
                                                                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

Departamentul de Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

Centrul de Studii de Securitate 

AsociaŃia Centrul Transilvan de Studii de Securitate şi Cooperare InternaŃională 

 

Centrul de Studii de Securitate al Departamentului de Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană al 

FacultăŃii de Istorie şi Filosofie a UniversităŃii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi AsociaŃia Centrul Transilvan de 

Studii de Securitate şi Cooperare InternaŃională din Cluj-Napoca,, vă invită să participaŃi la ediŃia a III-a a ConferinŃei 

cu participare internaŃională GuvernanŃa, Intelligence si Securitate în Secolul XXI, Cluj-Napoca, 5 iunie 2015.  

 Sunt invitate să participe toate persoanele interesate de problematica Studiilor de Securitate, a Intelligence-

ului şi GuvernanŃei (studenŃi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cadre din MAI, MApN şi alte structuri, analişti 

şi specialisti, etc).  

ConferinŃa se va desfăşura la sediul UniversităŃii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în data de 5 iunie 

reprezentând o oportunitate de a interacŃiona cu personalităŃi şi specialişti din domeniu. 

Autorii pot propune lucrări care abordează teme din sfera: (1) guvernanŃei europene şi globale; (2) 

intelligence; (3) corupŃiei şi criminalităŃii organizate; (4) securităŃii naŃionale, europene şi internaŃionale; (5) 

vulnerabilităŃilor, riscurilor şi ameninŃărilor la adresa securitatii; (5) comunicării, managementului crizei şi riscului; 

(6) securităŃii mediului şi (7) securităŃii patrimoniului cultural. 

 

Preşedintele ConferinŃei cu participare internaŃională GuvernanŃă, Intelligence şi Securitate în Secolul XXI, 

ediŃia III: prof.univ. dr. Adrian-Liviu IVAN 

 

SecŃiunile conferinŃei: 

a. GUVERNANłĂ ŞI POLITICI PUBLICE : coordonatori secŃiune: 

-  lect.univ. dr. Natalia Cugleşan - natalia_cuglesan@yahoo.com  

- lect.univ. dr. Mihai Alexandrescu - mi_alexandrescu@yahoo.fr  

- drd. Paul Popa - paul.p.popa@gmail.com 



                                                                                                                        

                                                                                                                                     

Teme: EvoluŃia guvernanŃei în societăŃile democratice; GuvernanŃa Uniunii Europene; supranaŃionalism şi 

interguvernamentalism; Sistemul politic al guvernanŃei europene: instituŃii, proceduri, agenŃii, mecanisme, reformare 

instituŃională; RaŃionalism, constructivism şi extinderea U.E.; Paradigme ale integrării europene şi impactul teoriilor 

federaliste asupra guvernanŃei; GuvernanŃă Multinivel: noul regionalism, actori locali-regionali, subsidiaritate; 

Caracteristicile guvernanŃei multinivel, tipuri şi concepte, tipuri de autorităŃi supranaŃionale, naŃionale şi locale; 

reformarea sistemului instituŃional al U.E.; Evaluarea politicilor si a programelor europene; metode si sisteme de 

evaluare in politicile publice; 

 

b. INTELLIGENCE: coordonatori secŃiune:  

- drd. Raul DăncuŃă - raul.dancuta@ubbcluj.ro 

-  drd. Raluca LuŃai - raluca_lutai@yahoo.com 

Teme: abordări teoretice (ciclul de Intelligence, analiza în activitatea de intelligence, relaŃia beneficiar – provider în 

activitatea de intelligence), relaŃia intelligence-decizie politică-societate civilă, atribuŃii, locul şi rolul instituŃiilor cu 

preocupări în domeniul intelligence (institutii româneşti, europene, NATO, altele); business intelligence; competitive 

intelligence; rolul informaŃiilor pentru afaceri pentru creşterea competitivităŃii organizaŃiilor; Open Sources 

Intelligence (OSINT); Human Intelligence (HUMINT); Cyber Intelligence ; Signals Intelligence (SIGINT); imagery 

intelligence (IMINT); Communications intelligence (COMINT); Military Intelligence (MI); Electronic Intelligence 

(ELINT); analize de intelligence pe un subiect propus de autor; counter intelligence; abordări  specifice: 

vulnerabilităŃi, riscuri, ameninŃări, intelligence şi decizia instituŃională, intelligence şi terorismul, etc.  

 

c. SECURITATE NAłIONALĂ: RISCURI, AMENINTARI SI VULNERABILITĂłI DE 

SECURITATE -  coordonatori secŃiune: 

-  dr. Sorin Borzan: sorin_borzan@yahoo.com 

-  dr. Claudia Iov: claudyayov@yahoo.com 

- dr. Claudiu łabrea:  claudiu_tabrea@yahoo.com 

Teme: riscuri şi ameninŃări la adresa securităŃii naŃionale; securitatea societală; abordarea tradiŃionala vs. abordări 

moderne de securitate; securitate sub-naŃională; domenii prioritare ale securităŃii; tipuri de actori implicaŃi la nivel 

naŃional; traficul de droguri, persoane şi arme uşoare; fraudele economice, spălarea de bani, cibercriminalitatea, 

vânzările ilegale de bunuri şi produse contrafăcute, corupŃia ş.a.  

