Aura CODREANU
INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL PROGRAMELOR
ȘI PROIECTELOR
Lucrarea de față este rezultatul prelegerilor ținute în cadrul programului
masteral „Managementul resurselor organizației”, derulat de Departamentul
Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare din
Brașov, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, începând
cu anul universitar 2011-2012. Scopul acestuia este de a asigura un
îndrumar conceptual care să fundamenteze consolidarea sau, după caz,
reîmprospătarea primului nivel cognitiv necesar dezvoltării competențelor
în domeniul managementului programelor și proiectelor.
ISBN: 978-606-660-428-4

Gabriel Constantin CIAPA
ORIENTĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU PREGĂTIREA FIZICĂ
A MILITARILOR

Lucrarea structurează informații generale privind activitățile specifice
pregătirii fizice de care militarii au nevoie pentru îndeplinirea misiunilor
încredințate.

ISBN: 978-606-660-394-2

Iliuță VLAD
MANAGEMENTUL CARIEREI INDIVIDUALE A MILITARILOR
PE TIMP DE PACE ȘI ÎN CAZ DE CONFLICT ARMAT

Lucrarea prezintă rezultatul unei analize a sistemului actual de management
al resurselor umane din Armata României.

ISBN: 978-606-660-382-9

Iliuță VLAD
MANAGEMENTUL CARIEREI INDIVIDUALE A MILITARILOR,
BAZAT PE OBIECTIVE

Lucrarea contribuie semnificativ la evoluția conceptului de management al
carierei individuale a militarilor din Armata României.

ISBN: 978-606-660-381-2

Adriana-Meda UDROIU
Ștefan-Antonio DAN-ȘUTEU
SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR ÎN INSTITUȚIILE
MILITARE. FUNDAMENTARE TEORETICĂ
Lucrarea tratează un subiect de actualitate din perspectiva asigurării
unor soluții pentru gestionarea resurselor informaționale, materiale și
umane în cadrul instituțiilor publice cu responsabilități de securitate și
apărare.
ISBN: 978-606-660-392-8

Gheorghe MINCULETE
Sorin MINCULETE
ABORDĂRI MODERNE ALE MARKETINGULUI DIGITAL
Lucrarea „Abordări moderne ale marketingului digital” valorifică idei,
concepte, teorii şi paradigme, precum şi principii ce privesc metodele şi
mijloacele moderne de implementare a marketingului digital în activitatea
organizaţiilor economice.

ISBN: 978-606-660-341-6

TERMINOLOGIA SOCIOLOGICĂ
DOMENIU. SUBDOMENII. CARACTERISTICI. NIVELURI
DE UTILIZARE
Cristina NICULESCU-CIOCAN
Lucrarea se bazează pe terminologia reală utilizată în sociologia actuală şi
este structurată în şapte paradigme emblematice domeniului de referinţă şi
subdomeniilor sociologice.

ISBN: 978-606-660-350-8

ISBN 978-606-660PSIHOLOGIA
RĂZBOIULUI INFORMAȚIONAL
CONTEMPORAN

Ciprian PRIPOAE-ȘERBĂNESCU

Lucrarea tratează o problematică de actualitate în contextul noilor forme de
desfăşurare a conflictului, confruntarea informaţională asociată sintagmei
război hibrid fiind prezentă în proximitatea teritorială a României.

ISBN: 978-606-660-358-4

Viorel CUCU
UTILIZAREA MODELĂRII ȘI SIMULĂRII DE TIP
CONSTRUCTIV ÎN EVALUARE
Lucrarea tratează influenţele mediului opraţional în evaluarea punctelor de
interes strategic şi a capacităţilor tactic-operative precum şi posibilităţile
sistemului de simulare constructivă JCATS în evaluarea capacităţilor tacticoperative.

ISBN 978-606-660-285-3

Viorel CUCU
Ion ROCEANU
MODELAREA ȘI SIMULAREA
INSTRUMENTE ÎN SPRIJINUL EVALUĂRII
Lucrarea abordează elemente care definesc rolul şi importanţa modelării şi
simulării la nivelul NATO, modul în care armata României a implementat
cerinţele modelării şi simulării prevăzute în strategia de modelare şi simulare
a NATO, precum şi domeniile de utilizare a modelării şi simularii în armată.

