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Brașovul în orbita preocupărilor geopolitice contemporane 

 

Nicolae Uszkai, 

Marketing & PR Manager 

INGEPO Consulting Braşov 
 

Î n perioada 22 – 27 mai 2018, la Academia Forţ elor Aeriene „Henri 
Coanda ” din Braş ov ş-a deşfa ş uraţ cea de-a XX-a ediţ ie a Confe-
rinţ ei “Scienţific Reşearch and Educaţion in ţhe Air Force- AFASES 
2018”,  organizaţa  î n parţeneriaţ cu Univerşiţaţea „Tranşilvania” din 
Braş ov ş i cu Academia Forţ elor Armaţe „Gl. M.R. Sţefanik” din Lipţov-

şky Mikulaş, Slovacia. Evenimenţul academic a beneficiaţ ş i de aporţul conşişţenţ al  ÎNGE-
PO Conşulţing Braş ov, care a î ncheiaţ, î n prealabil, un proţocol de colaborare pe acţiviţa ţ i 
şpecifice viiţoare cu Academia Forţ elor Aeriene „Henri Coanda ”. Î n conşecinţ a  una dinţre 
perşonaliţa ţ ile de marca  din mediul academic de pe plan mondial care a publicaţ î n pagini-
le revişţei  “Pulşul Geoşţraţegic”, profeşor dr. Aniş H. Bajrekţarevic din Viena a foşţ inviţaţ, 
î n caliţaţe de keynoţe şpeaker, la aceaşţa  conferinţ a  de ca ţre conducerea Academiei 
Forţ elor Aeriene. 

Deşchiderea oficiala  a şeşiunii a avuţ loc î n daţa de 22 mai 2018, la ora 10:00, î n Aula Aca-
demiei Forţ elor Aeriene „Henri Coanda ”, î n prezenţ a viceprim-minişţrului  Guvernului Ro-
ma niei, minişţrul mediului, Graţ iela Gavrileşcu, şecreţarului de şţaţ din Minişţerul Tran-
şporţurilor, Îonel Minea, conşilierului miliţar al minişţrului apa ra rii naţ ionale, general lo-
coţenenţ Laurian Anaşţaşof, locţ iiţorului penţru operaţ ii ş i inşţrucţ ie al ş efului Sţaţului Ma-
jor al Apa ra rii, general de floţila  aeriana  Vaşile Toader, conşilierului minişţrului educaţ iei, 

general de brigada  Ra duţ  Bî lbî ie, recţo-
rului Univerşiţa ţ ii Tranşilvania din 
Braş ov, profeşor Îoan Abrudan ş i a re-
prezenţaţ ilor inşţiţuţ iilor locale. 

Î n deşchiderea lucra rilor, comandor 
conf.univ.dr. Gabriel Ra ducanu, Recţorul 
Academiei Forţ elor Aeriene „Henri 
Coanda ” a evidenţ iaţ fapţul ca  AFASES-
2018 marcheaza  î mplinirea a 20 de ani 
de cerceţare ş ţiinţ ifica  la nivel î nalţ î n 
Academia Forţ elor Aeriene „Henri Coan-
da ” ş i eşţe organizaţa  şub egida Minişţe-
rului Apa ra rii Naţ ionale ş i al Minişţeru-

lui Educaţ iei Naţ ionale, î n anul Cenţenarului Marii Uniri. Oaşpeţ ii prezenţ i la deşchiderea 
şeşiunii plenare au şubliniaţ, î n şcurţele lor alocuţ iuni, imporţanţ a evenimenţului ş ţiinţ ific 
î n dezvolţarea proceşului didacţic univerşiţar î n mediul miliţar, ca o condiţ ie eşenţ iala  a 
caliţa ţ ii prega ţirii abşolvenţ ilor.  

La conferinţ a  au foşţ î nşcrişe 73 de lucra ri ale cadrelor didacţice, cerceţa ţorilor ş ţiinţ ifici 
de preşţigiu, profeşorilor ş i docţoranzilor din Roma nia , Bulgaria, Singapore, China, Polo-
nia, Cehia, Slovacia, Georgia ş i Vieţnam. AFASES 2018 a avuţ ca inviţaţ i ţrei keynoţe şpea-
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keri, perşoane cu dişcurşuri imporţanţe pe parcurşul conferinţ ei,dezvolţa nd idei de mare 
î nşemna ţaţe î n conţexţul ţemelor abordaţe. Aceş ţia au foşţ, î n ordinea prezenţa rilor: Anţo-
nia Coliba ş anu, profeşor dr. Aniş H. Bajrekţarevic ş i general-locoţenenţ Laurian Anaşţaşof. 

