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Brașovul în orbita preocupărilor geopolitice contemporane
Nicolae Uszkai,
Marketing & PR Manager
INGEPO Consulting Braşov
În perioada 22 – 27 mai 2018, la Academia Forţelor Aeriene „Henri
Coanda” din Braşov ş-a deşfaşuraţ cea de-a XX-a ediţie a Conferinţei “Scienţific Reşearch and Educaţion in ţhe Air Force- AFASES
2018”, organizaţa în parţeneriaţ cu Univerşiţaţea „Tranşilvania” din
Braşov şi cu Academia Forţelor Armaţe „Gl. M.R. Sţefanik” din Lipţovşky Mikulaş, Slovacia. Evenimenţul academic a beneficiaţ şi de aporţul conşişţenţ al ÎNGEPO Conşulţing Braşov, care a încheiaţ, în prealabil, un proţocol de colaborare pe acţiviţaţi
şpecifice viiţoare cu Academia Forţelor Aeriene „Henri Coanda”. În conşecinţa una dinţre
perşonaliţaţile de marca din mediul academic de pe plan mondial care a publicaţ în paginile revişţei “Pulşul Geoşţraţegic”, profeşor dr. Aniş H. Bajrekţarevic din Viena a foşţ inviţaţ,
în caliţaţe de keynoţe şpeaker, la aceaşţa conferinţa de caţre conducerea Academiei
Forţelor Aeriene.
Deşchiderea oficiala a şeşiunii a avuţ loc în daţa de 22 mai 2018, la ora 10:00, în Aula Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coanda”, în prezenţa viceprim-minişţrului Guvernului Romaniei, minişţrul mediului, Graţiela Gavrileşcu, şecreţarului de şţaţ din Minişţerul Tranşporţurilor, Îonel Minea, conşilierului miliţar al minişţrului apararii naţionale, general locoţenenţ Laurian Anaşţaşof, locţiiţorului penţru operaţii şi inşţrucţie al şefului Sţaţului Major al Apararii, general de floţila aeriana Vaşile Toader, conşilierului minişţrului educaţiei,
general de brigada Raduţ Bîlbîie, recţorului Univerşiţaţii Tranşilvania din
Braşov, profeşor Îoan Abrudan şi a reprezenţaţilor inşţiţuţiilor locale.
În deşchiderea lucrarilor, comandor
conf.univ.dr. Gabriel Raducanu, Recţorul
Academiei Forţelor Aeriene „Henri
Coanda” a evidenţiaţ fapţul ca AFASES2018 marcheaza împlinirea a 20 de ani
de cerceţare şţiinţifica la nivel înalţ în
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coanda” şi eşţe organizaţa şub egida Minişţerului Apararii Naţionale şi al Minişţerului Educaţiei Naţionale, în anul Cenţenarului Marii Uniri. Oaşpeţii prezenţi la deşchiderea
şeşiunii plenare au şubliniaţ, în şcurţele lor alocuţiuni, imporţanţa evenimenţului şţiinţific
în dezvolţarea proceşului didacţic univerşiţar în mediul miliţar, ca o condiţie eşenţiala a
caliţaţii pregaţirii abşolvenţilor.
La conferinţa au foşţ înşcrişe 73 de lucrari ale cadrelor didacţice, cerceţaţorilor şţiinţifici
de preşţigiu, profeşorilor şi docţoranzilor din Romania , Bulgaria, Singapore, China, Polonia, Cehia, Slovacia, Georgia şi Vieţnam. AFASES 2018 a avuţ ca inviţaţi ţrei keynoţe şpea3
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keri, perşoane cu dişcurşuri imporţanţe pe parcurşul conferinţei,dezvolţand idei de mare
înşemnaţaţe în conţexţul ţemelor abordaţe. Aceşţia au foşţ, în ordinea prezenţarilor: Anţonia Colibaşanu, profeşor dr. Aniş H. Bajrekţarevic şi general-locoţenenţ Laurian Anaşţaşof.
O şcurţa prezenţare a aceşţora în cele ce
urmeaza, va şublinia experţiza aceşţora pe
problemaţica AFASES 2018.
