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Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale
„Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI)
lansează, în colaborare cu parteneri interni şi
externi, primul Laborator de Analiza a Războiului
Informaţional şi Comunicare Strategică (link:
LARICS).
LARICS funcționează în interiorul ISPRI, ca
structură componentă a institutului, dar cu agendă
separată și specifică. Scopul principal este de
analiză/evaluare a evenimentelor interne și
externe, a presei internaționale, cu referire
specială la România și Republica Moldova, în
contextul unor confruntări purtate în spațul
mediatic care au ajuns, în anumite evaluări, la
dimensiunea unor „războaie informaționale”...
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale
„Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI)
are onoarea de a vă invita la conferința publică de
lansare a Laboratorului pentru Analiza Războiului
Informațional și Comunicare Strategică (LARICS):

http://fumn.eu/invitatiela-conferinta-isprirazboiul-informationalsub-lupa-26-04-2017/

„RĂZBOIUL INFORMAȚIONAL, SUB LUPĂ”
Evenimentul va avea loc miercuri, 26 aprilie a.c., în
intervalul 11:00 – 13:30 în incinta Aulei Academiei
Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1,
București) și va fi urmat de o recepție la Clubul
Academiei (parter). ...
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Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale
„Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI)
are onoarea de a vă invita la conferinţa publică de
lansare a Laboratorului pentru Analiza Războiului
Informaţional şi Comunicare Strategică (LARICS).
ISPRI are onoarea de a vă invita la conferinţa
publică de lansare a Laboratorului pentru Analiza
Războiului Informaţional şi Comunicare Strategică:
RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL, SUB LUPĂ
Evenimentul va avea loc miercuri, 26 aprilie a.c., în
intervalul 11:00 – 13:30 în incinta Aulei Academiei
Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1,
Bucureşti) şi va fi urmat de o recepţie la Clubul
Academiei (parter). ...
Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale
"Ion I.C. Brătianu"
al Academiei Române (ISPRI)
Conferinţa publică de lansare a
Laboratorului pentru Analiza Războiului
Informaţional şi Comunicare Strategică
(LARICS)...
Conferința de lansare publică a Laboratorului
pentru Analiza Războiului Informațional și
Comunicare Strategică „Războiul informațional,
sub lupă” ...
Academia Română a lansat miercuri Laboratorul
de Analiză a Războiului Informaţional şi
Comunicare Strategică (LARICS), în care un grup de
cercetători aflaţi în coordonarea profesorului Dan
Dungaciu, din care fac parte şi mai mulţi experţi
apropiaţi zonei de securitate naţională şi de
comunicare, vor diseca mesajele şi strategiile de
propagandă folosite în spaţiul românesc şi
european, de către Rusia, dar şi de către Ungaria,
după cum a arătat academicianul Ion Aurel Pop. Cu
Moscova identificată ca principal promotor al
războiului informaţional, iar Budapesta ca
intermediar care foloseşte aceleaşi tactici pentru
a-şi promova agenda în ce priveşte Transilvania,
academicienii şi experţii care au vorbit la lansarea
de la Academia Română au arătat că România pare
să ignore această realitate a propagandei folosite
tot mai des ca armă de război şi care funcţionează
cel mai bine pe un teren unde populaţia nu mai
are încredere în lideri şi în instituţii. LARICS îşi
propune să nu se concentreze strict doar pe

http://adevarul.ro/news/
eveniment/invitatierazboiul-informationalaula-academiei-romane1_58fdbbbb5ab6550cb88
20a16/index.html

http://www.acad.ro/com
2017/pag_com17_0426.h
tm

https://www.privesc.eu/a
rhiva/75576

http://www.gandul.info/s
tiri/academia-romana-sia-facut-laborator-deanaliza-a-razboiuluiinformational-cum-sevede-propaganda-rusieisi-ungariei-de-labucuresti-16247874

Bd. Iuliu Maniu 1-3, Corp A, Etaj 7, Sector 6, București · Tel./Fax: +40 21 316 96 61/62 · E-mail: office@ispri.ro · www.ispri.ro

