Coordonator: dr. Florian CÎRCIUMARU
IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA ARTEI
MILITARE
Studiu de specialitate

În studiul de față, autorii abordează un număr de opt tipuri de
tehnologii care se află, în prezent, în atenția oamenilor de știință, dar și a
practicienilor, deopotrivă, cu intenția de a evidenția modul în care
acestea, pe măsura maturizării lor, pot influența arta militară a viitorului.
ISBN 978-606-660-454-3 (tipărit)
ISBN 978-606-660-455-0 (on-line)

Dr. Mirela ATANASIU
TURCIA – EVOLUȚIA SITUAȚIEI POLITICE
ȘI DE SECURITATE ȘI IMPLICAȚIILE LA NIVEL REGIONAL
Studiu de specialitate

Studiul se dorește a fi o radiografie în timp și spațiu a evoluției politice
și de securitate a Turciei pentru a facilita înțelegerea intereselor și
deciziilor de politică internă și externă ale conducătorilor acesteia, atât
cele trecute, cât și cele actuale și viitoare, pentru a identifica potențialele
efecte pe care le pot avea acestea asupra mediului regional de securitate,
în special asupra Regiunii Extinse a Mării Negre și asupra României.
ISBN 978-606-660-456-7 (tipărit)
ISBN 978-606-660-457-4 (on-line)

Colonel lector universitar dr. Dan-Lucian PETRESCU
CS III Crăișor-Constantin IONIȚĂ
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CAPABILITĂȚILOR
ARMATEI ROMÂNIEI – 2040
Studiu de specialitate

Lucrarea oferă practicienilor din domeniu câteva definiții privind
realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare a capabilităților de
apărare a Armatei României, într-o viziune pe termen mediu și lung,
corespunzătoare perspectivei anului 2040.
ISBN 978-606-660-437-6 (tipărit)
ISBN 978-606-660-438-3 (on-line)

Colonel (r) CS III dr. Crăișor-Constantin IONIȚĂ
O ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ A INTERESELOR
STRATEGICE ALE NATO, UE ȘI CHINEI ÎN AFRICA
ȘI ÎN ZONA ARCTICĂ
Studiu de specialitate

Lucrarea de față concretizează preocupările diplomaților militari în
domenii de interes strategic aliat, european și ale Chinei, privind
implicarea lor economico-militară în regiuni mai puțin exploatate, precum
Africa și Arctica, cu referințe relaționate analizei multicriteriale.
ISBN 978-606-660-441-3 (tipărit)
ISBN 978-606-660-443-7 (on-line)

CS III dr. Alba Iulia Catrinel POPESCU
DIMENSIUNEA MEDICALĂ (DE SĂNĂTATE PUBLICĂ)
A SECURITĂȚII: DEFINIȚIA ȘI MĂSURAREA STĂRII DE
SĂNĂTATE A UNEI POPULAȚII
Studiu științific

Studiul reliefează caracterul autonom, de sine stătător, al dimensiunii
medicale a securității, componentele și determinanții analitici ai acestei
dimensiuni, precum și modul în care aceștia pot fi măsurați.
ISBN 978-606-660-446-8 (tipărit)

Coordonator: dr. Florian CÎRCIUMARU
CREȘTEREA REZILIENȚEI MARILOR SISTEME PUBLICE
ALE ROMÂNIEI. STUDIU DE CAZ: SISTEMUL MILITAR
Studiu de specialitate

Reziliența este o caracteristică națională și fiecare stat trebuie să
devină suficient de robust și adaptabil pentru a supraviețui întregului
spectru de amenințări prefigurat.

ISBN 978-606-660-448-2 (tipărit)
ISBN 978-606-660-449-9 (on-line)

Coordonator: dr. Florian CÎRCIUMARU
EVALUARE STRATEGICĂ 2020
SECURITATEA ÎNTRE PANDEMIE ȘI COMPETIȚIE
Monografie

Lucrarea prezintă interpretările cercetătorilor CSSAS referitoare la cele
mai importante tendințe ale mediului de securitate din anul precedent.

