
  

 

 

 

 

Punţi de securitate transatlantică pe fondul 
discrepanţelor dintre marile strategii de securitate 
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JW MARRIOT GRAND HOTEL, BUCHAREST 

16 Aprilie 2019 
 
 
 
 

Paneluri 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Provocările securităţii într-o lume a “primordialităților” 

 Care este geopolitica erei Globalizării 4.0? 

 Unilateralitate şi multilateralitate într-o lume dificilă a globalizării 

 Viitorul cooperării transatlantice. O singură viziune, mai multe abordări 

Geopolitica zilelor nostre este conturată atât de forţele de contracţie divergente ale noii ere 
a competiţiei marilor puteri, cât şi de expansiunea rezultată în urma Globalizării 4.0. Cum 
funcţionează clasicele concepte de unitelaritate şi multilateralitate în noul sistem 
internaţional? Cum este va fi lumea schimbată de marile strategii ale „liderilor”? Cum poate 
supravieţui sau chiar creşte cooperarea transatlantică într-o lume a competiţiei 
multilateraliste/unilateraliste? 

 
Moderator Speakeri 

Charles “Chuck” Wald Arnold Dupuys 
Hans-Lothar Domröse 
George Ciamba 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Naţional, regional şi global într-o arhitectură de guvernare globală supusă contestărilor 

 Actori ai securităţii naţionale, regionale şi globale şi iniţiative care intensifică 
parteneriatul şi interoperabilitatea transatlantică 

 Convergenţele de securitate ale EU şi SUA în regiunea Mării Negre 

 Nivelul critic al parteneriatului de informaţii şi securitate în mediul civil şi militar 

Creşterea naţionalismului şi expansiunea iliberalismului creează din ce în ce mai multe 
schimbări în arhitectura conducerii globale de astăzi, inclusiv în structura transatlantică. 
Aşadar, ne aflăm în faţa momentului în care actorii securităţii naţionale, regionale şi globale 
şi iniţiativele care au promovat parteneriatul transatlantic pentru mai multe decenii 
trebuie să îşi consolideze şi să îşi unească acţiunile pentru a proteja şi spori democraţia şi 



  

 

securitatea. Parteneriatele realizate la nivelul securităţii şi al informaţiilor din cadrul 
mediului militar şi civil se confruntă, din acestă perspectivă, cu momente critice. 

 
Moderator Speakeri 

Sergiu Medar Carol Rollie Flynn 
Iulian Chifu 
Liliana Popescu 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3A. Factori de (In)securitate ai schimbării într-o lume din ce în ce mai confuză 

 Problemele cheie ale lumii şi mişcările care schimbă societatea- ameninţări hibride într-o lume 
hidribă. Apărarea comună în faţa influenţei ruse şi a ameninţărilor hibride  

 Din adâncurile ambiguităţii către culmile nesiguranţei  

 Abordări inovatoare pentru viitorul securităţii 
 

Odată cu desfăşurarea globalizării în planul sistemului internaţional, conceptul de putere 

se sbhimbă din ce în ce mai mult. Semnificaţia influenţei şi a controlului este mai degrabă 
complexă şi multidimensională decât materială, cea din urmă purtând semnificaţia de 
„mare putere”. Astfel, problemele cheie ale lumii şi mişcările care schimbă societatea de 
astăzi sunt extrem de influenţate de ceea era numit în perioada de după Războiul Rece 
„putere neclară”. Asta înseamnă că s-a shimbat şi s-a diversificat puterea în materie de 
securitate internaţională a diverse ţări şi actori globali. Prin „putere neclară” ne referim la 
două elemente importante ale contemporaneităţii: „puterea sistemelor” şi „puterea celor 
slabi”. Ambele pot fi folosite ca sursă importantă de putere pentru efortul de influenţă ca 
parte a unei lumi hibride într-o continuă creştere. Aceste noi tipuri de ameninţăti hibride 
cer abordări inovatoare pentru viitorul securităţii. 

 
Moderator Speakeri 

Silviu Rogobete Anthony Pfaff 
Arvydas Pocius 
Cristian Diaconescu 
Flaviu Turcu 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3B. Tehnologii emergente care modelează noul sistem global aflat în ascensiune 

 Inteligenţă Artificială- de la entuziasm la anxietate în cadrul unei lumi ieşite de 
sub control 

 A cui securitate cibernetică? Securitatea provoacă îngrijorări cu privire la 
nemaivăzutele progresele ale tehnologiei 

 Impactul noilor tehnologii şi platforme asupra Guvernului- de la 
reglementări la adaptabilitate 

În următoarele decenii, tehnologiile emergente vor schimba radical societatea. 
Tehnologiile susţinute şi disruptive precum inteligenţa artificială, robotica sau biologia 
sintetică vor intra în normalitate, iar efectul acestora asupra vieţii umane şi a securităţii va 
fi aproape imposibil de înţeles şi perceput din punct de vedere obiectiv. Datele personale şi 
confidenţialitatea, locurile de muncă şi drepturile forţei de munca, neliniştea şi conflictele 
sunt doar câteva dintre domeniile care vor fi afectate de impactul masiv al tehnologiilor 
emergente. Este momentul ca acest impact asupra guvernelor şi al securităţii să fie evaluat 



  

 

şi speculat, dar şi să se contureze noi arhitecturi ale securităţii, de la strategii la 
adaptabilitate, care să facă faţă schimbărilor provocate de o lume din ce în ce mai 
cibernetică şi autonomă. 

 
Moderator Speakeri 

Niculae Iancu Jeffrey Bonvicin 
George Sharkov 
Adrian Curaj 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Concluzii 

 
 Cei doi co-chairmani vor încheia conferința subliniind ideile și gândurile 

cheie adunate în timpul panourilor. 



  

    

 

 
 

AGENDA 
 
 
 

 

ZIUA EVENIMENTULUI: 16 Aprilie 2019 @ JW MARRIOTT GRAND HOTEL 
 

08.30 – 09.00 
 

Inregistrare participanţi 

 
09.00 – 09.30 

 

Deschiderea conferinţei 

 
09.30 – 11.00 

 

1. Provocările securităţii într-o lume a “primordialităţilor” 

 
11.00 – 11.15 

 

Pauză de cafea 

 
11.15 – 12.45 

 

2. Naţional, regional şi global într-o arhitectură de guvernare globală supusă contestărilor 

 
12.45 – 14.00 

 

Prânz 

 
14.00 – 15.30 (Sesiuni paralele) 

 

3A. Factori de (In)securitate ai schimbării într-o lume din ce în ce mai confuză 

 
14.00 – 15.30 (Sesiuni paralele) 

 

3B. Tehnologii emergente care modelează noul sistem global aflat în ascensiune 

 
15.30 – 16.00 

 

Pauză de cafea 

 
16.00 – 16.30 

 

Concluzii 