27.04.2017

Argument

27.04.2017

Antena 3

28.04.2017

RFI

emitenţii de „fake news” (concept încă vag şi greu
de definit) sau de propagandă agresivă, ci pe
analiza unei „geopolitici a neîncrederii” – mediile
sociale unde acestea prind cel mai bine şi unde
există o criză acută de încredere şi repere, a
explicat Dan Dungaciu. În acest context, secretarul
general al Academiei Române, academicianul
Victor Voicu, a vorbit deschis despre agresiunea
propagandei „Rusiei lui Putin”, dar a ţinut să
amestece borcanele, apărând demersul naţionalist
controversat al academicienilor, iniţiat chiar de
domnia sa în timpul protestelor
antiguvernamentale din această iarnă, şi acuzând
un „război al românilor contra românilor”, de tipul
celui informaţional practicat de Rusia, care ar avea
printre ţinte BOR, Academia, familia tradiţională,
valorile româneşti sau chiar pe Eminescu.
Academicianul nu a explicat însă cine ar putea să
se afle în spatele acestui „război hibrid din
interior”, dând de înţeles doar că ar fi de folos
Rusiei şi asimilându-l astfel contextului...
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale
„Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI) a
organizat miercuri, 26 aprilie a.c., în intervalul
11:00-13:30 în incinta Aulei Academiei Române
(Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București)
conferința publică de lansare a Laboratorului
pentru Analiza Războiului Informațional și
Comunicare Strategică: RĂZBOIUL
INFORMAȚIONAL SUB LUPĂ. Evenimentul a fost
urmat de o recepție la Clubul Academiei...
Academia Română a lansat LARICS - Laboratorul de
Analiză a Războiului Informaţional şi Comunicare
Strategică. Cercetătorii cooptaţi în această
structură academică se vor ocupa de analiza
metodelor şi strategiilor folosite în războiul
informaţional care afectează România şi Uniunea
Europeană, în special de către Rusia şi Ungaria, a
precizat profesorul Dan Dungaciu în cadrul
evenimentului de lansare, scrie gandul.info...
Academia Română a lansat miercuri Laboratorul
de Analiză a Războiului Informaţional şi
Comunicare Strategică (LARICS), în care un grup de
cercetători aflaţi în coordonarea profesorului Dan
Dungaciu, din care fac parte şi mai mulţi experţi
apropiaţi zonei de securitate naţională şi de
comunicare, vor diseca mesajele şi strategiile de

http://www.argumentpre
ss.ro/laboratorul-pentruanaliza-razboiuluiinformational-sicomunicare-strategicalarisc-prima-structurainstitutionalizata-dinromania-dedicatarazboilui-informational-sicomuniucarii-strategice/
https://www.antena3.ro/
actualitate/academiaromana-a-lansatlaboratorul-de-analiza-arazboiului-informationalpropaganda-rusiei-si410572.html

http://www.rfi.ro/presaromaneasca-94779academia-romanalaborator-analiza-razboiinformationalpropaganda%20-rusiaungaria-bucuresti-gandul
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propagandă folosite în spaţiul românesc şi
european, de către Rusia, dar şi de către Ungaria,
după cum a arătat academicianul Ion Aurel Pop...
Academia Romana a lansat LARICS - Laboratorul de
Analiza a Razboiului Informational si Comunicare
Strategica. Cercetatorii cooptati in aceasta
structura academica se vor ocupa de analiza
metodelor si strategiilor folosite in razboiul
informational care afecteaza Romania si Uniunea
Europeana, in special de catre Rusia si Ungaria, a
precizat profesorul Dan Dungaciu in cadrul
evenimentului de lansare, scrie gandul.info...
Miercuri, 26 aprilie, în incinta Aulei Academiei
Române, a avut loc conferinţa publică de lansare a
Laboratorului pentru Analiza Războiului
Informațional și Comunicare Strategică (LARICS).
De asemenea, evenimentul “Războiul
informațional, sub lupă” a fost organizat de
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale
„Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI).
În cadrul întrunirii, au luat cuvântul pe rând
vorbitorii – acad. Victor Voicu (secretar general al
Academiei Române), acad. Ion Aurel Pop, acad.
Daniel Dăianu, prof. univ. Cătălin Zamfir (membru
corespondent al Academiei Române), ambasadorul
Cristian Diaconescu (membru al Consiliului de
experți LARICS) şi prof. univ. Dan Dungaciu
(director ISPRI), au subliniat, cu exemple din aria
de expertiză a fiecăruia, importanța conștientizării
la nivelul societății românești, dar mai ales la
nivelul decidenților a războiului informațional,
metodelor prin care acesta este purtat în
societatea contemporană, dar și a mijloacelor prin
care acest fenomen, din ce în ce mai acut, poate fi
contracarat...
Institutul de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale
„Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI)
are onoarea de a vă invita la conferinţa publică de
lansare a Laboratorului pentru Analiza Războiului
Informaţional şi Comunicare Strategică (LARICS):

https://cultural.bzi.ro/aca
demia-romana-a-lansatlaboratorul-de-analiza-arazboiului-informationalpropaganda-rusiei-siungariei-in-romaniaexaminata-de-un-grupde-experti-56108
http://www.promptmedi
a.ro/2017/04/razboiulinformational-sub-lupaconferinta-la-academiaromana/

http://www.cvlpress.ro/2
5.04.2017/maine-se-valansa-larics-razboiulinformational-sub-lupa/