O şcurţa  prezenţare a aceşţora î n cele ce 
urmeaza , va şublinia experţiza aceşţora pe 
problemaţica AFASES 2018. 

Anţonia Coliba ş anu eşţe docţor, analişţ 
principal î n geopoliţica  la Geopoliţical Fuţu-
reş din Auşţin, Texaş ş i inşţrucţor la Înşţiţu-
ţul European din Roma nia; şpecializaţa  pe 
analiza  informaţ ionala  şţraţegica  compeţiţi-
va , cu mulţiple acţiviţa ţ i anţerioare cu di-
verşe organizaţ ii de nivel academic ş i de 
prega ţire şpecializaţa . A lucraţ peşţe un de-
ceniu penţru STRATFOR î n diverşe acţivi-

ţa ţ i şpecifice 

Profeşor dr. Aniş H. Bajrekţarevic, din Viena, Auşţria, preş edinţe al Deparţamenţului pen-
ţru Sţudii Sţaţegice penţru Aşia al ÎFÎMES, diplomaţ experimenţaţ, profeşor univerşiţar, 
auţor prolific de şţudii academice, cerceţa ţor cu deoşebiţa  experţiza  pe problem ţranş-
conţinenţale referiţoare la Europa ş i Aşia. Diplomaţ de cariera , profeşorul Dr. Aniş H. Ba-
jrekţarevic a acţivaţ ş i ca Reşearch Fellow la Înşţiţuţul de Analize de Îşţorie Poliţica  Moder-
na , la Fundaţ ia “Dr. Bruno Kreişky” precum ş i î n caliţaţe de conşilier pe problem legale ş i 
poliţice penţru CEE la Academia Poliţica  din Viena. A acţivaţ, ţoţodaţa  ş i ca Senior Legal 
Officer Reprezenţanţ Permanenţ la Biroul ONU din Viena penţru organizaţ ii inţerguverna-
menţale ÎCMPD. Colaboreaza  cu Univerşiţy of Auşţria ÎMC  î n caliţaţe de profeşşor ş i 
preş edinţe al Înţernaţional Law 
and Global Poliţical Sţudieş. Pro-
punerea ÎNGEPO Conşulţing din 
Braş ov, adreşaţa  Academiei 
Forţ elor Aeriene, ca Prof. Bajrekţa-
revic şa  fie inviţaţ la AFASES 2018 
î n caliţaţe de keynoţe şpeaker ş-a 
bazaţ ş i pe fapţul ca  eşţe auţor a 
numeroaşe prezenţa ri de nivel 
academic pe mapamond, a nume-
roaşe arţicole publicaţe pe cinci 
conţinenţe, colocvii de cerceţare ş i 
evenimenţe publice gen meşe ro-
ţunde ori ca la ţorii de şţudii şpeci-
fic. Arţicolele şale şunţ publicaţe 
frecvenţ pe î nţreg mapamondul ş i eşţe frecvenţ inviţaţ şpecial la numeroaşe academii 
naţ ionale de diplomaţ ie, univerşiţa ţ i ş i programe guvernamenţale de prega ţire şpecific î n 
numeroaşe ţ a ri. 

General-locoţenenţ Laurian Anaşţaşof, al ţreilea keynoţe şpeaker, a foşţ ş ef al Sţaţului Ma-
jor al Forţ elor Aeriene ale Armaţei Roma niei, acţualmenţe conşilier miliţar  al Minişţrului 
Apa ra rii Naţ ionale. El a foşţ pa na  nu demulţ piloţ acţiv, î n caliţaţe de comandanţ al Bazei 
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71 Aeriene de la Ca mpia Turzii. Eşţe abşolvenţ al Univerşiţa ţ ii Naţ ionale de Apa rare “Carol 
Î” din Bucureş ţi, al Colegiului de Ra zboi al Aerului, Maxwell AFB, Sţaţele Uniţe ale Americii 
ş i al Colegiului Naţ ional de Apa rare din Bucureş ţi. A şuşţ inuţ conferinţ e pe problemaţica  
şpecifica  la numeroaşe evenimenţe de profil. Are peşţe 2100 de ore de zbor pe MiG-
21LanceR, L-29, L-39, MiG-21MF ş i RFMM, 
elicopţer ÎAR-330 M. De aşemenea, a efec-
ţuaţ zboruri de evaluare pe F-16, Mirage 
2000, Mirage F-1, Alpha Jeţ. 

