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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
În zilele de 1 şi 2 octombrie 2014, Academia Română – beneficiara proiectului POSDRU “Cultura română şi 

modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate” - ,  
Organizează Conferinţa tematică interactivă cu participare internaţională consacrată cercetării şi sincronizării 

modelelor culturale europene din perspectiva dezvoltării durabile. 
 
Programul manifestării cuprinde: 

- MIERCURI 1 octombrie 2014, intervenţii la temă ale: acad. Eugen SIMION, preşedintele Consiliului ştiinţific al 
proiectului; prof. dr. Serge FAUCHEREAUX – Franţa, critic şi istoric literar, eseist, traducător din literatura 
română, membru de onoare al Academiei Române; prof. Virgil TĂNASE, scriitor, dramaturg, regizor şi istoric 
literar, animatorul Fundaţiei „Micul Prinţ” – Paris, membru de onoare al Academiei Române; acad. Victor 
VOICU, doctor în ştiinţe medicale, farmacolog, specialist în antropologie fizică, secretar general al Acadmiei 
Române. 

- JOI 2 octombrie 2014, intervenţii la temă ale: acad. Evangelos MOUTSOPULOS, filosof, membru al Academiei 
din Atena, membru de onoare al Academiei Române; acad. Jaime GIL ALUJA, matematician şi economist, 
eseist, preşedintele Academiei Regale Spaniole de Ştiinţe Economice şi Financiare, membru de onoare al 
Academiei Române; prof. Michael METZELTIN, lingvist, specialist în limbi romanice la Universitatea din Viena, 
membru de onoare al Academiei Române; prof. Dan POPESCU, economist, scriitor şi eseist, specialist în 
doctrine economice şi istorie economică, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. 

Expunerile pe podium vor fi urmate de sesiuni de intervenţii, întrebări şi răspunsuri. 

Participă membrii grupului-ţintă al proiectului constituit din 80 de studenţi doctoranzi şi 60 cercetători postdoctorat 
din aria curriculară a proiectului, respectiv: Filologie-Literatură, Filosofie, Teologie, Psihologie, Pedagogie şi Antropologie 
fizică, Economia culturii, Ştiinţe juridice, Sociologia culturii, Arte, arhitectură, audiovizual, Etnografie şi folclor, Ştiinţe 
istorice şi Arheologie, Ştiinţa informaţiei, precum şi experţi şi cercetători din institutele componente ale Academiei 
Române. 

Lucrările conferinţei au loc în Aula Magna a Academiei Române, din Calea Victoriei nr. 125, între orele 10,00 şi 
13,00. 
 


