
 
 

 

 
Bd. Primăverii, nr. 17, sector 1, Bucureşti; Tel: (+40) 21/233.99.55; Fax: (+40) 21/233.99.77 

E-mail: idr@idr.ro; Web: www.idr.ro 

 

 

Institutul Diplomatic Român anunţă deschiderea sesiunii de toamnă pentru  

înscrierea la următoarele cursuri: 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL ŞI ETICHETĂ ÎN DIPLOMAŢIE 
15 septembrie – 15 octombrie 2014 

 
 
Descriere:  
 
Cursul se adresează funcţionarilor din administraţia centrală, 
precum şi persoanelor din mediul privat, în vederea utilizării 
corecte a protocolului în relaţiile oficiale şi deprinderii 
abilităţilor de a lucra într-un mediu internaţional prin 
înţelegerea elementelor cheie ale etichetei diplomatice. 
Prelegerile vor aborda tematici ca eticheta, protocolul 
vizitelor oficiale şi de stat, protocolul Caselor Regale 
Europene, organizarea ospitalităţii sau ceremonial şi protocol 
în relaţiile internaţionale. 
 
 
Calendar: 
 

6 august – 11 septembrie 2014: înscrieri. Persoanele 

interesate vor trimite electronic documentele solicitate.  

12 septembrie 2014 : transmiterea rezultatelor;   

15 - 19 septembrie 2014: achitarea taxei.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursurile vor începe luni, 15 septembrie 2014, şi se vor 

desfăşura în intervalul orar 17.00-21.00, în zilele de lucru.    
 
 

SECURITATE INTERNAŢIONALĂ: PROVOCĂRILE 
SECOLULUI XXI 

16 septembrie – 16 octombrie 2014 
 
Descriere:  
 

Cursul se adresează angajaţilor Ministerului Afacerilor 

Externe, dar şi persoanelor cu studii superioare, care 

funcţionează în aparatul de stat sau în mediul privat, 

interesate de tematica legată de securitatea internaţională, 

şi îşi propune familiarizarea cursanţilor cu cele mai recente 

evoluţii din practica politică internaţională şi din reflecţia 

academică asupra problematicilor de securitate.     

Prelegerile vor trata probleme precum teoria şi gândirea 

strategică; provocările convenţionale şi neconvenţionale ale 

mediului de securitate; geopolitica conflictelor 

contemporane; organizaţii de securitate; chestiunea 

războiului în secolul XXI; probleme de securitate economică, 

societală, energetică, cibernetică; arme nucleare, chimice, 

bacteriologice; terorism şi contraterorism; intelligence, 

spionaj şi supraveghere.      
 
 
Calendar: 
 

6 august – 12 septembrie 2014: înscrieri. Persoanele 

interesate vor trimite electronic documentele solicitate.  

16 septembrie 2014: transmiterea rezultatelor;   

16 - 22 septembrie 2014: achitarea taxei.      

 

Cursurile vor începe marţi, 16 septembrie 2014, şi se vor 

desfăşura în intervalul orar 17.00-21.00, în zilele de lucru.    
 