ISBN 978-606-660-450-5 (tipărit)
ISBN 978-606-660-451-2 (on-line)

Dr. Marius-Titi POTÎRNICHE
TEORII ȘI CONCEPTE STRATEGICE – EVALUAREA
PROSPECTIVĂ A STRATEGIEI MILITARE. VIITORUL
STRATEGIEI MILITARE
Studiu de specialitate

Pentru acest studiu, modul de proiectare a cercetării și metodologia folosită
integrează elemente din elaborarea conceptelor, analiza conținutului și teoria de
bază. Scrierile unor gânditori marcanți despre strategie, care au deschis analele
istoriei militare, conțin multe concepte analitice despre strategie, de înaltă
calitate, derivate prin metodologia studiilor de caz.
ISBN 978-606-660-432-1

CS III dr. Mihai Vladimir ZODIAN
PROLIFERAREA NUCLEARĂ ȘI ECHILIBRUL STRATEGIC
CENTRAL ÎN SECOLUL XXI
Studiu de specialitate

Scopul lucrării este de a investiga posibilitatea ca proliferarea „armei
absolute” să conducă la modificarea echilibrului nuclear central de forțe
dintre Washington și Moscova, echilibru format în timpul Războiului
Rece și care există și în zilele noastre, deși într-o formă modificată.
ISBN 978-606-660-434-5 (tipărit)
ISBN 978-606-660-436-9 (on-line)

CS III dr. Alba Iulia Catrinel POPESCU
TABLOUL DEMOGRAFIC AL MACROREGIUNILOR
ȘI REGIUNILOR DE DEZVOLTARE ALE ROMÂNIEI ANULUI
2019. TENDINȚE EVOLUTIVE PÂNĂ ÎN ANUL 2040. IMPACTUL
POTENȚIAL ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE
PARTEA A DOUA – DINAMICA DEMOGRAFICĂ
Studiu științific

Aparatul teoretic şi metodologic aferent acestui studiu a fost prezentat în
primul volum al lucrării de faţă, dedicată staticii demografice. Acest volum va
fi centrat pe rezultatele cercetării ştiinţifice privind dinamica demografică la
nivelul României anului 2019 şi pe impactul acestor particularităţi demografice
asupra securităţii naţionale prezente şi viitoare.
ISBN 978-606-660-446-8

CS III dr. Alba Iulia Catrinel POPESCU
TABLOUL DEMOGRAFIC AL MACROREGIUNILOR
ȘI REGIUNILOR DE DEZVOLTARE ALE ROMÂNIEI ANULUI
2019. TENDINȚE EVOLUTIVE PÂNĂ ÎN 2040. IMPACTUL
POTENȚIAL ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE
PARTEA I – STATICA DEMOGRAFICĂ
STUDIU ȘTIINȚIFIC

Lucrarea abordează statica demografică specifică tabloului regional al
României la nivelul anului 2019.
ISBN 978-606-660-442-0
ISBN 978-606-660-420-8

Marius POTÎRNICHE
Dan PETRESCU
MODALITĂȚI DE CONTRACARARE A AMENINȚĂRII
HIBRIDE LA ADRESA SECURITĂȚII STATELOR
Lucrarea este o analiză conceptuală a amenințării de tip hibrid, pornind de
la definirea, configurarea și operaționalizarea acesteia în contextul mediului
de securitate contemporan. Scopul urmărit îl constituie identificarea
modalităților de contracarare și de diminuare a efectelor acesteia.