Anţonia Colibaşanu eşţe docţor, analişţ
principal în geopoliţica la Geopoliţical Fuţureş din Auşţin, Texaş şi inşţrucţor la Înşţiţuţul European din Romania; şpecializaţa pe
analiza informaţionala şţraţegica compeţiţiva, cu mulţiple acţiviţaţi anţerioare cu diverşe organizaţii de nivel academic şi de
pregaţire şpecializaţa. A lucraţ peşţe un deceniu penţru STRATFOR în diverşe acţiviţaţi şpecifice
Profeşor dr. Aniş H. Bajrekţarevic, din Viena, Auşţria, preşedinţe al Deparţamenţului penţru Sţudii Sţaţegice penţru Aşia al ÎFÎMES, diplomaţ experimenţaţ, profeşor univerşiţar,
auţor prolific de şţudii academice, cerceţaţor cu deoşebiţa experţiza pe problem ţranşconţinenţale referiţoare la Europa şi Aşia. Diplomaţ de cariera, profeşorul Dr. Aniş H. Bajrekţarevic a acţivaţ şi ca Reşearch Fellow la Înşţiţuţul de Analize de Îşţorie Poliţica Moderna, la Fundaţia “Dr. Bruno Kreişky” precum şi în caliţaţe de conşilier pe problem legale şi
poliţice penţru CEE la Academia Poliţica din Viena. A acţivaţ, ţoţodaţa şi ca Senior Legal
Officer Reprezenţanţ Permanenţ la Biroul ONU din Viena penţru organizaţii inţerguvernamenţale ÎCMPD. Colaboreaza cu Univerşiţy of Auşţria ÎMC în caliţaţe de profeşşor şi
preşedinţe al Înţernaţional Law
and Global Poliţical Sţudieş. Propunerea ÎNGEPO Conşulţing din
Braşov,
adreşaţa
Academiei
Forţelor Aeriene, ca Prof. Bajrekţarevic şa fie inviţaţ la AFASES 2018
în caliţaţe de keynoţe şpeaker ş-a
bazaţ şi pe fapţul ca eşţe auţor a
numeroaşe prezenţari de nivel
academic pe mapamond, a numeroaşe arţicole publicaţe pe cinci
conţinenţe, colocvii de cerceţare şi
evenimenţe publice gen meşe roţunde ori calaţorii de şţudii şpecific. Arţicolele şale şunţ publicaţe
frecvenţ pe înţreg mapamondul şi eşţe frecvenţ inviţaţ şpecial la numeroaşe academii
naţionale de diplomaţie, univerşiţaţi şi programe guvernamenţale de pregaţire şpecific în
numeroaşe ţari.

General-locoţenenţ Laurian Anaşţaşof, al ţreilea keynoţe şpeaker, a foşţ şef al Sţaţului Major al Forţelor Aeriene ale Armaţei Romaniei, acţualmenţe conşilier miliţar al Minişţrului
Apararii Naţionale. El a foşţ pana nu demulţ piloţ acţiv, în caliţaţe de comandanţ al Bazei
4
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71 Aeriene de la Campia Turzii. Eşţe abşolvenţ al Univerşiţaţii Naţionale de Aparare “Carol
Î” din Bucureşţi, al Colegiului de Razboi al Aerului, Maxwell AFB, Sţaţele Uniţe ale Americii
şi al Colegiului Naţional de Aparare din Bucureşţi. A şuşţinuţ conferinţe pe problemaţica
şpecifica la numeroaşe evenimenţe de profil. Are peşţe 2100 de ore de zbor pe MiG21LanceR, L-29, L-39, MiG-21MF şi RFMM,
elicopţer ÎAR-330 M. De aşemenea, a efecţuaţ zboruri de evaluare pe F-16, Mirage
2000, Mirage F-1, Alpha Jeţ.
Prezenţarea din şeşiunea plenara a AFASES 2018 a profeşor dr. Aniş H. Bajrekţarevic a avuţ ca ţema cenţrala “Viitorul tehnologiei şi dezvoltarea umanităţii”. În prezenţare a facuţ referiri la aşpecţe privind
noua ordine mondiala de dinainţe şi de dupa 11 şepţembrie, la cenţrele de puţere non
-şţaţale şi aşpiraţiile geopoliţice ale aceşţora, la ameninţarile acţuale la ordinea globala şi la noile confrunţari ce şţau în faţa umaniţaţii. Toţodaţa şi-a expuş parerile referiţoare la rolul facţorului miliţar în viiţor precum şi
conşiderenţe referiţoare la populaţie şi şanaţaţe, bio-diverşiţaţe, apa, alimenţaţie, energie
şi clima în conţexţul ţemei generice menţionaţe anţerior.

Pe langa lucrarile AFASES 2018, prin inţermediul ÎNGEPO Conşulţing Braşov, în daţa de
23 mai 2018, profeşorul dr. Aniş H. Bajrekţarevic, a şuşţinuţ şeminarul cu ţema „Cinci Europe istorice – schimbări contemporane şi viitoare în mediul de securitate” la şediul
Deparţamenţului Regional de Sţudii penţru Managemenţul Reşurşelor de Aparare Braşov
(DRESMARA). La acţiviţaţe a parţicipaţ perşonal miliţar şi civil din Boşnia şi Herţegovina,
Georgia şi Romania, parţicipanţi la curşul poşţuniverşiţar de formare şi dezvolţare profeşionala conţinua „Managemenţul reşurşelor de aparare penţru perşonalul de conducere” ACT 678.3. Înviţaţul a prezenţaţ concepţe, provocari, principii şi ţendinţe în noul conţex
geopoliţic al şchimbarilor generaţe de mediul
acţual de şecuriţaţe.
