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CONFERINŢA 
ŞTIINŢIFICĂ 

,,NICOLAE TITULESCU 
(1882-1941)”

 
În ziua de 16 iunie 2011, în incinta Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei a avut loc Conferinţa ştiinţi-
fi că cu genericul ,,Nicolae Titulescu (1882-1941)”, 
consacrată acestei fi guri marcante a diplomaţiei 
româneşti şi europene în perioada dintre cele două 
războaie mondiale. Evenimentul a fost organizat de 
Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul Integra-
re Europeană şi Ştiinţe Politice; Institutul de Istorie 
Stat şi Drept) în cooperare cu Fundaţia Europeană  
Titulescu.

În deschiderea conferinţei, acad. Gheorghe 
Duca, preşedintele AŞM, a remarcat prezenţa dis-
tinsului om politic din România, Adrian Năstase, 
preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu. ,,Pen-
tru noi este o deosebită onoare faptul că Republi-
ca Moldova se înscrie în lista celor peste 30 de ţări 
în care Fundaţia Europeană Titulescu desfăşoară 
diverse manifestări ştiinţifi ce. Fundaţia reprezintă 
un adevărat laborator de cercetări ştiinţifi ce, urmă-
rindu-se astfel defi nitivarea confi guraţiei europene, 
pentru ca Europa să devină un spaţiu al securităţii şi 
păcii, al bunăstării şi libertăţii, ideal, pentru valori-
fi carea şi implementarea căruia şi-a consacrat viaţa 
vestitul diplomat, Nicolae Titulescu”, a menţionat 
acad. Gheorghe Duca în discursul său.

În cadrul conferinţei, au fost prezentate urmă-
toarele rapoarte:

1. ,,Nicolae Titulescu, contemporanul nostru. 

Actualitatea ideilor şi operei unui mare diplomat şi 
om politic”. Raportor –  prof. univ. Adrian Năsta-
se, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, dr. 
în drept internaţional şi preşedinte al Asociaţiei de 
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

2. ,,Nicolae Titulescu – un acut simţ al istoriei. 
O viziune asupra Europei de dinaintea izbucnirii ce-
lui de-al Doilea Război Mondial”. Raportor – prof. 
univ. George G. Potra, director executiv al Funda-
ţiei Europene  Titulescu, membru corespondent al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

3. ,,Nicolae Titulescu şi problema Basarabiei 
în perioada interbelică”. Raportor – conf. univ. Ion 
Jarcuţchi, doctor în istorie.

Nicolae Titulescu, politician al păcii, a lansat 
ideea unei Europe Unite, introducând sintagma spi-
ritualizarea frontierelor. Potrivit acesteia, o abordare 
transfrontalieră a valorilor cultural-spirituale poate 
desfi inţa imaginar graniţele dintre state, iar popoarele 
ţărilor vecine devin mai unite. Datorită talentului său 
diplomatic de excepţie, precum şi contribuţiei sale la 
cauza păcii în Europa, Nicolae Titulescu a fost supra-
numit „ministru al Europei”, constituindu-se întru-un 
simbol al României în Europa.

În cadrul conferinţei, preşedintele AŞM acad. 
Gheorghe Duca i-a înmânat lui Adrian Năstase Me-
dalia „Dimitrie Cantemir”, cea mai înaltă distincţie 
a comunităţii ştiinţifi ce moldoveneşti, pentru contri-
buţia sa în ştiinţă şi pentru promovarea consecventă 
pe arena internaţională a realizărilor cercetătorilor 
din Republica Moldova.

La rândul său, Adrian Năstase a donat Bibliote-
cii Ştiinţifi ce Centrale a Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei „A.Lupan” un set valoros de cărţi despre viaţa 
şi opera ilustrului diplomat, Nicolae Titulescu.
 

Sala Azurie a AŞM, 16 iunie 2011

Eveniment


