertiză.
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The 7th Balkan Network Annual Conference on
Multidimensional Regional Integration/Cooperation Vision

2022

Reuniunea a avut loc la Tirana, în perioada 3-6 octombrie 2012, Institutul
Diplomatic Român fiind reprezentat de directorul general, prof. dr. Vlad Nistor. 

Parteneriate

Colaboratori permanenţi

Institutul de Relaţii Internaţionale Clingendael din Olanda 
Academia Diplomatică din Viena 

Acorduri
2012:

Centrul de Cercetări Strategice al MAE al Republicii Turcia
Institutul Rio Branco al Ministerul Relaţiilor Externe al Republicii Brazilia
Institutul Diplomatic al MAE din Republica Bulgaria

2011:

PATRIR (Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii)
Departamentul-Catedra UNESCO, Universitatea Bucureşti
Fundaţia de Perfecţionare Profesională în Administraţia Publică 
The Institute of International Politics and Economics, Belgrad, Serbia
Academia Diplomatică a MAE din Republica Macedonia

2010:

IICCMER ( Institutul de Investigaţie a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc )
Institutul Artigas al MAE Uruguay
Facultatea de Stiinţe Politice, Universitatea Bucureşti
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Asociaţia BISMUN
Institutul pentru Drepturile Omului şi al Păcii – Universitatea Cheik Anta Diop,
Dakar, 
Senegal 
Arhivele Militare de Stat ale Rusiei (AMSR)
Universitatea Agora, Oradea
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor - Ministerul Apărării Naţionale

2009:

Academia Diplomatică a MAE Ucraina 
Institutul Serviciilor Externe – MAE Regatul Norvegiei 
Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti

2008:

Memorandum de Înțelegere OCEMN
Centrul de Studii Strategice din Republica Lituania 
Academia Diplomatică a MAE din Republica Cehă
Institutul de Relaţii Internaţionale şi Studii Strategice Lakshman  Kadirgamar din Sri
Lanka 
Institutul Iordanian de Diplomaţie 
Academia Diplomatică Andres Bello a MAE Chile   
Organizaţia Internaţională a Francofoniei
Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea
“Lucian Blaga”, Sibiu

2007:

Academia Diplomatică a MAE din Republica Serbia 
Facultatea de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii de Stat din Sankt Petersburg 
Institutul de Studii Diplomatice al MAE al Republicii Tunisia
Academia Diplomatică a MAE a Republicii Elene 
Fundaţia Ronald S. Lauder
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea de Vest,
Timişoara 
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2006:

Academia Diplomatică a MAE a Federaţiei Ruse 
Agenţia Federală a Arhivelor Rusiei (Rosarhiv) 
Institutul de Relaţii Externe al Republicii India 
Institutul Danez pentru Studii Internaţionale din regatul  Danemarcei

2005:

Institutul Diplomatic Portughez al MAE din Republica Portugheză

Statut de membru

International Center for Black Sea Studies (ICBSS)
International Forum on Diplomatic Training 

Proiecte de viitor

• Difersificarea tematicii de cercetare, în acord cu priorităţile de politică externă ale
României. 
• Organizarea de cursuri internaţionale (formare profesională pentru diplomaţi străini,
şcoli de vară), în cooperare cu PNUD, ODA şi MAE.  
• Derulare de  proiecte de internship în cadrul programelor de cercetare ale IDR.
• Găzduirea de evenimente de diferite tipuri: conferinţe, mese rotunde, lansări de carte
etc. 
• Diversificarea ofertei de cursuri de formare profesională pentru diplomaţi, angajaţi în
sectorul public şi privat. 



www.idr.ro