Prezenţarea din şeşiunea plenara  a AFA-
SES 2018 a profeşor dr. Aniş H. Bajrekţare-
vic a avuţ ca ţema  cenţrala  “Viitorul tehno-
logiei şi dezvoltarea umanităţii”. În pre-
zenţare a fa cuţ referiri la aşpecţe privind 
noua ordine mondiala  de dinainţe ş i de du-
pa  11 şepţembrie, la cenţrele de puţere non
-şţaţale ş i aşpiraţ iile geopoliţice ale aceşţo-
ra, la ameninţ a rile acţuale la ordinea globala  ş i la noile confrunţa ri ce şţau î n faţ a umani-
ţa ţ ii. Toţodaţa  ş i-a expuş pa rerile referiţoare la rolul facţorului miliţar î n viiţor precum ş i 
conşiderenţe referiţoare la populaţ ie ş i şa na ţaţe, bio-diverşiţaţe, apa , alimenţaţ ie, energie 
ş i clima  î n conţexţul ţemei generice menţ ionaţe anţerior. 

Pe la nga  lucra rile AFASES 2018, prin inţermediul ÎNGEPO Conşulţing Braş ov, î n daţa de 
23 mai 2018, profeşorul dr. Aniş H. Bajrekţarevic, a şuşţ inuţ şeminarul cu ţema „Cinci Eu-
rope istorice – schimbări contemporane şi viitoare în mediul de securitate” la şediul 
Deparţamenţului Regional de Sţudii penţru Managemenţul Reşurşelor de Apa rare Braş ov 
(DRESMARA). La acţiviţaţe a parţicipaţ perşonal miliţar ş i civil din Boşnia ş i Herţ egovina, 
Georgia ş i Roma nia, parţicipanţ i la curşul poşţuniverşiţar de formare ş i dezvolţare profeşi-
onala  conţinua  „Managemenţul reşurşelor de apa rare penţru perşonalul de conducere” - 
ACT 678.3. Înviţaţul a prezenţaţ concepţe, provoca ri, principii ş i ţendinţ e î n noul conţex 

geopoliţic al şchimba rilor generaţe de mediul 
acţual de şecuriţaţe.  

Deparţamenţul Regional de Sţudii penţru Ma-
nagemenţul Reşurşelor de Apa rare Braş ov 
eşţe o inşţiţuţ ie de î nva ţ a ma nţ finanţ aţa  ş i 
şupervizaţa  de Minişţerul Apa ra rii Naţ ionale, 
aflaţa  î n şubordinea comandanţului 
(recţorului) Univerşiţa ţ ii Naţ ionale de Apa ra-
re "Carol Î".DRESMARA eşţe oficial recunoş-
cuţ de NATO ca fiind unul din cele 31 Cenţre 
de Educaţ ie ş i Înşţruire din Parţeneriaţul NA-
TO - PTEC exişţenţe pe plan inţernaţ ional. 

Deparţamenţul Regional de Sţudii penţru Managemenţul Reşurşelor de Apa rare are mişi-
unea de "Perfecţ ionare a prega ţirii perşonalului miliţar ş i civil din şţrucţurile de conduce-
re, cu aţribuţ ii î n domeniul planifica rii apa ra rii, managemenţului reşurşelor de apa rare ş i 
uţilizarea ţerminologiei de managemenţ ş i a ţerminologiei miliţare şpecifice şţrucţurilor 
NATO". 
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Ulţerior, î n daţa de 24 mai, ÎNGE-
PO Conşulţing Braş ov a faciliţaţ o 
conferinţ a  a domnului profeşor dr. 
Aniş H. Bajrekţarevic la şediul Fa-
culţa ţ ii de Drepţ din cadrul Univer-
şiţa ţ ii Tranşilvania din Braş ov, acţi-
viţaţe ava nd ca ţema  generica  
”Inversiunea antropogeografică 
şi viitoarele tipare ale relaţiilor 
internaţionale” . Prinţre elemen-
ţele din problemaţica abordaţa , aţa ţ 
î n prezenţarea şa ca ţ ş i la dişcuţ iile purţaţe cu şţudenţ ii, ş-au rega şiţ referiri la globalişm ş i 
globalizare precum ş i inţerdependenţ ele generaţe de aceşţ proceş. Faculţaţea de Drepţ din 
cadrul Univerşiţa ţ ii Tranşilvania din Braş ov ofera  un cadru opţim ce î mbina  ţradiţ ia ş i ino-
vaţ ia î n domeniul educaţ iei juridice prinţr-o oferţa  concreţizaţa  la nivelul a doua  programe 
de licenţ a  ş i la nivelul şţudiilor maşţerale, unde şunţ organizaţe paţru programe Acţiviţa-
ţea a beneficiaţ de şprijinul profeşor dr. Crişţinel Îoan Murzea, Decanul Faculţa ţ ii iar î n or-
ganizarea efecţiva  a Conferenţ iar dr. Roxana Maţefi, Prodecan, ca rora ÎNGEPO Conşulţing 
Braş ov le adreşeaza  ca lduroaşe mulţ umiri penţru amabiliţaţe 