ISBN 978-606-660-286-0

Dr. Marinel-Adi MUSTAȚĂ
Dr. Cristina BOGZEANU
PROGRAMUL EURISTICILOR ȘI BIASURILOR
APLICAȚII ȘI IMPLICAȚII ÎN DOMENIUL MILITAR
Lucrarea este o prezentare procesual-organică a Programului euristicilor şi
biasurilor. Este urmărită evoluţia cercetării din anul 1969 şi până în prezent şi
sunt explorate eventuale posibilităţi aplicative în domeniul militar.

ISBN 978-606-660-274-7

Dr. Ion ANDREI
Viorel CEASCAI
EFORTUL FIZIC PE ÎNȚELESUL TUTUROR

Exerciţiile fizice descrise în lucrare constituie puncte de referinţă pentru
dezvoltarea organismului uman, dar şi pentru corectarea unor deficienţe şi
recuperarea după anumite tipuri de efort. Domeniul educaţiei fizice a devenit
într-o societate modernă şi civilizată, o activitate de interes social, de
dezvoltare şi conservare a sănătăţii şi capacităţii de muncă a speciei umane.
ISBN 978-606-660-305-8

Maria STOICOVICI
LA RELATION A L’AUTRE EN MONDIALISATION

Cartea de faţă este o culegere de consideraţii privind lucrări de valoare ale
unor personalităţi din zilele noastre din domeniul sociologiei, geopoliticii şi al
relaţiilor internaţionale. Ea încearcă să surprindă acest prezent atât de
schimbător şi atât de diferit de ceea ce a trăit lumea până la sfârşitul secolului
trecut.
ISBN 978-606-660-309-6

Radu TABĂRĂ
EVOLUȚIA DREPTULUI INTERNAȚIONAL UMANITAR
ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI SANCȚIONĂRII CRIMELOR
DE RĂZBOI ȘI A CRIMELOR ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII
Lucrarea analizează modul concret în care dreptul internaţional umanitar a
evoluat şi s-a dezvoltat treptat, ca urmare a unei necesităţi de a limita ororile
războiului, pe măsură ce societatea umană a avansat. În a doua parte sunt
analizate din multiple puncte de vedere (printre care cel al eficienţei şi
rezultatelor concrete obţinute) mecanismele juridice de sancţionare a crimelor
de război şi a crimelor împotriva umanităţii, trecute sau actuale, create de
comunitatea internaţională.

ISBN 978-606-660-171-9

Constantin IORDACHE
POLITICI ALE UNIUNII EUROPENE PENTRU APLICAREA
NORMELOR DREPTULUI INTERNAȚIONAL UMANITAR
Lucrarea este de actualitate, reuşind să releve cu argumente ştiinţifice
importanţa aplicării normelor dreptului internaţional umanitar pe timpul
desfăşurării operaţiilor de menţinere a păcii de către Uniunea Europeană. Sunt
expuse strategiile de securitate ale instituţiilor UE în vederea asigurării
aplicării normelor dreptului internaţional umanitar pentru salvgardarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din spaţiul administrativ
comunitar.

ISBN 978-606-660-210-5

Lucian Dragoş POPESCU
MANAGEMENT ORGANIZAłIONAL. ALOCAREA
RESURSELOR
Prezenta lucrare are scopul de a se constitui într-un suport de curs pentru
disciplina Management organizaŃional, în vederea asimilării de către studenŃi a
principalelor elemente necesare stabilirii obiectivelor organizaŃiilor,
strategiilor de dezvoltare, planificării, organizării, conducerii, coordonării şi
controlului activităŃilor, stabilirii modalităŃilor optime de alocare a resurselor,
precum şi adoptarea unor decizii manageriale într-o manieră prospectivă
utilizându-se o abordare de tip sistemic a proceselor manageriale.