„RĂZBOIUL INFORMAȚIONAL, SUB LUPĂ”
Evenimentul va avea loc miercuri, 26 aprilie a.c., în
intervalul 11:00 – 13:30 în incinta Aulei Academiei
Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1,
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Bucureşti) şi va fi urmat de o recepţie la Clubul
Academiei (parter)...
Vectorul politic din România tace în ceea ce
privește finanțarea, instituționalizarea, cadrul legal
în baza căruia se poate răspunde sau participa întrun război informațional, afirmă Cristian
Diaconescu, membru al Consiliului de experți
LARICS...
Razboiul informational este o forma de agresiune
elaborata, care se desfasoara in timp, este
organizata sofisticat si poate face ca, la un
moment dat, politica externa a unui stat sa fie
"luata ostatica", spune Cristian Diaconescu. Fostul
ministru de Externe critica pasivitatea clasei
politice din Romania pe aceasta tema extrem de
importanta...
Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale
„Ion I.C.Bratianu” al Academiei Romane (ISPRI) are
onoarea de a va invita la conferinta publica de
lansare a Laboratorului pentru Analiza Razboiului
Informational si Comunicare Strategica (LARICS):
„RAZBOIUL INFORMATIONAL, SUB LUPA”...
Razboiul informational este eficace in societatile in
care oamenii nu au incredere in institutii si in
liderii lor, asa cum e cazul Uniunii Europene. In
schimb, "rusii sunt relativ imuni la propaganda
occidentala" si vor fi atata timp cat au incredere in
Vladimir Putin, spune sociologul Dan Dungaciu...
Razboiul informational este eficace in societatile in
care oamenii nu au incredere in institutii si in
liderii lor, asa cum e cazul Uniunii Europene. In
schimb, "rusii sunt relativ imuni la propaganda
occidentala" si vor fi atata timp cat au incredere in
Vladimir Putin, spune sociologul Dan Dungaciu...

Academia Română a lansat miercuri Laboratorul
de Analiză a Războiului Informaţional şi
Comunicare Strategică (LARICS), prin care va
analiza propaganda făcută de către Rusia, dar și de
Ungaria, scrie Gândul.info. Laboratorul
funcționează sub coordonarea Institutului de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C.
Brătianu” al Academiei Române, condus de
profesorul Dan Dungaciu.

https://www.agerpres.ro
/politica/2017/04/26/dia
conescu-vectorul-politicdin-romania-tace-in-cepriveste-cadrul-legal-alparticiparii-la-razboiulinformational-14-32-28
http://www.ziare.com/cri
stiandiaconescu/ministruexterne/rusia-devine-unagresor-din-ce-in-ce-maipericulos-in-razboiulinformational-ce-faceromania-1463221
https://www.incisivdepra
hova.ro/2017/04/25/conf
erinta-razboiulinformational-sub-lupala-care-ziarul-incisiv-deprahova-a-fost-invitat/
http://revista22online.ro/
70262264/razboiulinformational-de-ce-nueste-eficientapropaganda-occidentuluiin-rusia-video.html
http://www.ziare.com/int
ernational/rusia/neluptam-cu-morile-devant-de-ce-nu-poatefunctiona-propagandaoccidentului-in-rusia-sicum-a-reusit-moscova-sascoata-oamenii-in-stradala-berlin-1463238
https://vocea.biz/actual/
2017/apr/29/academiaromana-si-a-facutlaborator-de-analiza-arazboiului-informationaldus-de-rusia/
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Academia Română va analiza propaganda rusă...
Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale
“Ion I.C. Bratianu” al Academiei Romane (ISPRI)
are onoarea de a va invita la conferinta publica de
lansare a Laboratorului pentru Analiza Razboiului
Informational si Comunicare Strategica (LARICS):
“RAZBOIUL INFORMATIONAL, SUB LUPA”.
Evenimentul va avea loc miercuri, 26 aprilie a.c., in
intervalul 11:00 – 13:30 in incinta Aulei Academiei
Romane (Calea Victoriei nr. 125, sector 1,
Bucuresti) si va fi urmat de o receptie la Clubul
Academiei (parter)...
Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale
„Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI)
organizează conferința publică de lansare a
Laboratorului pentru Analiza Războiului
Informațional și Comunicare Strategică (LARICS):
RĂZBOIUL INFORMAȚIONAL, SUB LUPĂ...
Care este dimensiunea manipulării și care sunt
țintele reale ale războiului informațional asupra
instituțiilor naționale din Romania?Cine finanțează
campaniile de denigrare declanșate împotriva
Bisericii Ortodoxe , Băncii Naționale,a acțiuniilor
Academie și a altor instituții care apără interesele
naționale ,cultura și istoria țării?
Sunt doar câteva din temele puse în discuție la
lansarea Laboratorului de Analiză a Războiului
Informațional și de Comunicare Strategică-LARICS
ca parte componentă a Institutului de Științe
Politice și Relații Internaționale ,,Ion I.C.Brătianu”
al Academiei Române...
Rectorul Universităţii din Cluj-Napoca susţine că
Guvernul ungar a creat un departamentul special
care să prezinte opiniei naţionale şi internaţionale
informaţii alternative despre România, Ardeal şi
Tratatul de Trianon.
Ioan-Aurel Pop a declarat miercuri că România
poartă un război informational şi de comunicare cu
Ungaria, iar pe fondul aniversării a 100 de ani de la
Marea Unire şi a împlinirii a 100 de ani de la
Tratatul de la Trianon (semnat în 1920), Guvernul
ungar a creat un departament special care să
prezinte opiniei publice "o falsă" istorie a
Ardealului...

