Viorel-Cătălin Mihalcea, Vasile Bogdan, Gabriela-Elena Sîrbu
ASPECTE REZILIENTE ÎN CRIZELE
DE SECURITATE INTERNĂ
Lucrarea de față este un document de referință în punctarea măsurilor
complexe direcționate spre diminuarea efectelor induse de factorii ostili în
societatea rezilientă.
ISBN: 978-606-660-453-6

2021

Viorel-Cătălin MIHALCEA, Vasile BOGDAN, Gabriela-Elena SÎRBU
SECURITATEA INTERNĂ ȘI REZILIENȚĂ
Lucrarea de față cuprinde referiri de substanță privitoare la reziliența ce
trebuie să caracterizeze România, conceptul fiind analizat sub fațete multiple.
ISBN: 978-606-660-452-9

2021

Aura CODREANU
ETICĂ ȘI LEADERSHIP

Lucrarea prezintă principalele teorii din domeniul eticii uzitate în mod
frecvent de mediul academic și postacademic în analizele aferente
programelor de studiu orientate către formarea liderilor.
ISBN 978-606-660-444-4

Irina IOANA
COORDONATE PSIHOSOCIALE ALE TRANSFORMĂRII
INSTITUȚIONALE A ARMATEI

Cartea propune o abordare a decalajului existent între modul de
structurare a organizației militare și cel al culturii ei organizaționale.
ISBN 978-606-660-440-6

Cătălin CHIRIAC
OPERAȚIA AERIANĂ – DE LA CONCEPTE LA PROCES
DE PLANIFICARE

Lucrarea tratează necesitatea desfășurării planificării în cadrul
structurilor de aviație, apărare aeriană cu baza la sol și supraveghere
aeriană.
ISBN 978-606-660-445-1

Pătru PÎRJOL
RADIOLOCAȚIA PASIVĂ
SUPRAVEGHEREA AERIANĂ ÎN SECOLUL XXI

Lucrarea prezintă rolul radiolocației pasive în cadrul sistemului de
supraveghere aeriană și contribuția acesteia la asigurarea suportului
informațional necesar planificării și desfășurării operațiilor aeriene.
ISBN 978-606-660-439-0

2021
Cătălin CHIRIAC
OPERAȚIA AERIANĂ – DE LA CONCEPTE LA PROCES
DE PLANIFICARE

Lucrarea tratează necesitatea desfășurării planificării în cadrul
structurilor de aviație, apărare aeriană cu baza la sol și supaveghere aeriană.
ISBN 978-606-660-445-1

2021

Col. instr. avs. dr. Pătru PÎRJOL
ARHITECTURA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE
A SPAȚIULUI AERIAN. DINAMICĂ STRUCTURALĂ
ȘI FUNCȚIONALĂ

Lucrarea de față face o analiză a sistemului de supraveghere
aeriană. Aceasta presupune determinarea cu acuratețe a arhitecturii
acestuia, care constituie un element descriptiv important pentru
înțelegerea tendinţelor de evoluţie ale acestuia.
ISBN 978-606-660-430-7

George Florin BĂIȚAN
ADMITEREA ÎN INSTITUȚIILE MILITARE
DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MINISTERUL APĂRĂRII
NAȚIONALE
– PROBELE SPORTIVE –

Autorul evidențiază importanța și rolul educației fizice militare
indicând necesitatea dezvoltării acesteia.
ISBN 978-606-660-411-6

Elena ȘUȘNEA
OPEN SOURCE INTELLIGENCE, DATA MINING ȘI SOCIAL
MEDIA PENTRU MONITORIZAREA CRIZELOR ÎN TIMP
REAL

Lucrarea tratează tema crizei refugiaților și migranților fiind de
actualitate pentru principalele organizații cu responsabilități în
managementul crizei.
ISBN 978-606-660-419-2

Căpitan dr. Crinu-Petrică ȘINCARI
POSIBILITĂȚI DE EFICIENTIZARE A SPRIJINULUI
LOGISTIC ÎN OPERAȚIILE POSTCONFLICT

Autorul prezintă aspecte privind relația sistem logistic-resurseeficientizare în operațiile postconflict, dar și rolul operatorilor economici
în eficientizarea sprijinului logistic în acest tip de operații.
ISBN 978-606-660-409-3

Petrișor PĂTRAȘCU
RISC ȘI INCERTITUDINE ÎN SPAȚIUL CIBERNETIC

Lucrarea evidențiază necesitatea și importanța
infrastructurilor cibernetice critice în domeniul militar.

securității

ISBN 978-606-660-415-4

Petrișor PĂTRAȘCU
SECURITATEA INFRASTRUCTURILOR CIBERNETICE
CRITICE ÎN DOMENIUL MILITAR

Autorul realizează o analiză a profilului agresorilor cibernetici pe baza
Strategiei de Securitate Cibernetică a României.
ISBN 978-606-660-414-7

Alin-Dumitru PELMUȘ
INFLUENȚA INSTRUIRII EFICIENTE ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIEI FIZICE MILITARE ASUPRA POTENȚIALULUI
DE LUPTĂ

Autorul evidențiază importanța și rolul educației fizice militare
indicând necesitatea dezvoltării acesteia.
ISBN 978-606-660-418-5

Căpitan dr. Crinu-Petrică ȘINCARI
SISTEMUL LOGISTIC AL OPERAȚIILOR POSTCONFLICT

Lucrarea prezintă unele delimitări teoretice care vizează domeniul
organizării, desfășurării și încheierii operațiilor postconflict militare sub
comanda ONU, NATO și UE.
ISBN 978-606-660-409-3

Marinel-Adi MUSTAȚĂ
REPERE METODOLOGICE DE GESTIONARE
A COMPETENȚEI EPISTEMICE. GHIDUL AUTOINSTRUIRII
MILITARULUI

Lucrarea propune cititorilor repere pentru evaluarea rezultatelor şi
consecinţelor formării competenţei epistemice în domeniul militar.