ISBN 978-606-660-402-4

Coordonator: Anton STAN
EVALUARE STRATEGICĂ 2016
CRIZE ȘI PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII
INTERNAȚIONALE
Studiul de cercetare ştiinţifică intitulat EVALUARE STRATEGICĂ 2016
− CRIZE ŞI PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII
INTERNAŢIONALE cuprinde o radiografie a unora dintre cele mai
importante dinamici ce ţin de mediul internaţional de securitate pentru anul
2016 (ca debutul unei perioade de inflexiune strategică). Lucrarea se axează pe
zonele de interes strategic ale României, acoperind o arie geografică destul de
complexă, cu referire la Europa, Zona Extinsă a Mării Negre, Africa şi
Orientul Mijlociu şi Asia, cât şi la cei mai importanţi poli strategici.
ISBN 978-606-660-317-1

Mihai ZODIAN
METODE AVANSATE ÎN STUDIILE STRATEGICE:
CONSIDERAȚII DESPRE TEORIA JOCURILOR
Studiul își propune să prezinte și să discute un instrument de investigație
academică prestigios și des folosit în cadrul studiilor strategice, teoria
jocurilor, considerată unul dintre cele mai importante produse ale
pozitivismului din ultimii 50 de ani, alături de statistică.

ISBN 978-606-660-306-5

Cristina BOGZEANU
Cristian BĂHNĂREANU
GEOPOLITICA ȘI GEOECONOMIA SPAȚIULUI EUROPEAN
DUPĂ 2010
Scopul prezentului studiu este de a identifica şi analiza specificul şi
evoluţia geopolitică, geoeconomică şi geostrategică a spaţiului european, în
condiţiile derulării unei serii de crize pe plan intern şi extern. Prezentul demers
ştiinţific se bazează pe două ipoteze majore: prima dintre ele este că în spatele
evoluţiilor de natură geopolitică se regăsesc considerente de factură
geoeconomică, iar cea de-a doua că specificul crizelor cu care se confruntă
Europa impun dezvoltarea unor noi instrumente şi mecanisme comune de
prevenire şi contracarare a riscurilor şi ameninţărilor militare şi non-militare.
ISBN 978-606-660-300-3

Mirela ATANASIU
INFLUENȚA CONFLICTELOR DIN NORDUL AFRICII
ȘI ORIENTUL MIJLOCIU ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE
Studiul Influenţa conflictelor din Nordul Africii şi Orientul Mijlociu asupra
securităţii europene constituie o analiză a conflictelor desfăşurate în regiunea
Orientului Mijlociu şi Africii de Nord (MENA) şi a repercusiunilor acestora
asupra dimensiunilor securităţii europene. Astfel, plecându-se de la unele
premise geopolitice dominante ale MENA legate de istoria, geografia,
resursele, demografia şi religia acesteia, coroborate cu unele probleme sociale
şi economice prioritare de securitate ale regiunii, sunt identificate unele efecte
în planul securităţii europene.
ISBN 978-606-660-283-9

Stan ANTON
Alexandra SARCINSCHI
Eugen SITEANU
CONFLICTELE ATIPICE ALE SECOLULUI AL XXI-LEA
Lucrarea explorează problematica prezentă a conflictualităţii, pornind de la
o analiză atentă a teoriilor şi a metodologiilor existente, continuând cu
portretizarea fizionomiei acţiunilor militare circumscrise mediului operaţional
actual, subliniind componentele şi caracteristicile specifice conflictelor atipice.
Demersul ştiinţific este finalizat cu prezentarea unor aspecte metodologice de
analiză ce pot fi utilizate în identificarea principalelor caracteristici şi
componente ale conflictului atipic.

ISBN 978-606-660-219-9

Cristina BOGZEANU
ROLUL UNIUNII EUROPENE ÎN GESTIONAREA
CONFLICTELOR ÎNGHEȚATE DIN VECINĂTATEA
GRANIȚELOR SALE
Lucrarea constituie o analiză a evoluțiilor recente a conflictelor înghețate
din vecinătatea estică a UE și a intereselor, politicilor și strategiilor acesteia în
direcția amintită.