http://www.oranoua.ro/
dan-dungaciu-invitatie-laconferinta-razboiulinformational-sub-lupa26-04-2017/

https://evenimente.juridi
ce.ro/2017/04/razboiulinformational-sub-lupa26-aprilie-2017bucuresti.html
http://jurnalul.ro/stiri/ob
servator/academicieniipun-sub-lupa-razboiulinformational-cinefinanteaza-campaniilede-denigrare-ainstitutiilor-nationale741404.html

http://www.euractiv.ro/p
olitic-intern/budapestaar-fi-infiintat-undepartament-depropaganda-impotrivaromania-7467
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Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii din ClujNapoca, susţine că Guvernul ungar a creat un
departament special care să prezinte opiniei
naţionale şi internaţionale informaţii alternative
despre România, Ardeal şi Tratatul de Trianon
Ioan-Aurel Pop a declarat că România poartă un
război informational şi de comunicare cu Ungaria,
iar pe fondul aniversării a 100 de ani de la Marea
Unire şi a împlinirii a 100 de ani de la Tratatul de la
Trianon (semnat în 1920), Guvernul ungar a creat
un departament special care să prezinte opiniei
publice „o falsă” istorie a Ardealului, scrie Gazeta
de Cluj...
Guvernul de la Budapesta a înființat un
departament special, denumit Trianon 100, care a
început deja să contracareze acțiunile preconizate
de România pentru aniversarea, în anul 2018, a
100 de ani de la Marea Unire.
Acest avertisment sever a fost lansat, miercuri, la
București, de Academia Română, într-o conferință
denumită "Războiul informațional, sub lupă”...
Academia Română a lansat miercuri Laboratorul
de Analiză a Războiului Informaţional şi
Comunicare Strategică (LARICS), în care un grup de
cercetători aflaţi în coordonarea profesorului Dan
Dungaciu, din care fac parte şi mai mulţi experţi
apropiaţi zonei de securitate naţională şi de
comunicare, vor diseca mesajele şi strategiile de
propagandă folosite în spaţiul românesc şi
european, de către Rusia, dar şi de către Ungaria,
anunță Gândul...
Razboiul informational este o forma de agresiune
elaborata, care poate face ca, la un moment dat,
politica externa a unui stat sa fie "luata ostatica",
spune Cristian Diaconescu, fostul ministru de
externe roman...

http://www.evz.ro/depar
tament-propagandaromania-budapesta.html

http://www.romanialiber
a.ro/actualitate/evenime
nt/ungaria-reincepepropaganda-impotrivaromaniei--transilvaneniin-ar-fi-dorit-unirea-din1918-447511
http://www.b1.ro/stiri/ev
eniment/academiaromana-si-a-facutlaborator-de-analiza-arazboiului-informational184038.html

http://www.dw.com/ro/z
iarecom-rusia-eagresoare-in-razboiulinformational-care-poatelua-ostatica-politicaexterna-a-unui-stat-ceface-romania/a38599873
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