ISBN 978-606-660-412-3

Petrișor PĂTRAȘCU
DIMENSIUNEA STRATEGICĂ A PROTECȚIEI
INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Lucrarea prezintă anumite considerații teoretice privind infrastructurile
critice și protecția acestora.

ISBN 978-606-660-417-8

Adriana SAULIUC
MECANISM DE ANALIZĂ A EVOLUȚIEI SITUAȚIILOR
DE CRIZĂ CU IMPACT MAJOR ASUPRA SECURITĂȚII
INTERNAȚIONALE

Lucrarea analizează evoluţia situaţiilor de criză cu impact major asupra
securităţii internaţionale pe baza unei cercetări ample care îmbină
dimensiunea teoretică cu cea practică.
ISBN 978-606-660-408-6

Maria Mădălina BULANCIA
Dorel BUȘE
RELAȚIILE POLITICO-DIPLOMATICE ȘI MILITARE DINTRE
SUA ȘI R.P. CHINEZĂ DUPĂ SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI
RECE
Lucrarea oferă o perspectivă de ansamblu asupra domeniului
diplomaţiei, punând în evidenţă rolul pe care îl joacă în prezent atât
diplomaţia preventivă, cât şi diplomaţia coercitivă în asigurarea păcii şi
securităţii internaţionale.
ISBN: 978-606-660-371-3

Marius MOLDOVAN
Ion BĂLĂCEANU
RECONFIGURAREA BALANȚEI DE PUTERE MILITARĂ ÎN
ZONA ESTICĂ DE INTERES STRATEGIC A ROMÂNIEI

Lucrarea reprezintă o sursă de informaţii pentru cei interesaţi de
studiul balanţei de putere în zona de est a Europei, de politicile militare şi
de dinamica înarmării în statele sud-europene.
ISBN: 978-606-660-364-5

Benoni ANDRONIC
Gheorghe MINCULETE
ABORDĂRILE RELAȚIONALE ALE SPRIJINULUI LOGISTIC
AL DIVIZIEI DE INFANTERIE ÎN OPERAȚIA DE APĂRARE
PE LITORAL
Lucrarea surprinde importanța logisticii pentru operația de nivel tacticoperativ a unei structuri de infanterie în apărarea litoralului.

ISBN:978-606-660-390-4

Sînziana-Florina IANCU
ROLUL INTELLIGENCE-ULUI ÎN PREVENIREA
CONFLICTELOR ȘI MANAGEMENTUL CRIZELOR

Lucrarea examinează în detaliu conflictele și crizele din mediul
internațional, oferind paradigme evidente și marcante pentru concluziile
stipulate.

ISBN: 978-606-660-375-1

Lt.col.conf.univ.dr. Niculai-Tudorel LEHACI
Lt.col.drd. Paul SANDA
ELEMENTE DE ARTĂ MILITARĂ ÎN CONFLICTUL
AFGANO-SOVIETIC, 1979-1989
Autorii contribuie la clarificarea unor concepte privind operațiile
militare în general și fundamentele și specificul mișcărilor insurgente în
special cu identificarea principalelor elemente de artă militară din
conflictul afgano-sovietic din anii 70-80.

ISBN: 978-606-660-379-9

Lt.col.conf.univ.dr. Niculai-Tudorel LEHACI
COMPONENTA INTELLIGENCE ÎN COMBATEREA
AMENINȚĂRILOR DE TIP HIBRID

Lucrarea prezintă rezultatul unei analize a mediului de securitate actual
cu scopul de a identifica și defini caracteristicile amenințărilor hibride.

ISBN: 978-606-660-380-5

Dr. Mircea MOCANU
SISTEME DE NAVIGAȚIE PRIN SATELIȚI

Lucrarea porneşte de la istoricul domeniului şi continuă cu cerinţele
actuale de navigaţie prin sateliţi implementate în realizarea sistemelor
prezente şi examinează posibilităţile de aplicare militară.

ISBN: 978-606-660-368-3

Ștefan-Antonio DAN-ȘUTEU
INTEGRAREA APĂRĂRII CIBERNETICE ÎN OPERAȚIA
MILITARĂ. PREMISE DE DEZVOLTARE

Lucrarea are un caracter analitic și informativ, autorul reușind să
surprindă importanța și să cuantifice căile principale de utilizare a
mediului operațional cibernetic în vederea îndeplinirii unor obiective
politice, economice și, mai ales, militare.