Un alţ evenimenţ organizaţ şub aceeaş i ţuţela  a AFASES 2018 a foşţ concerţul Filarmonicii 
Braş ov ş i al fanfarei Academiei Forţ elor Aeriene „Henri Coanda ”, oferiţ publicului larg cu 
şprijinul Prima riei Municipiului Braş ov, miercuri, 23 mai 2018, ora 19.00, î n Piaţ a Sfaţului 
din Braş ov, acţiviţaţe la care au parţicipaţ ş i inviţaţ ii de peşţe hoţare. 

Evenimenţul “Scienţific Reşearch and Educaţion in ţhe Air Force” a conţinuaţ cu expoziţ ia 
ş i ţa rgul de ţehnica  ş i echipamenţe aeriene ş i “Braş ov Air”, organizaţe cu şprijinul Aeroclu-
bului Teriţorial Braş ov „Îoşif S ilimon” î n perioada 25-27 mai 2018 î n incinţa Aerodromului 
Ghimbav. Î n cadrul aceşţor evenimenţe, au avuţ loc lanşa ri de carţe, concurşuri ş i demon-
şţraţ ii de aeromodelişm. Evenimenţul ş-a î ncheiaţ î n 27 mai 2018 cu un şhow aerian orga-
nizaţ pe Aerodromul Ghimbav. Au evoluaţ avioane ş i elicopţere aparţ ina nd Forţ elor Aerie-
ne Roma ne, incluşiv avioanele mulţirol F-16, dar ş i aparaţe de zbor civile aparţ ina nd Aero-
clubului Roma niei ş i S colii Superioare de Aviaţ ie Civila  de la Sţrejnic. Înviţaţ ii şpeciali ai 
evenimenţului au foşţ echipele de acrobaţ ie aeriana  “Hawkş of Romania” ş i „Îaka rii acro-
baţ i”. 

ÎNGEPO Conşulţing conşidera  ca  acţiviţaţea a foşţ benefica  aţa ţ penţru inviţaţul de onoare 
ca ţ ş i penţru publicul-ţ inţa  ca ruia ş-a adreşaţ ş i cu care a dialogaţ profeşor dr. Aniş H. Ba-
jrekţarevic, î n şperanţ a ca  aceşţa va puţea parţicipa ş i la alţe evenimenţe şimilare î n viiţor. 

Supliment la Pulsul Geostrategic, Nr.261,262, Miercuri, 20 Iunie 2018                                      INGEPO Consulting 



7 

 

Supliment la Pulsul Geostrategic, Nr.261,262, Miercuri, 20 Iunie 2018                                                     INGEPO Consulting 

 

Supliment la Pulsul Geostrategic, Nr.143, Sâmbătă, 20 Aprilie 2013                                           INGEPO Consulting 

Anunţuri şi publicitate în cadrul buletinului, pot fi inserate în spaţiul disponibil , sau pe pagină/pagini separate.  

Pentru detalii şi eventuale alte condiţii  rugăm contactaţi Departamentul marketing,  

la tel. 0268-470076 sau e-mail: office@ingepo.ro.  

 Ne rezervăm dreptul de a nu da curs unor solicitări care credem că nu corespund profilului acestui buletin. 

Editorial, Puncte de vedere: Corneliu PIVARIU 

Actualitatea geostrategică mondială: Mihaiu 
MĂRGĂRIT, dr. Octavian DUMITRESCU 

Situaţia din Orientul Mijlociu: Corneliu PIVARIU, 
Dumitru CHICAN, Edmond CHICANI, 

Evoluţii în zona extinsă a Mării Negre: dr. Dan 
DUNGACIU, dr. Octavian DUMITRESCU, Vladimir 

SOCOR 

Orizont Economic: Vladimir SOCOR, 

Corneliu PIVARIU, Nicolae PREDA 

Serviciile de informaţii şi probleme de securitate: 
Mihaiu MĂRGĂRIT, Corneliu PIVARIU 