ISBN 978-606-660-227-3

Alexandra SARCINSCHI
ABORDĂRI TEORETICE ȘI PRACTICE ASUPRA OBȚINERII
SPRIJINULUI POPULAȚIEI ÎN TEATRELE DE OPERAȚII
Lucrarea explorează această problematică dintr-o perspectivă complexă ce
include atât polemologia, cât şi sociologia, psihologia şi antropologia. Autorul
porneşte de la aspecte specifice războiului, analizează gama operaţiilor de pace
şi o corelează coordonatelor sociologice şi psihologice ale obţinerii sprijinului
populaţiei locale în contextul derulării unor astfel de operaţii.

ISBN 978-606-660-221-1

Stan ANTON
Gheorghe VĂDUVA
ACOPERIREA STRATEGICĂ ÎNTRE TRADIȚIE
ȘI ACTUALITATE REPERE TEORETICE
Lucrarea explorează problematica prezentă a conflictualităţii, pornind de la o
analiză atentă a mediului de securitate actual, dominat de o conflictualitate
multidimensională, de tip asimetric şi atipic, subliniind că organismul militar, cu
rol în asigurarea securităţii şi apărării statelor, are nevoie de o adaptare
conceptuală, restructurare operaţională şi flexibilitate acţională care să permită un
răspuns ferm, pe diferite paliere şi la toate nivelurile acţiunii militare. În cadrul
paletei largi a măsurilor strategice de apărare se regăseşte şi acoperirea strategică,
acţiune care influenţează în mod fundamental succesul şi riposta strategică în
ansamblul său.

ISBN 978-606-660-217-4

Mihai ZODIAN
Cristian BĂHNĂREANU
INIȚIATIVA TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT
PARTNERSHIP (TTIP) ÎN CADRUL RELAȚIILOR SUA-EUROPA
Lucrarea analizează principalele orientări teoretice din cadrul domeniului
economiei politice internaţionale, detaliază cele mai importante aspecte de
conţinut ale acestui proiect şi identifică punctele problematice ale negocierilor
sau dezbaterile pro şi contra TTIP.

ISBN 978-606-660-223-5

Mihai ZODIAN
PERSPECTIVE EPISTEMOLOGICE ȘI PREDICȚII ÎN RELAȚIILE
INTERNAȚIONALE

Studiul îşi propune să trateze epistemologia anticipărilor raţionale folosite
în ştiinţele sociale. Scopul este de a evalua soliditatea raţionamentelor produse
de diverse prognoze în domeniile sociale.

ISBN 978-606-660-225-9

Dr. Cristina BOGZEANU
MEDIUL DE SECURITATE EURO-MEDITERANEAN
LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI

Lucrarea „Mediul de securitate euromediteraneean la început de secol
XXI” cuprinde analiza securităŃii în spaŃiul euromediteraneean, în contextul
crizei economice şi financiare mondiale şi al „primăverii arabe”.

ISBN 978-606-660-106-1

Dr. Petre DUłU
Dr. Alexandra SARCINSCHI
Dr. CS Cristina BOGZEANU
APĂRAREA NAłIONALĂ, ÎNTRE VIZIUNE ŞI REALITATE,
LA ÎNCEPUT DE MILENIU
Studiul analizează problematica apărării atât din perspectiva statelor, în
funcŃie de statutul lor pe scena internaŃională (superputeri, mari puteri, puteri
emergente şi state eşuate), cât şi a organizaŃiilor internaŃionale.

ISBN 978-606-660-072-9

Dr. Mirela ATANASIU
Dr. Filofteia REPEZ
SECURITATEA ŞI APĂRAREA łĂRII ÎN CONTEXTUL
AMENINłĂRILOR TERORISTE
Acest studiu analizează terorismul ca ameninŃare la adresa securităŃii şi
apărării naŃionale, pornind de la evoluŃia conceptului, evidenŃiind
caracteristicile sale determinate de globalizare, cu referire la România,
reliefând instrumentele şi mecanismele juridice naŃionale de combatere a
terorismului.