ISBN:978-606-660-388-1

Ștefan-Antonio DAN-ȘUTEU
ISBN 978-606-660-

AMENINȚAREA CIBERNETICĂ. DIMENSIUNI STRATEGICE

Lucrarea abordează posibilitățile de utilizare a amenințării cibernetice
în cadrul operațional complex al confruntării de tip hibrid și formulează
opțiuni strategice de răspuns în caz de agresiune cibernetică majoră.

ISBN: 978-606-660-391-1

Ion CHIORCEA
RĂZBOIUL MINELOR MARINE ÎN ISTORIA
CONFRUNTĂRILOR NAVALE

Lucrarea prezintă momentele importante în folosirea minelor marine
care au marcat istoria confruntărilor navale.

ISBN: 978-606-660-383-6

ALIN-DUMITRU PELMUȘ
EDUCAȚIA FIZICĂ MILITARĂ – TRECUT,
ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVĂ

Autorul evidențiază importanța și rolul educației fizice militare, indicând
necesitatea dezvoltării acesteia.

ISBN: 978-606-660-399-7

Alexandru F. STOICA
AL-QAEDA
SIMBOLUL TERORISMULUI ABSOLUT

Lucrarea realizează o analiză istorică a fenomenului terorist în manieră
prospectivă şi oferă cititorului posibilitatea de a parcurge o serie de
aspecte semnificative în ecuaţia paradigmei de securitate.

ISBN: 978-606-660-369-0

Stan ANTON
ȘOCUL STRATEGIC
IMPLICAȚII ASUPRA DINAMICII MEDIULUI
INTERNAȚIONAL DE SECURITATE

Lucrarea abordează provocările de nivel strategic ale lumii
contemporane și caracterizează mediul de securitate actual într-un aparat
științific specific științei militare.

ISBN: 978-606-660-393-5

Pătru PÎRJOL
INFORMAȚIA – DINAMIZATOR
AL PUTERII AERIENE CONTEMPORANE

Autorul ne propune o abordare a supravegherii aeriene din perspectiva
rolului pe care îl deține informația în cadrul operațiilor aeriene.

ISBN: 978-606-660-406-2

Cristian ICHIMESCU
FUNDAMENTELE OPERAȚIILOR INFORMAȚIONALE

Operaţiile informaţionale reprezintă, în spaţiul de luptă al secolului XXI,
unul dintre elementele cele mai importante care pot înclina balanţa
victoriei către forţele care le utilizează.

ISBN: 978-606-660-342-3

Gheorghe BOARU
Iulian Marius IORGA
SECURITATEA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE
MILITARE
Această lucrare constituie un studiu aprofundat în domeniul securităţii
militare cu efecte asupra mediului de securitate, impactul acestora în
ansamblul războiului, precum şi asupra societăţii. Au fost abordate
măsurile generale, organizatorice, de protecţie fizică, de protecţie a
personalului, de protecţie a documentelor, precum şi unele măsuri
particulare, de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii.
ISBN: 978-606-660-335-5

dr. Lucian Valeriu SCIPANOV
drd. Valentin Marian TOMA
PIRATERIA – între mit și realitate –
În cadrul acestei lucrări este argumentată importanţa şi necesitatea
contribuţiei Forţelor Navale Române la asigurarea libertăţii de navigaţie,
pe mare şi fluviu, prin evidenţierea celei mai vechi ameninţări la adresa
securităţii maritime, pirateria.

ISBN: 978-606-660-338-6

Gabriel Constantin CIAPA
PREGĂTIREA FIZICĂ A MILITARILOR DIN ARMATA
ROMÂNIEI ÎN CONFLICTELE MODERNE
Pregătirea pentru luptă a militarilor români a reprezentat o preocupare a
sistemului militar. În multitudinea de specialităţi militare, educaţia fizică
militară reprezintă un fundament necesar fiecăreia dintre acestea. Lucrarea
tratează un subiect interesant şi de actualitate, în condiţiile în care războiul
este altul decât îl ştim noi. Autorul reuşeşte o analiză pertinentă şi
modernă, atât a conflictelor militare, cât şi a educaţiei fizice, în care
elementul central şi de noutate este dat de întrepătrunderea lor.

ISBN: 978-606-660-334-8

Alexandru
LUCINESCU
ISBN 978-606-660O PERSPECTIVĂ MULTIDISCIPLINARĂ ASUPRA
DIPLOMAȚIEI PUBLICE
Lucrarea defineşte multidisciplinaritatea în relaţie cu interdisciplinaritatea
şi cu transdisciplinaritatea şi sunt analizate, din perspectiva disciplinelor
asociate diplomaţiei publice, definiţii ale conceptului de diplomaţie
publică, oferta educaţională pentru programe de studii universitare de
masterat în domeniul diplomaţiei publice.

ISBN: 978-606-660-352-2

Daniel POP
PSYOPS-ul ÎN ACȚIUNEA MILITARĂ

Lucrarea abordează operaţiile psihologice din prisma vectorului de
multiplicare a efectelor asupra obiectivelor comune ale acţiunilor militare.