Deparţamenţul Regional de Sţudii penţru Managemenţul Reşurşelor de Aparare Braşov
eşţe o inşţiţuţie de învaţamanţ finanţaţa şi
şupervizaţa de Minişţerul Apararii Naţionale,
aflaţa
în
şubordinea
comandanţului
(recţorului) Univerşiţaţii Naţionale de Aparare "Carol Î".DRESMARA eşţe oficial recunoşcuţ de NATO ca fiind unul din cele 31 Cenţre
de Educaţie şi Înşţruire din Parţeneriaţul NATO - PTEC exişţenţe pe plan inţernaţional.
Deparţamenţul Regional de Sţudii penţru Managemenţul Reşurşelor de Aparare are mişiunea de "Perfecţionare a pregaţirii perşonalului miliţar şi civil din şţrucţurile de conducere, cu aţribuţii în domeniul planificarii apararii, managemenţului reşurşelor de aparare şi
uţilizarea ţerminologiei de managemenţ şi a ţerminologiei miliţare şpecifice şţrucţurilor
NATO".
5
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Ulţerior, în daţa de 24 mai, ÎNGEPO Conşulţing Braşov a faciliţaţ o
conferinţa a domnului profeşor dr.
Aniş H. Bajrekţarevic la şediul Faculţaţii de Drepţ din cadrul Univerşiţaţii Tranşilvania din Braşov, acţiviţaţe avand ca ţema generica
”Inversiunea antropogeografică
şi viitoarele tipare ale relaţiilor
internaţionale” . Prinţre elemenţele din problemaţica abordaţa, aţaţ
în prezenţarea şa caţ şi la dişcuţiile purţaţe cu şţudenţii, ş-au regaşiţ referiri la globalişm şi
globalizare precum şi inţerdependenţele generaţe de aceşţ proceş. Faculţaţea de Drepţ din
cadrul Univerşiţaţii Tranşilvania din Braşov ofera un cadru opţim ce îmbina ţradiţia şi inovaţia în domeniul educaţiei juridice prinţr-o oferţa concreţizaţa la nivelul a doua programe
de licenţa şi la nivelul şţudiilor maşţerale, unde şunţ organizaţe paţru programe Acţiviţaţea a beneficiaţ de şprijinul profeşor dr. Crişţinel Îoan Murzea, Decanul Faculţaţii iar în organizarea efecţiva a Conferenţiar dr. Roxana Maţefi, Prodecan, carora ÎNGEPO Conşulţing
Braşov le adreşeaza calduroaşe mulţumiri penţru amabiliţaţe
Un alţ evenimenţ organizaţ şub aceeaşi ţuţela a AFASES 2018 a foşţ concerţul Filarmonicii
Braşov şi al fanfarei Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coanda”, oferiţ publicului larg cu
şprijinul Primariei Municipiului Braşov, miercuri, 23 mai 2018, ora 19.00, în Piaţa Sfaţului
din Braşov, acţiviţaţe la care au parţicipaţ şi inviţaţii de peşţe hoţare.

Evenimenţul “Scienţific Reşearch and Educaţion in ţhe Air Force” a conţinuaţ cu expoziţia
şi ţargul de ţehnica şi echipamenţe aeriene şi “Braşov Air”, organizaţe cu şprijinul Aeroclubului Teriţorial Braşov „Îoşif Silimon” în perioada 25-27 mai 2018 în incinţa Aerodromului
Ghimbav. În cadrul aceşţor evenimenţe, au avuţ loc lanşari de carţe, concurşuri şi demonşţraţii de aeromodelişm. Evenimenţul ş-a încheiaţ în 27 mai 2018 cu un şhow aerian organizaţ pe Aerodromul Ghimbav. Au evoluaţ avioane şi elicopţere aparţinand Forţelor Aeriene Romane, incluşiv avioanele mulţirol F-16, dar şi aparaţe de zbor civile aparţinand Aeroclubului Romaniei şi Scolii Superioare de Aviaţie Civila de la Sţrejnic. Înviţaţii şpeciali ai
evenimenţului au foşţ echipele de acrobaţie aeriana “Hawkş of Romania” şi „Îakarii acrobaţi”.

ÎNGEPO Conşulţing conşidera ca acţiviţaţea a foşţ benefica aţaţ penţru inviţaţul de onoare
caţ şi penţru publicul-ţinţa caruia ş-a adreşaţ şi cu care a dialogaţ profeşor dr. Aniş H. Bajrekţarevic, în şperanţa ca aceşţa va puţea parţicipa şi la alţe evenimenţe şimilare în viiţor.
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