ISBN 978-606-660-079-8

Cristina BOGZEANU
EVOLUłIA RELAłIEI NATO-UE FAłĂ DE DETERMINAREA
POLILOR DE PUTERE

Această lucrare cuprinde analiza evoluŃiilor în planul cooperării dintre
NATO şi UE, în contextul tranziŃiei sistemului internaŃional către
multipolaritate.

ISBN 978-606-660-081-1

Dr. Petre DUłU
MANAGEMENTUL SITUAłIILOR DE CRIZĂ ŞI PREVENIREA
CONFLICTELOR ARMATE

În această lucrare se analizează, pe de o parte, problematica situaŃiilor de
criză, incluzând aspecte precum cauzele lor, caracteristici, gestionarea lor şi
posibile soluŃii, iar pe de altă parte, conflicte armate, propunând o serie de
metode de soluŃionare a acestora.

ISBN 978-606-660-084-2

Dr. Cristian BĂHNĂREANU
DETERMINĂRI ALE CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE
GLOBALE ASUPRA SECURITĂłII STATELOR MEMBRE
ALE ALIANłEI NORD-ATLANTICE
Această lucrare analizează problematica recentei crize economicofinanciare şi impactul acesteia asupra resurselor de apărare şi securitate atât ale
statelor membre NATO, cât şi ale AlianŃei în ansamblul său.

ISBN 978-606-660-086-6

Dr. Petre DUłU
AMENINłĂRI ASIMETRICE SAU AMENINłĂRI HIBRIDE –
DELIMITĂRI CONCEPTUALE PENTRU FUNDAMENTAREA
SECURITĂłII ŞI APĂRĂRII NAłIONALE
Lucrarea analizează conceptele „ameninŃare asimetrică“ şi
„ameninŃare hibridă“ în raport cu securitatea şi apărarea naŃională.

ISBN 978-606-660-043-9

Dr. Petre Duţu

Managementul şi conducerea militară strategică în
viitoarele confruntări armate

Lucrarea descrie posibila evoluţie a confruntărilor armate şi
impactul acesteia asupra managementului şi conducerii militare
strategice.

Dr. Petre Duţu

Fenomene diverse cu impact asupra stabilităţii şi
securităţii locale, regionale şi internaţionale
Studiul supune analizei fenomene actuale care influenţează
stabilitatea şi securitatea la cele trei niveluri, printre acestea
numărându-se globalizarea, schimbările climatice, evoluţiile în plan
demografic şi criza economică şi financiară.

Dr. Petre Duţu
Cristina Bogzeanu

Priorităţi în arhitectura de apărare şi securitate a
României în noul climat al globalizării şi
apartenenţelor la tratate zonale sau regionale
Lucrarea cuprinde un studiu al evoluţiei Politicii de Securitate
şi Apărare Comune a UE de la începuturi şi până în prezent, luând
în consideraţie şi influenţa globalizării, precum şi participarea
statelor membre la alte tratate aferente politicii externe a acestora.

Dr. Mihai Ştefan Dinu

Rolul factorilor culturali în acţiunile militare

Studiul se concentrează pe importanţa culturii, în general, şi a
factorilor etnic şi religios, în special, în desfăşurarea operaţiilor
militare moderne.

Dr. Petre Duţu
Cristina Bogzeanu

Reforma instituţională a UE din perspectiva politicii de
securitate şi apărare comune
Lucrarea analizează principalele schimbări instituţionale ale
UE în planul securităţii şi apărării, în special după adoptarea
Tratatului de la Lisabona.

Cristina Bogzeanu

Rolul NATO şi al UE în managementul crizelor din
Balcanii de Vest

Lucrarea analizează din perspectivă teoretică şi aplicativă
conceptul de management al crizelor în abordarea celor două
organizaţii menţionale în titlu şi modul cum acesta a fost
implementat în cazul Balcanilor de Vest.