ISBN: 978-606-660-347-8

Cristian-Octavian STANCIU
MANIFESTAREA CONFLICTULUI NEREGULAT
CONTEMPORAN ÎN RĂZBOAIELE CIVILE DIN LIBIA
ȘI SIRIA
Lucrarea se adresează atât specialiştilor din domeniul militar/al securităţii
şi apărării, cât şi pasionaţilor de istorie militară, care pot găsi într-un
singur loc elemente de teoria conflictelor neregulate şi principalele
aspecte ale desfăşurării războaielor civile din Libia şi Siria.

ISBN: 978-606-660-343-0

dr. Lucian Valeriu SCIPANOV
PROTECȚIA PUTERII MARITIME
Lucrarea prezintă rezultatul unei analize privind conţinutul şi
aplicabilitatea unor concepte strategice şi doctrinare aparţinând
domeniului maritim precum strategie maritimă, strategie navală, putere
maritimă, putere navală, protecţia puterii şi protecţia forţei. Scopul
analizei constă în identificarea argumentelor referitoare la faptul că
Forţele Navale Române, prin genurile de forţe reprezentative, pot
contribui activ la desfăşurarea operaţiilor maritime, prin proiecţia puterii
şi a forţei, evidenţiind importanţa contribuţiei acestora la efortul naţional
de apărare a integrităţii teritoriale prin reprezentare în mediul operaţional.

ISBN: 978-606-660-333-1

Alexandru LUCINESCU
ISBN 978-606-660-

PROIECTAREA ANALIZEI CORELAȚIILOR
DINTRE SECURITATEA UMANĂ ȘI RESPONSABILITATEA
DE A PROTEJA
Lucrarea subliniază importanţa studierii corelaţiilor dintre securitatea
umană şi responsabilitatea de a proteja, precum şi corelaţiile explicite şi
implicite la nivelul ONU, în cadrul Uniunii Europene şi în politica externă
a Canadei.

ISBN: 978-606-660-351-5

dr. Lucian SCIPANOV
OPERAȚII AMFIBII ȘI RIVERANE
Lucrarea face parte din cadrul unui demers ştiinţific mai amplu prin care
se realizează o incursiune în conceptele caracteristice operaţiilor amfibii şi
riverane. Demersul este augmentat de o analiză referitoare la potenţialul
naţional privind contribuţia la desfăşurarea unor operaţii amfibii şi
riverane multinaţionale, în diferite contexte (în alianţe, coaliţii,
parteneriate şi iniţiative regionale), dar şi de posibilitatea Forţelor Navale
Române (FNR) de dezvoltare a unor capabilităţi pentru planificarea,
desfăşurarea şi conducerea unor operaţii amfibii şi riverane naţionale.

ISBN: 978-606-660-332-4

Iulian Marius IORGA
SECURITATEA INFORMAȚIILOR ÎN ACȚIUNILE
MILITARE MODERNE
ISBN 978-606-660-

Lucrarea are la bază conceptele ştiinţifice cele mai semnificative care
rezultă din doctrinele, strategiile, manualele şi instrucţiunile naţionale,
NATO şi UE, care tratează domeniul protecţiei informaţiilor militare.
Lucrarea se adresează atât mediului academic de profil, cât şi personalului
cu atribuţii în domeniul informaţiei pentru apărare.

ISBN: 978-606-660-336-2

Mircea
MOCANU
ISBN 978-606-660EVOLUȚIA RISCURILOR ECONOMICE GLOBALE
ÎN PERIOADA 2006-2018
Studiu comparativ
Lucrarea prezintă tipurile de riscuri specifice mediului de securitate al
începutului de mileniu III, este urmărit impactul, probalilitatea de
incidenţă, abordarea geografică a riscurilor şi contextul de manifestare al
acestora cu impact economic global.

ISBN: 978-606-660-355-3

ISBN 978-606-660-

Prof. univ. dr. Sorin PÎNZARIU
SPRIJINUL LOGISTIC ACORDAT OPERAȚIILOR CONDUSE
DE ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE
Lucrarea îşi propune ca obiectiv identificarea şi fundamentarea tipurilor
de operaţii multinaţionale şi o analiză a acestora pe două planuri. Un plan
teoretic de prezentare a noţiunilor, metodelor şi procedeelor referitoare la
logistica operaţiilor multinaţionale şi un al doilea plan practic
exemplificativ care să ofere învăţăminte şi concluzii pentru o participare
eficientă şi cu o logistică interconectată a forţelor armatei române în
cadrul operaţiilor multinaţionale.
ISBN: 978-606-660-337-9

ISBN 978-606-660-

Mircea MOCANU
INTELLIGENCE ÎN OPERAȚIILE MILITARE
ALE SECOLULUI XXI
Ediția a doua, revăzută și adăugită

Lucrarea contribuie la mai buna înţelegere a domeniului securităţii în
ansamblul său şi a termenilor specifici, fiind un veritabil ghid pentru
informaţiile militare la începutul secolului XXI.

ISBN: 978-606-660-357-7

Mircea MOCANU
O TEORIE GENERALĂ PRIVIND CONCEPTUL ELEMENTAR
DE RISC

Lucrarea aduce o contribuţie esenţială la studiile prospective, dar şi o
concluzie majoră: managementul riscului reprezintă arta de a lua decizii
într-o lume guvernată de incertitudine.