Tehnologii şi echipamente militare: Cornel VAIDA 

Apariţii editoriale: Cornel VAIDA 

Traduceri din/în limba engleză: Prof. Mădălina 
GHEORGHECI; Prof. Constanţa COSTESCU 

Tehnoredactare: Ionuţ PARASCHIV 

Tiparul executat de: S.C. YOLANS S.R.L.. Braşov 

Director şi Editor Coordonator: Corneliu PIVARIU - 
membru al IISS- Londra 

ISSN: 1843-701X 

Acest buletin nu poate fi multiplicat şi reprodus  fără acordul scris al INGEPO Consulting. Este 
permisă folosirea unor materiale sau citate cu păstrarea exactităţii şi titlului original, precum şi 

cu menţionarea expresă a sursei. 
Opiniile exprimate în articole prezintă punctul de vedere al autorilor, care îşi asumă deplina răs-
pundere asupra conţinutului, şi nu reflectă în mod obligatoriu pe acelea ale INGEPO Consulting. 

“PULSUL GEOSTRATEGIC” - fondat de Corneliu 
PIVARIU în anul 2007 

      Buletin lunar bilingv, editat de    
INGEPO Consulting - Braşov 

www.ingepo.ro; Tel: +4-0268 47 00 70 
J08/2898/2006, CUI RO19298677/2006 

Coperta:  

Corneliu PIVARIU - Director şi Editor 
Coordonator al Pulsului Geostrategic 
Preşedinte-Director General INGEPO 

Consulting 
Autor al unor cărţi privind informaţiile 
strategice, terorismul şi situaţia din Irak, 
al altor studii şi articole pe probleme 

privind informaţiile strategice şi evoluţii geopolitice 
actuale. Curs de securitate regională la Harvard 
University - Kennedy School of Government. Mem-
bru al Institutului Internaţional de Studii Strategice -
Londra.  

Dumitru  CHICAN 
Ambasador, profesor universitar,  

Director pentru Orientul Mijlociu la  
Pulsul Geostrategic 

O întreagă carieră activă în diplomaţia 
românească, cu misiuni permanente în 
numeroase ţări arabe. Alte misiuni ex-
terne punctuale, ca emisar al Şefului 

Statului Român. Unul dintre cei mai buni cunoscători 
ai limbii, culturii şi lumii arabe din România. Autor a 
numeroase lucrări şi traduceri în şi din limba arabă, 
publicate în ţară şi străinătate. Una din ultimele sale 
cărţi, apărută în Emiratele Arabe Unite, a fost decla-
rată cea mai bună apariţie editorială a Târgului Inter-
naţional de carte de la Sharjah şi a anului 2008. 

Cornel VAIDA 
Director INGEPO Consulting 

Doctor Octavian DUMITRESCU  
Director pentru zona extinsă a Mării 

Negre la Pulsul Geostrategic. 

 ABONAMENTE (un an - 12 numere) 

Versiunea PDF prin e-mail = 1.198,00 RON/ 239,50 Euro/ 299,50 USD 

Ediţia tipărită = 1.255,20 RON/314,00 Euro/ 390,00 USD 
 În preţul abonamentului beneficiaţi gratuit de toate materialele suplimentare editate (Semnal, Comentarii, Su-
plimente şi altele). Preţurile includ TVA, iar pentru ediţia tipărită şi taxele de expediţie prin curier rapid (în România), 

Par-Avion în străinătate.  

 Abonamentele includ accesul la site-ul www.ingepo.ro unde pot fi găsite toate numerele publicate, începând 

cu Martie 2007 (peste 11.000 de pagini) şi alte informaţii de interes. 



8 

 

 Pulsul Geostrategic a fost accesat, în ultima perioadă, în aproape 100 de 
ţări (în ordinea numărului de accesări): România, SUA, China, Australia, India, Tur-
cia, Spania, Iran, Siria, Israel, Rusia, Bangladesh, Germania, Moldova, Chile, Aus-
tria, Franţa, Marea Britanie, Georgia, Azerbaidjan, Camerun,  Venezuela, Argenti-
na, Ucraina, Ungaria, Irlanda, Serbia, Armenia, Italia, Grecia, Liban, Qatar, Polonia, 
Filipine, Indonezia şi altele. 

Începând  cu  Decembrie 2010  PULSUL GEOSTRATEGIC  
este înregistrat în catalogul internaţional   

INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTERS LIST 

Borysfen Intel 

American Military University 
American Public University 