D r . C r is t ia n B ă h n ă r e a n u

Crize potenţiale ce pot afecta securitatea naţională:
prevenirea, limitarea şi soluţionarea situaţiilor de criză
Lucrarea descrie, din punct de vedere teoretic, problematica
crizei pe plan naţional şi internaţional şi analizează modalităţile
prin care situaţiile de criză ar putea fi gestionate.

Studiul evidenŃiază corelaŃia a două fenomene actuale
complexe – globalizarea şi separatismul politic.

Studiul reprezintă o analiză a provocărilor pe care statul
naŃional le întâmpină în prezent în realizarea securităŃii proprii,
dar şi a securităŃii internaŃionale.

Lucrarea descrie şi analizează principalele provocări
de securitate, interne şi externe, care se manifestă în spaŃiul
european.

Lucrarea descrie şi analizează rolul şi importanŃa energeticii
româneşti în corelaŃie cu tendinŃele în domeniul energiei ce se
manifestă atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi al Ńărilor din
arealul Mării Negre.

Lucrarea descrie şi analizează implicarea activă a armatei în
lupta împotriva terorismului.

Lucrarea descrie şi analizează implicaŃiile implementării
scutului antirachetă asupra mediului internaŃional de securitate.

Lucrarea analizează din perspectivă teoretică problema
intereselor naŃionale şi a instrumentelor de putere, studiind în
detaliu cazul României.

Lucrarea descrie şi analizează puterea militară şi stadiul
înarmării statelor din regiunile instabile din vecinătatea estică a
Uniunii, precum şi impactul pe care l-ar avea o eventuală
escaladare a acesteia la nivelul UE, NATO şi României.

Lucrarea este axată pe studiul evoluŃiei relaŃiilor de tip
politico-militar sau economic pe care FederaŃia Rusă le-a dezvoltat
în cadrul organizaŃiilor regionale sau internaŃionale, cu state
precum China, India ori Brazilia.

Lucrarea defineşte şi clarifică din punct de vedere ştiinŃific
concepte logistice, precum: sistemul logistic şi reaprovizionarea cu
materiale a brigăzii mecanizate, transporturile, sprijinul medical,
serviciile de campanie, infrastructura, domeniile conexe ale brigăzii
mecanizate.

Acest studiu reprezintă o variantă viabilă a analizei interacŃiunii
strategiilor în conflictele armate moderne şi o etapă de succes a
cercetării realizate în cadrul grantului de cercetare ştiinŃifică cu tema
„Cercetări privind evoluŃia tehnologică, structurală şi acŃională a unui
ipotetic adversar în condiŃiile specifice mediului operaŃional
contemporan.

În ultimii 30 de ani proiectarea şi analiza algoritmilor de
căutare în şiruri au evoluat. Se aşteaptă ca această specialitate
să se dezvolte şi mai mult în viitor, datorită cererii crescânde de
viteză şi eficienţă care vine din unele domenii cum ar fi
regăsirea informaţiilor – foarte necesară în domeniul militar.

Colonel lector universitar dr. Dan-Lucian PETRESCU
CS III Crăișor-Constantin IONIȚĂ
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CAPABILITĂȚILOR
ARMATEI ROMÂNIEI – 2040
Studiu de specialitate

Lucrarea oferă practicienilor din domeniu câteva definiții privind
realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare a capabilităților de
apărare a Armatei României, într-o viziune pe termen mediu și lung,
corespunzătoare perspectivei anului 2040.
ISBN 978-606-660-437-6 (tipărit)
ISBN 978-606-660-438-3 (on-line)

Colonel (r) CS III dr. Crăișor-Constantin IONIȚĂ
O ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ A INTERESELOR
STRATEGICE ALE NATO, UE ȘI CHINEI ÎN AFRICA
ȘI ÎN ZONA ARCTICĂ
Studiu de specialitate

Lucrarea de față concretizează preocupările diplomaților militari în
domenii de interes strategic aliat, european și ale Chinei, privind
implicarea lor economico-militară în regiuni mai puțin exploatate, precum
Africa și Arctica, cu referințe relaționate analizei multicriteriale.
ISBN 978-606-660-441-3 (tipărit)
ISBN 978-606-660-443-7 (on-line)