ISBN: 978-606-660-345-4

Mircea MOCANU
ANALIZA STRATEGICĂ ÎN MEDIUL DE SECURITATE
CONTEMPORAN

Lucrarea examinează problemele analizei din perspectiva perioadei
contemporane în care este necesară explicarea şi prognoza evoluţiilor de
securitate.

ISBN: 978-606-660-361-4

Alexandru LUCINESCU
DIPLOMAȚIA MULTILATERALĂ ȘI ORGANIZAȚIILE
INTERNAȚIONALE

Lucrarea îşi propune să pună la dispoziţia cititorului elemente de natură
teoretică necesare pentru definirea diplomaţiei multilaterale şi pentru
clasificarea diverselor modalităţi în care actorii internaţionali o utilizează
şi, de asemenea, să îi ofere acestuia exemple de acţiuni de diplomaţie
multilaterală pe baza cărora să poată fi stabilită relevanţa dimensiunii
conceptuale a studiului diplomaţiei multilaterale.
ISBN: 978-606-660-354-6

Cornelia FARCAȘ
DELINCVENȚA JUVENILĂ, RISCURI, VULNERABILITĂȚI
ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE
Lucrarea de faţă face apel la date, metode şi practici care analizează în
detaliu componentele complexe, interdisciplinare ale fenomenului
delincvenţei juvenile, fiind prezentate abordările acestui flagel social din
punct de vedere sociologic, psihologic, criminologic şi juridic. Totodată,
sunt analizate, din punct de vedere legislativ, conceptele de copil, minor şi
tânăr, precum şi potenţialul criminogen al acestora în formarea ca adulţi,
viitori infractori.
ISBN 978-606-660-326-3

Alexandru HERCIU
MANAGEMENTUL RISCULUI DE MEDIU ÎN ACȚIUNILE
MILITARE

Lucrarea abordează problematica sprijinului de mediu în
acţiunile militare, aspecte teoretice şi practic-aplicative specifice
exerciţiilor şi acţiunilor de luptă desfăşurate la nivelurile tactic şi
operativ al artei militare.
ISBN 978-606-660-328-7

Ecaterina HLIHOR
DIPLOMAȚIA PUBLICĂ ÎN POLITICA INTERNAȚIONALĂ
Una dintre cele mai importante probleme de comunicare politică
în secolul XXI o reprezintă diplomaţia publică. Ca practică politică,
după cum demonstrăm în studiul nostru, diplomaţia publică
valorifică acele dimensiuni ale relaţiilor internaţionale ignorate de
diplomaţia tradiţională: cultivarea de către guverne a opiniei publice
din alte ţări, facilitarea comunicării dintre diplomaţi şi
corespondenţii străini, eficientizarea procesului de comunicare
interculturală.
ISBN 978-606-660-331-7

Colonel dr. Daniel POP
CONSIDERAȚII DESPRE OPERAȚIILE INFORMAȚIONALE
Lucrarea tratează problematica acţiunilor informaţionale, precum
şi implicaţiile acestora asupra activităţilor desfăşurate în cadrul
sistemului militar şi societăţii civile. Lucrarea se doreşte a fi un ghid
al comandantului structurilor mici, de nivel tactic (pluton,
companie, batalion) ce urmează a fi implicat în procesul proiectării,
planificării, conducerii, executării şi evaluării acţiunilor
informaţionale.
ISBN 978-606-660-330-0

Daniel ROMAN
ABORDĂRI SISTEMICE INTEGRATE ÎN ARTA
PLANIFICĂRII OPERAȚIONALE
Scopul acestei cărţi este de a aduce în atenţia planificatorilor
militari o alternativă de abordare a operaţiei militare din perspectiva
noţiunii de eveniment integrat în dinamica unui scenariu polarizat
diferenţiat în funcţie de cauza declanşatoare a conflictului.

ISBN 978-606-660-324-9

Daniel ROMAN
RIPOSTA ANTIAERIANĂ A FORȚELOR TERESTRE
DIN PERSPECTIVA MODELELOR CONCEPTUALE
DE LUCRU COLABORATIV
Lucrarea de faţă reprezintă o nouă abordare teoretică şi
argumentativă cu privire la sistemul de ripostă antiaeriană şi o
reproblematizare a consecinţelor probabile pe scenarii de
confruntare în spaţiul aerian sub incidenţa unui grad diferit de
ameninţare şi de agresiune aeriană din partea unui ipotetic adversar.
ISBN 978-606-660-323-2

Dr. Vlad-Ionuț DUMITRACHE
SISTEMUL DE LUARE A DECIZIILOR
ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE
Manual universitar
Lucrarea prezintă legătura dintre planificarea armatei şi bugetarea
resurselor de apărare. Se prezintă diverse tehnici şi mijloace de
management al resurselor de apărare, incluzând aici: Teoria Jocurilor,
Limita raţionalităţii, Analiza Marginală sau Tehnici de estimare a
costurilor. Se oferă explicaţii teoretice, precum şi exemple, studii de caz,
scheme şi figuri ajutătoare, precum şi procesul militar de luare a deciziilor.
ISBN 978-606-660-319-5

