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Rezumat: Lumea este cuprinsă de o puternică efervescenţă existenţială şi de 

evoluţie globală, privită de specialişti ca un progres, bazată pe societatea informaţională, 

inovaţie de performanţă şi tehnologii tot mai orientate în folosul dezvoltării umane. 

Acestea au devenit cerinţele vitale pentru Lumea globală, fiind indisolubil legate de 

cunoaşterea ştiinţifică a viitorului, cu rezultatele exprimate prin identificarea şi definirea 

unor tendinţe globale şi viziuni politice pe măsură. 

Dorim să reţinem atenţia generală în legătură cu preocupările asidue ale 

specialiştilor din domeniul ştiinţelor viitorului, care pot, şi este absolut necesar, să ofere 

elementele de conţinut ale unor viziuni realiste despre ce va fi, orientând, pe cât posibil, 

tendinţele globale spre o Lume armonios dezvoltată şi cât mai mult susţinută de temeiuri 

informaţionale şi inovative consistente. 

Cuvinte-cheie: globalizare; societate informaţională; cunoaşterea viitorului; 

cooperare locală, regională şi internaţională; practică strategică de securitate modernă; 

scenarii previzionate; viitorul României; garanţii multidimensionale. 

 

Abstract: The world is going through turmoil of strong existential changes and 

global evolution, regarded by specialists as progress, based on information society, state-

of-the-art innovations and technologies more and more oriented towards human 

development. These have become vital requirements for the Global World, being 

completely interconnected with the scientific knowledge of the future resulting in the 

identification and definition of global tendencies and appropriate political visions. 

We wish to bring to general attention the constant preoccupations of specialists in 

the domain of sciences of the future which can, and actually must offer the contents of a 

realistic view upon what is going to be, directing as much as possible global tendencies 

towards a harmoniously developed World, relying on consistent information-related, 

innovative grounds. 
Keywords: globalization; information society; knowledge of the future; local, 

regional, and international cooperation; strategic practice of modern security; predictable 
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