
2012 -2013

18 – 24 august 2012
Școala populară de vară „Nicolae Iorga”

23 august 2012
Simpozion Casa Armatei „Comemorarea victimelor fascismului”. Expunere cu
tema: „Semnificații și conotații asupra zilei de 23 august”
7 – 8 septembrie 2012 .Sesiune de comunicări științifice: 1812 – 2012, 200 de
ani de la răpirea Bsarabiei de către imperiul Rus”.
Transmis comunicarea cu tema: „Repere centenare ale golgotei Basarabiei,
1812-1912-2012”.

5 aprilie 2013
Lansare la Muzeul de județean de arheologie Prahova a lucrării „Dicționar
enciclopedic de drept internațional umanitar. De la origini până în prezent”, vol.
I, Editura Karta Graphic. Autori: prof. univ. dr. Ionel Cloșcă, dr. Dumitru Codiță.
Expoziție de carte în cooperare cu Asociația de geopolitică „Ion Conea”.
14 mai 2013
Lansare la Parlamentul României a vol. I a „Dicționarului enciclopedic de drept
internațional umanitar”(au participat Comisiile pentru învățământ, educație și
cultură; juridică; pentru drepturile omului, reprezentanți ai Comisiei Naționale
de Drept Internațional Umanitar, Crucea Roșie Română, mass media, invitați).
6 iunie 2013
Lansare la Biblioteca Județeană Prahova, a vol. I a „Dicționarului enciclopedic
de drept internațional umanitar”12 iunie 2013
Acord de cooperare cu Asociația Județeană Cultul Eroilor, Prahova

15 iulie 2013
Acord de parteneriat cu Fundația „Adolescența”

17 august 2013
Congresul XIV de dacologie, Buzău

18 – 24 august 2013
Școala populară de vară „Nicolae Iorga”, „Războaiele balcanice” 6-8
septembrie 2013
Sesiune de comunicări științifice, Maia Catargi: „100 de ani de la participarea
României și a armatei sale la al doilea război balcanic”
Tema prezentată: „Considerații umanitare referitoare la campaniile militare
din perioada războaielor balcanice”.

13 septembrie 2013.
Participare la manifestarea omagială „ 100 de ani de la zborul lui Aurel Vlaicu”
4 -6 octombrie 2013
Conferința națională „100 de ani de la războaiele balcanice, 1913 – 2013”,
Stațiunea Cheia, jud. Prahova, organizată de Fundația culturală „Traian Tr.
Cepoiu”
Tema prezentată: „Aplicarea standardelor umanitare internaționale în perioada
Războaielor Balcanice”