Dr. Vlad-Ionuț DUMITRACHE
EVOLUȚIA POLITICILOR SOCIALE ÎN CADRUL UNIUNII
EUROPENE
Lucrarea intitulată „Evoluţia Politicilor Sociale în Cadrul
Uniunii Europene” are ca obiectiv prezentarea modului în care au
evoluat politicile sociale la nivel european, odată cu apariţia
Uniunii Europene. Este realizată o analiză comparativă bazată pe
evidenţe empirice în ceea ce priveşte modelele statului bunăstării,
de această dată nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci la nivel
mondial.
ISBN 978-606-660-320-1

Dr. Vlad-Ionuț DUMITRACHE
SPRE UN NOU STAT AL BUNĂSTĂRII
CAZUL UNIUNII EUROPENE
Lucrarea analizează conceptul de stat al bunăstării şi posibilitatea
dezvoltării unui nou model al statului bunăstării în contextul economiei
actuale, plecând de la modelele clasice ale statului bunăstării enunţate de
literatura de specialitate. S-a pus accentul pe un model econometric de tip
analiză factorială, prin care se verifică dacă modelele clasice ale statului
bunăstării mai sunt de actualitate, şi dacă, în contextul economiei actuale,
nu putem vorbi de un nou model al statului bunăstării. Analiza
econometrică s-a bazat pe date de tip panel şi a utilizat cazul celor 27 de
state membre ale Uniunii Europene pe o perioadă de timp care cuprinde
criza financiară începută în anul 2008.
ISBN 978-606-660-321-8

Marius Valeriu PĂUNESCU
Florin FLOREA
RUSIA ȘI RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA TERORISMULUI
ÎN SPAȚIUL EUROASIATIC
Lucrarea analizează principalele aspecte, din perspectiva Federaţiei
Ruse şi a interacţiunii sale cu fostele state sovietice din Asia Centrală, cu
privire la o temă fundamentală – terorismul şi lupta împotriva acestuia.
Înţelegerea acestei teme, într-un astfel de spaţiu de interacţiune care
combină problemele eonomice şi militare ale unor state aflate la început
de drum în formularea identităţilor proprii în spaţiul relaţiilor
internaţionale actuale, ar putea oferi modalităţi mai noi sau mai vechi de
analiză şi înţelegere a altor spaţii de criză şi conflict, în care se manifestă,
poate, probleme similare.
ISBN 978-606-660-293-8

Marius Valeriu PĂUNESCU

SISTEMUL UNIUNII EUROPENE ÎN CONTEXTUL
COOPERĂRII CIVIL-MILITARE
Scopul acestei lucrări este reprezentat de realizarea unui tablou coerent
cu privire la evoluţia instituţională a Comunităţilor Europene şi, mai apoi,
a Uniunii Europene. În acest cadru, au fost reliefate aspectele esenţiale
privind cooperarea europeană în plan economic, politic şi militar,
reliefându-se specificul instituţional european care îmbină, în mod
spectaculos, elemente de supranaţionalitate şi interguvernamentalism în
funcţionalitatea sa.
ISBN 978-606-660-292-1

Cosmin Florian OLARIU
CONCEPTUL STRATEGIC NATO DIN 2010 – DE LA
PREMISE LA IMPLICAȚII DE SECURITATE
Lucrarea răspunde nevoii teoretice şi aplicativ-practice de a înţelege,
corect şi în profunzime, raţiunile care determină revizuirea Conceptului
strategic NATO, procesul elaborativ al noii concepţii strategice,
implicaţiile de securitate generate de aceasta, dar şi mecanismul de
completare a Conceptului strategic cu măsuri intermediare, în raport cu
dinamica mediului internaţional de securitate. În fond, înţelegerea unui
ciclu complet de viaţă al concepţiei strategice NATO constituie premisa
minim necesară de succes pentru perfecţionarea procesului de revizuire a
Conceptului strategic al Alianţei Nord-Atlantice.
ISBN 978-606-660-290-7

Dragoș BĂRBIERU
SISTEME ȘI METODE DE ÎNVĂȚARE MODERNE
TIP E-LEARNING UTILIZATE ÎN MEDIUL MILITAR
Cartea îşi propune să aducă o contribuţie originală şi inovativă prin
efortul de integrare a diferitelor tehnologii existente pentru a construi un
mediu de învăţare şi instruire într-o viziune unitară, într-o formă care să îi
ajute în mod real pe cursanţi să desfăşoare activităţi complexe de învăţare.
Transformarea expertizei existente în selectarea şi utilizarea strategiilor de
învăţare utilizând o infrastructură hardware şi software modernă permite
crearea unui sistem educaţional modern de suport care să faciliteze
militarului accesul la instruire şi educaţie, în condiţii de eficienţă cu
respectarea standardelor naţionale şi ale NATO.
ISBN 978-606-660-288-4

Cosmin Florian OLARIU
NATO – O GARANȚIE REALISTĂ PENTRU SUCCESUL
SECURITĂȚII COLECTIVE ÎN ZONA EUROATLANTICĂ
Prezenta lucrare se adresează deopotrivă persoanelor ce studiază limba
arabă, dar şi celor care nu au cunoştinţe anterioare de limbă. Lucrarea
cuprinde exerciţii de scriere, texte scurte pe diverse teme, teste, modele de
compuneri, exerciţii interactive bazate pe imagini precum şi materiale
autentice menite să îi familiarizeze pe cititori cu limba şi cultura arabă.