ISBN 978-606-660-094-1

LuminiŃa CRĂCIUN

RĂZBOI VERSUS PACE. MODALITĂłI DE DEFINIRE
ÎN POLEMOLOGIE ŞI ÎN DICłIONARELE DE UZ GENERAL
Prezenta lucrare constituie rezultatul investigaŃiilor şi analizelor
lingvistice realizate asupra textelor româneşti (creaŃii autohtone sau traduceri)
şi străine care se circumscriu ariei polemologice. Prin studiul lingvistic se
doreşte delimitarea noului domeniu ştiinŃific impus de factori extralingvistici,
precum şi punerea în evidenŃă a trăsăturilor specifice proprii lexicului
specializat polemologic.

ISBN 978-606-660-119-1

Dorin-Marinel Eparu
Dragoş Ibric
ELEMENTE SPECIFICE DE MANAGEMENT EDUCAłIONAL
NECESARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR DIN CADRUL
SISTEMULUI DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ
ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ
Lucrarea propune unele aspecte inovatoare legate de reforma
managerială în învăŃământul superior de securitate naŃională, prioritizând
delimitările
conceptuale
ale
managementului
educaŃional,
managementului calităŃii educaŃiei şi managementului strategic în
contextul erei informaŃionale în care ne aflăm şi a unei societăŃi bazate pe
cunoaştere.

ISBN 978-606-660-122-1

Vasile BOGDAN

DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI
Lucrarea tratează compromiterea mediului natural, criza alimentară la nivel
naŃional cu accent pe securitatea şi siguranŃa alimentară, precum şi
fundamentele dezvoltării durabile a României în viziunea europeană a
dezvoltării sustenabile.

ISBN 978-606-660-131-3

Flavia-Emilia STAN
CORELAłIA DINTRE INDIVID ŞI ORGANIZAłIA MILITARĂ

Lucrarea de faŃă aduce argumente în favoarea necesităŃii studierii
componentei umane în relaŃie cu mediul organizaŃional militar, prin prisma
abordării valorice a relaŃiei dintre cele două părŃi. De asemenea, scoate în
evidenŃă elementele care dau specificul organizaŃiei militare şi modul cum se
exercită aceste influenŃe asupra indivizilor care urmează cariera militară.

ISBN 978-606-660-133-7

Flavyus Victor DRAGOMIR
Adrian Constantin JILOVEANU
Răzvan Constantin POPESCU
MANUAL PENTRU PREGĂTIREA CONTINUĂ
A ABSOLVENłILOR CURSULUI DE CALIFICARE „AGENT
DE SECURITATE”
- cod NC 5169.1.3. Manualul conŃine informaŃii precise privind pregătirea operaŃională
specifică pentru personalul de securitate neînarmat şi înarmat.

ISBN 978-606-660-135-1

Col. dr. ing. Lucian-Dragoş POPESCU
MANAGEMENT ORGANIZAłIONAL. INFLUENłA
SOCIETĂłII INFORMAłIONALE
ASUPRA MANAGEMENTULUI ORGANIZAłIEI
DIN ARMATA ROMÂNIEI
Lucrarea tratează problematica leadership-ului şi a caracteristicilor
liderilor militari în context organizaŃional.

ISBN 978-606-660-077-4

Ion ROCEANU
Ciprian LUNGU
MANAGEMENTUL CUNOŞTINłELOR ÎN ORGANIZAłIILE
MARI
Managementul cunoştinŃelor oferă organizaŃiilor strategii, instrumente,
mecanisme şi metodologii care, aplicate şi integrate proceselor
organizaŃionale, contribuie atât la dezvoltarea capabilităŃilor de creare, transfer
şi aplicare a cunoştinŃelor, cât şi la creşterea performanŃelor individuale, de
grup şi organizaŃionale, în procesele de fundamentare şi luare a deciziilor,
precum şi în cele operaŃionale.

ISBN 978-606-660-089-7

Sorina-Mihaela MARDAR

LEADERSHIP ORGANIZAłIONAL (curs universitar)
Cursul se adresează cursanŃilor de la programele de studii
postuniversitare de perfecŃionare-conducere în domeniul managementului
resurselor umane şi managementului educaŃional.

