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Invadarea Ucrainei a produs o ruptură în conștiința istorică a prezentului înțeles ca epocă 
postbelică și în reflexul de a privi Europa ca pe un spațiu geo-cultural privilegiat, 
esențialmente pacificat, în care istoria cu majusculă s-a încheiat. Războiul nu mai e o 
catastrofă periferică, ci un eveniment central, imposibil de ignorat, dar și un fenomen 
intelectual disruptiv la fel de urgent.  

 
 
Facultatea de Filosofie a Universității din București și Centrul de cercetare în etică aplicată 

(CCEA) vă invită să deschidem un spațiu de reflecție colectivă despre pace și război, 
unde să ascuțim diverse instrumente de analiză, să examinăm teorii și doctrine și să 
cercetăm obstacole epistemice, politice și morale care împiedică înțelegerea și 
acțiunea. 

 
 

Workshop-ul se dorește un demers exploratoriu care să reunească perspective analitice 
și disciplinare multiple, complementare sau concurente, provenind din filosofie, etică, 
teoria politică, științe politice, științe juridice, relații internaționale etc.  

 
 
Organizatori: Veronica Lazăr, Cristian Iftode și Constantin Vică. 
 

  



Program 
 
 
 
Panel 1 | 10.00 - 12.00 (Sala de Consiliu) – moderator: Constantin Vică 

 
Participă:  

● Laurențiu Gheorghe (CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): 
Ideea sfârșitului istoriei, surse și limite ale proceselor de pacificare 

● Laurențiu Staicu (CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): 
Psihologia conflictelor sau cum se construiește un inamic 

● Radu Uszkai (CCEA, Universitatea din București și Academia de Studii Economice): 
Teorii ale păcii perpetue 

● Veronica Lazăr (Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București): Cum a 
devenit pacea un obiectiv al politicii? 

● Ileana Dascălu (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): Relația dintre 
războaie, democrația internă a statelor și acțiunea cetățenească: pragmatismul 
filosofic american si rațiunea publică  

● Emilian Mihailov (CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): Cum 
a influențat Marele Război înțelegerea demnității umane  
 

  
 

 
Panel 2 | 12.30 - 15.00 (Sala de Consiliu) – moderatoare: Veronica Lazăr 
 
Participă: 

● Camil Pârvu (Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București): TBA 
● Anda Zahiu (CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): Construcții 

discursive ale inamicului și justificări ale conflictului armat 
● Ionuț Tudor (cercetător independent): Caracterul schizoid al războiului și mijloace 

politico-juridice de contracarare 
● Cristian Iftode (CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): 

Semnificația morală a eroismului și virtuțile leaderului politic în era nucleară 
● Mihail-Valentin Cernea (CCEA, Universitatea din București și Academia de Studii 

Economice): Război, propagandă, platforme online și libertate de expresie 
● Ruxandra Ivan (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea 

din București): Cry 'Havoc!' and let slip the dogs of war: Companii militare private, 
omuleți verzi și inelul nibelungilor 

● Constantin Stoenescu (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): 
Amprenta ecologică a războiului 

● Constantin Vică (CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): It is 
100 seconds to midnight. Amenințarea nucleară se întoarce 

 
 

 



Panel 3 | 17.00 - 19.30 (online) – moderatori: Veronica Lazăr, Constantin Vică, Cristian 
Iftode 

 
Participă: 

• Viorel Vizureanu (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): Conceptul 
de război astăzi 

• Dorina Pătrunsu (CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): 
Reflecții asupra posibilității justificării comportamentului eroic și a războiului într-
un cadru democratic liberal 

• Ciprian Bogdan (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj): 
Sfârșitul utopiei: război și accelerare socială 

• Emanuel Socaciu (CCEA, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București): 
Realismul: neutralitate axiologică sau justificarea agresiunii? 

• Diana Mărgărit (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași): Penalizarea războiului de agresiune și a crimelor de 
război 

• Corneliu Bîlbă (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași): O nouă față a terorii: războiul post-hegemonic. 

 
Link de înregistrare pentru panel: 
https://zoom.us/meeting/register/tJUkde2vqTgrGdcw8MtZ8T5l2RVCW4JfsqU7 
(După înregistrare, veți primi un e-mail de confirmare care va conține informații 
privind participarea la întâlnire.) 