ISBN 978-606-660-289-1

Conf. univ. dr. Ioana ENACHE
PROPRIETATE ȘI PATRIMONIU. PATRIMONIUL
MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

În lucrarea „PROPRIETATE ŞI PATRIMONIU. PATRIMONIUL
MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE“ este aprofundat dreptul de
proprietate publică şi privată a Ministerului Apărării Naţionale asupra
patrimoniului deţinut prin prisma teoriilor privind concepţia economică,
concepţia juridică şi, nu în ultimul rând, prin concepţia economicojuridică.

ISBN 978-606-660-316-4

Ciprian IGNAT
RISCURI DE SECURITATE ÎN ERA DESCURAJĂRII
NUCLEARE
În această lucrare, autorul tratează subiecte referitoare la riscurile de
securitate în cele două ere nucleare, urmărind politicile, strategiile şi
doctrinele nucleare ale statelor deţinătoare de arsenal nuclear şi ale
Alianţei Atlanticului de Nord, fără a scăpa din vedere aspecte cotidiene
relevante precum importanţa Acordului Nuclear Iranian şi implicaţiile
acţiunilor agresive ale Coreei de Nord.

ISBN 978-606-660-315-7

Florin NISTOR
Să redescoperim ARTA OPERATIVĂ MARITIMĂ

Lucrarea realizează o trecere în revistă a reperelor fundamentale ale
planificării operaţiilor în domeniul maritim. Noutatea adusă de această
carte constă în propunerea unei metode originale de determinare a
centrului de greutate – activitate specifică procedurilor artei operative.

ISBN 978-606-660-314-0

Olivian-Constantin STĂNICĂ
FORȚA ÎNTRUNITĂ-2020 – O NOUĂ PROVOCARE
PENTRU EDUCAȚIA OFIȚERILOR ÎN SECOLUL XXI

Lucrarea abordează tematica remodelării şi eficientizării sistemelor
militare educaţionale de formare a ofiţerilor în noul context geopolitic şi
militar marcat de noile riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale.

ISBN 978-606-660-313-3

Cristina BOGZEANU
DINCOLO DE IDEALISMUL EUROPEAN
O perspectivă realistă asupra securității europene de la criza
economică și financiară mondială

Lucrarea Dincolo de idealismul european. O perspectivă realistă
asupra securităţii europene de la criza econonică şi financiară
mondială la Brexit cuprinde o analiză a evoluţiei securităţii europene în
contextul crizelor multiple desfăşurate începând cu anul 2008,
fundamentată pe aspecte de teorie a relaţiilor internaţionale.
ISBN 978-606-660-310-2

Mădălina Dănuța SCIPANOV
DIMENSIUNEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A APĂRĂRII
ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL APARTENENȚEI LA UNIUNEA
EUROPEANĂ ȘI LA ALIANȚA NORD-ATLANTICĂ

Lucrarea tratează fenomenul crizei economico-financiare care a
acaparat întreaga economie mondială, implicaţiile acesteia asupra celor
două mari puteri, Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică, precum şi
procesul deosebit de complex de transformare a armatei României.

ISBN 978-606-660-303-4

Ruxandra BULUC
ANALIZĂ COGNITIVĂ, ARGUMENTATIVĂ
ȘI DISCURSIVĂ ÎN INTELLIGENCE

În cadrul acestei lucrări, ne propunem să aducem în domeniul analizei
de informaţii concepte şi tehnici provenite din alte ştiinţe sociale, dar a
căror valoare în înţelegerea, decodificarea, identificarea şi transmiterea
atât a informaţiilor explicite, cât şi a celor implicite a fost deja
demonstrată.

ISBN 978-606-660-302-7

Andra Sybil ȘTEFAN
UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR
UNITE. ASPECTE MILITARE ȘI DE SECURITATE
TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE
Prin specificul său, prezenta lucrare se adresează celor care folosesc
limba germană în domeniul politico-militar, îndeosebi în cel al securităţii
comune şi al definirii capacităţii de apărare la nivelul Europei. Totodată
este un instrument util pentru cunoaşterea şi folosirea în contexte reale a
informaţiilor ce privesc legătura de parteneriat între NATO, UE şi ONU.

ISBN 978-606-660-270-9

Sorin PÎNZARIU
Constantin PAGNEJER
SPRIJINUL LOGISTIC AL STRUCTURILOR CENTRALE
DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE,
CÂT ȘI MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE
Lucrarea de faţă îşi propune a fi o analiză a activităţilor desfăşurate
pentru asigurarea unui sprijin logistic eficient şi oportun al structurilor
centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, avându-se în vedere toate
domeniile funcţionale ale logisticii. Ea se adresează specialiştilor din
domeniul logisticii militare, în general, şi celor implicaţi în activităţile din
domeniul abordat, în special studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din
academiile categoriilor de forţe, dar şi altor cercetători şi specialişti
militari.
ISBN 978-606-660-266-2

Cristian STANCIU
CONFLICTE MILITARE POST-RĂZBOI RECE

În lucrare este prezentat cadrul general de desfăşurare a conflictelor
militare post-Război Rece, forţele participante, sprijinul logistic, scopurile
politice şi militare, fizionomia operaţiilor militare, precum şi consecinţele
acestora asupra părţilor implicate în operaţii.