ISBN 978-606-660-062-0

Ioan DEAC

CONCEPEREA ŞI ELABORAREA PUBLICAłIILOR
Lucrarea abordează procesele de concepere şi elaborare a
publicaŃiilor, având în vedere atât elementele editoriale şi tipografice care
structurează conceptul unei publicaŃii, cât şi activităŃile ce se desfăşoară în
cadrul unei redacŃii destinate prelucrării tehnice şi redacŃionale a
materialelor jurnalistice.

ISBN 978-606-660-057-6

Constantin POPESCU
Filofteia REPEZ

PROTECłIA MEDIULUI
– DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT –
Lucrarea prezintă aspecte legate de mediu, cum ar fi politica de
mediu, protecŃia mediului, instituŃii responsabile cu protecŃia mediului,
protecŃia mediului în activităŃile militare etc., care vor să ofere o
imagine clară asupra necesităŃii protejării şi conservării mediului
înconjurător.
ISBN 978-606-660-029-3

Ioana Tania STOEAN

PROFESIONALIZAREA RESURSELOR UMANE

Lucrarea tratează rolul resursei umane în cadrul organizaŃiei
militare, analiza fundamentelor ştiinŃifice ale procesului de
profesionalizare a acesteia, optimizarea dimensiunilor structurale şi
funcŃionale ale managementului resurselor umane.
ISBN 978-606-660-048-4

Cezar VASILESCU

SOFTWARE UTILIZAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
(curs universitar)
Acest curs universitar este destinat descrierii posibilităŃilor de
lucru cu programul Microsoft Project. El se constituie într-un ghid util
pentru managerii de proiect în ceea ce priveşte modul de definire a
proiectului şi detaliilor acestuia, continuând cu introducerea efectivă a
activităŃilor şi resurselor care îl alcătuiesc.

ISBN 978-606-660-028-6

Elena ŞUŞNEA
INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
Lucrarea prezintă noile tehnologii informatice şi de comunicaŃii
utilizate în activităŃile de instruire şi modalităŃile de integrare eficientă
ale acestora în procesul educaŃional. Resursele educaŃionale deschise
sunt prezentate ca soluŃie pentru extinderea accesului la educaŃie şi
sporesc oportunităŃile de învăŃare prin furnizarea de conŃinuturi
educaŃionale gratuite de înaltă calitate disponibile on-line.

ISBN 978-606-660-063-7

Lector univ. dr. Adriana RÎŞNOVEANU

MANAGEMENT EDUCAłIONAL (suport de curs – CD-ROM)
Lucrarea tratează problematica managementului educaŃional, cu
sublinierea unor particularităŃi ale actului managerial în domeniul
învăŃământului militar.

ISBN 978-606-660-067-5

Lucrarea are la bază statistica descriptivă şi se referă la
conceptele de bază ale statisticii matematice, precum şi indicatorii
de poziŃie şi ai variaŃiei.

Lucrarea are la bază statistica descriptivă şi se referă la
conceptele de bază ale statisticii matematice, precum şi indicatorii
de poziŃie şi ai variaŃiei.

Lucrarea abordează problemele generale privind fenomenul
traficului de minori din România şi analizează cauzele şi condiŃiile
care generează şi favorizează traficul de minori.

Lucrarea abordează subiecte precum: istorie, actualitate şi
modernitate în instituŃia graŃierii; aspecte comune privind
instituŃiile graŃierii şi amnistiei; efectele graŃierii.

Lucrarea tratează principalele aspecte, direcţii, principii şi forme ale
pregătirii psihologice cu precădere în domeniul militar. De asemenea
sunt tratate: psihologia conducerii şi a activităţii de stat major, precum şi
metodele şi procedeele de pregătire psihică pentru luptă.

Lucrarea abordează subiecte precum: scopul şi obiectivele
specifice practicii pedagogice în învăţământul preuniversitar
obligatoriu; organizarea şi îndrumarea acesteia; conţinutul şi
evaluarea rezultatelor practicii pedagogice.