 



                                                                                                                        

                                                                                                                                     

d. SECURITATE REGIONALĂ, EUROPEANĂ ŞI INTERNAłIONALĂ – coordonatori 

secŃiune:  

- lect.univ.dr. Dacian Duna: dunadacian@yahoo.com 

-  drd. Marius Grad:  marius_grad@yahoo.com 

Teme : riscuri, ameninŃări şi vulnerabilităŃi la adresa securităŃii regionale, europene şi internaŃionale; paradigme şi 

abordări teoretice ale securităŃii; comunicarea şi managementul de criză; instituŃii şi regimuri de securitate 

internaŃionale; politici şi strategii de securitate; domenii prioritare ale securităŃii; actori de securitate la nivel regional, 

european şi internaŃional; securitizarea fluxurilor transnaŃionale;  problema migraŃiei - ameninŃare sau oportunitate la 

nivelul UE?; războiul împotriva terorismului. 

 

e. SECURITATE UMANĂ, SECURITATE SOCIETALĂ – coordonatori secŃiune:  

- lect.univ.dr. Anda Curta: anda_curta@yahoo.com 

-  drd. Mia Pop: marcelamihaelapop@gmail.com 

Teme: securitatea sănătăŃii, securitatea alimentară, crize umanitare post-conflict; securitatea identităŃii (etnice, 

naŃionale, etc.); paradigma securitate individuală vs. securitate colectivă; demografia ca factor neconvenŃional de risc, 

migraŃiile ca factor de influenŃă asupra securităŃii; criminalitatea organizată şi neorganizată influenŃată de migraŃie; 

urbanizarea şi “safe cities”; influenŃele culturale asupra securităŃii; integrare vs. secesiune; religia şi securitatea; 

educaŃia ca factor de influenŃă asupra securităŃii; ciocnirea civilizaŃiilor; dialectica occidentalizării – o tendinŃă înspre 

omogenizare culturală şi reacŃii împotriva acesteia; violările drepturilor omului; securitate socială.  

 

f. SECURITATE DE MEDIU – coordonatori secŃiune:  

- dr. Anca Gurzău: ancagurzau@ehc.ro 

- drd. Ştefana Ignea: ignea_stefana@yahoo.com 

- drd. Sorin Gurzău: gurzausorin@gmail.com 

Teme: Integrarea problematicii securitatii ecologice din Romania in contextul european si mondial, degradarea 

mediului, conflictele de mediu si managementul lor, ecoterorismul, terorismul de mediu, bioterorismul, impactul 

activitatilor militare in timp de pace si conflict asupra mediului, starii socio-economice si asupra sanatatii 

umane; starile post conflict armat si impactele asupra mediului si comunitatilor umane 

 

 



                                                                                                                        

                                                                                                                                     

 

Articolele transmise vor fi examinate înainte de a fi publicate de către cercetători specializaŃi în domeniul de 

studiu al articolului. Propunerile prezentate vor fi trimise şi la alor cercetători din domeniu pentru a se obŃine avizul 

lor ştiinŃific cu privire la calitatea cercetării. Se vor avea în vedere următoarele criterii: relevanŃa pentru domeniul 

cercetării, oportunitatea pentru secŃiunile conferinŃei, respectarea metodelor ştiinŃifice, claritatea şi organizarea 

cercetării, contribuŃia lucrării la domeniul său. Articolele vor fi scrise în limba română şi (opŃional).  

Se oferă: 

- publicarea lucrărilor prezentate într-un volum colectiv al ConferinŃei; 

- cele mai bune lucrări în limba engleză vor fi publicate într-un volum special ; 

- diploma de participare; 

- masa de pranz şi cocktail; 

Taxa de participare este 120 RON, respectiv 30 Euro pentru participanŃii străini şi acoperă cele de mai sus. 

 

•••• 02 iunie – plata taxei de participare, Cont: RO80BTRLRONCRT0281053001,  AsociaŃia Centrul Transilvan 

de Studii de Securitate şi Cooperare InternaŃională (se va atasa la mail copia dupa chitanta care atesta plata 

taxei si care trebuie sa cuprinda mentiunea "Taxa participare ConferinŃa GIS 2015")  

 

•••• Ghidul pentru autori pe site-ul CSS : atasat si pe http://css.hiphi.ubbcluj.ro/  

 

•••• Contact: email coordonatori secŃiune (vezi secŃiunea vizată), telefon: 0752282596                    

                                                                                                                                    