CS III dr. Alba Iulia Catrinel POPESCU
DIMENSIUNEA MEDICALĂ (DE SĂNĂTATE PUBLICĂ)
A SECURITĂȚII: DEFINIȚIA ȘI MĂSURAREA STĂRII DE
SĂNĂTATE A UNEI POPULAȚII
Studiu științific

Studiul reliefează caracterul autonom, de sine stătător, al dimensiunii
medicale a securității, componentele și determinanții analitici ai acestei
dimensiuni, precum și modul în care aceștia pot fi măsurați.
ISBN 978-606-660-446-8 (tipărit)

Coordonator: dr. Florian CÎRCIUMARU
CREȘTEREA REZILIENȚEI MARILOR SISTEME PUBLICE
ALE ROMÂNIEI. STUDIU DE CAZ: SISTEMUL MILITAR
Studiu de specialitate

Reziliența este o caracteristică națională și fiecare stat trebuie să
devină suficient de robust și adaptabil pentru a supraviețui întregului
spectru de amenințări prefigurat.

ISBN 978-606-660-448-2 (tipărit)
ISBN 978-606-660-449-9 (on-line)

Coordonator: dr. Florian CÎRCIUMARU
EVALUARE STRATEGICĂ 2020
SECURITATEA ÎNTRE PANDEMIE ȘI COMPETIȚIE
Monografie

Lucrarea prezintă interpretările cercetătorilor CSSAS referitoare la cele
mai importante tendințe ale mediului de securitate din anul precedent.

ISBN 978-606-660-450-5 (tipărit)
ISBN 978-606-660-451-2 (on-line)

Dr. Marius-Titi POTÎRNICHE
TEORII ȘI CONCEPTE STRATEGICE – EVALUAREA
PROSPECTIVĂ A STRATEGIEI MILITARE. VIITORUL
STRATEGIEI MILITARE
Studiu de specialitate

Pentru acest studiu, modul de proiectare a cercetării și metodologia folosită
integrează elemente din elaborarea conceptelor, analiza conținutului și teoria de
bază. Scrierile unor gânditori marcanți despre strategie, care au deschis analele
istoriei militare, conțin multe concepte analitice despre strategie, de înaltă
calitate, derivate prin metodologia studiilor de caz.
ISBN 978-606-660-432-1

CS III dr. Mihai Vladimir ZODIAN
PROLIFERAREA NUCLEARĂ ȘI ECHILIBRUL STRATEGIC
CENTRAL ÎN SECOLUL XXI
Studiu de specialitate

Scopul lucrării este de a investiga posibilitatea ca proliferarea „armei
absolute” să conducă la modificarea echilibrului nuclear central de forțe
dintre Washington și Moscova, echilibru format în timpul Războiului
Rece și care există și în zilele noastre, deși într-o formă modificată.
ISBN 978-606-660-434-5 (tipărit)
ISBN 978-606-660-436-9 (on-line)

CS III dr. Alba Iulia Catrinel POPESCU
TABLOUL DEMOGRAFIC AL MACROREGIUNILOR
ȘI REGIUNILOR DE DEZVOLTARE ALE ROMÂNIEI ANULUI
2019. TENDINȚE EVOLUTIVE PÂNĂ ÎN ANUL 2040. IMPACTUL
POTENȚIAL ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE
PARTEA A DOUA – DINAMICA DEMOGRAFICĂ
Studiu științific

Aparatul teoretic şi metodologic aferent acestui studiu a fost prezentat în
primul volum al lucrării de faţă, dedicată staticii demografice. Acest volum va
fi centrat pe rezultatele cercetării ştiinţifice privind dinamica demografică la
nivelul României anului 2019 şi pe impactul acestor particularităţi demografice
asupra securităţii naţionale prezente şi viitoare.
ISBN 978-606-660-446-8