ISBN 978-606-660-276-1

Col. dr. Ion PURICEL
PUTEREA AERIANĂ ÎN MIȘCARE. DIMENSIUNEA
AERIANĂ A CONFLICTUALITĂȚII CONTEMPORANE
ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE

În lucrarea de faţă, conflictualitatea din regiunea Mării Negre are în
vedere ansamblul relaţiilor conflictuale ale Rusiei cu ceilalţi actori statali,
iar dimensiunea aeriană a acestei conflictualităţi vizează relaţiile dinamice
dintre puterea aeriană a Rusiei şi cele ale celorlalte state sau organizaţii
(NATO) din regiunea analizată.
ISBN 978-606-660-265-5

Cristian STANCIU
FIZIONOMIA OPERAȚIILOR MILITARE ÎN MEDIUL
DE SECURITATE CONTEMPORAN
Lucrarea îşi propune să abordeze o parte dintre aspectele influenţei
revoluţiei tehnico-ştiinţifice în domeniul militar asupra evoluţiei
fizionomiei operaţiilor acţiunilor militare, atât în domeniul doctrinar –
operaţional, cât şi în domeniul structural-organizaţional.

ISBN 978-606-660-274-7

Alexandru LUCINESCU
ETICA MILITARĂ ȘI CONSTRÂNGERILE ETICE
ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
Un cadru de analiză din perspectiva eticii virtuții
Această lucrare este concepută ca o introducere în domeniul eticii
militare, oferind o prezentare generală a acestuia, precum şi o analiză
detaliată a eticii virtuţii, considerată a fi cea mai relevantă perspectivă
asupra eticii militare. Astfel, în primul capitol, sunt prezentate dificultăţile
presupuse de formularea unei definiţii a eticii militare, sunt discutate
corelaţiile dintre etică şi profesia militară, având ca studii de caz forţele
armate ale Regatului Unit, Canadei, Norvegiei, Germaniei şi ale Statelor
Unite ale Americii, este pusă în evidenţă legătura dintre etica militară şi
etica politicii externe, iar în final este argumentată importanţa deosebită a
eticii virtuţii pentru etica militară.
ISBN 978-606-660-253-2

Cristian STANCIU
VIITORUL CONFLICTUALITĂȚII – OPERAȚII ASIMETRICE
ȘI HIBRIDE
Această lucrare, prin caracterul interdisciplinar, analitic şi prospectiv,
constituie un pas important în analiza mai profundă a fenomenului
conflictualităţii, deoarece oferă informaţiile necesare pentru înţelegerea
implicaţiilor desfăşurării operaţiilor asimetrice şi hibride, cu accent pe
modernizarea sistemelor de comandă şi control necesar a fi adoptate în
acţiunile militare viitoare.

ISBN 978-606-660-275-4

Andra Sybil ȘTEFAN
STRUCTURA FORȚELOR TERESTRE ÎN ARMATA
GERMANIEI. TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE

Prin specificul său, lucrarea se adresează celor care au preocupări în
domeniul militar, îndeosebi în cel al forţelor terestre, reprezentând un
instrument util atât pentru cunoaşterea şi aplicarea informaţiilor ce privesc
structura actuală a forţelor terestre din armata germană, cât şi însuşirea
vocabularului de specialitate în limba germană.
ISBN 978-606-660-263-1

Gelu ALEXANDRESCU
ELEMENTE ALE TEORIEI GRAFURILOR – cu aplicații în
domeniul militar

Lucrarea abordează problematica complexă a teoriei grafurilor, cu
unele aplicaţii în domeniul militar. Teoria grafurilor pune la dispoziţie
algoritmi ce permit soluţionarea rapidă a numeroase probleme din diferite
domenii de activitate şi constituie, în acelaşi timp, un instrument util în
eficientizarea şi optimizarea unor activităţi complexe.
ISBN 978-606-660-272-3

Andreea Emilia DUȚĂ
NEPROLIFERAREA NUCLEARĂ DUPĂ TUCIDIDE

Lucrarea tratează conceptul de securitate nucleară şi de siguranţă
radioactivă precum şi luarea măsurilor necesare pentru protejarea
indivizilor, a societăţii şi a mediului. De asemenea, sunt abordate
procedurile şi mecanismele de neproliferare nucleară.

ISBN 978-606-660-277-8

Leopold Cerassel LUNGU
SISTEMUL DE FOC ANTIBALISTIC LA NIVELUL
UNEI OPERAȚII MULTINAȚIONALE AFLATĂ ÎN AFARA
ZONEI DE RESPONSABILITATE A NATO
Această lucrare, prin prezentarea obiectivelor urmărite, constituie un
pas important în analiza mai profundă a sistemului de foc antibalistic,
oferind informaţiile necesare pentru înţelegerea desfăşurării apărării
antiaeriene, şi care generează o nouă tipologie a obiectivelor care sunt
vizate şi care presupun a fi apărate antiaerian în acţiunile militare viitoare.
ISBN 978-606-660-280-8

Niculai-Tudorel LEHACI
SISTEMUL DE COMANDĂ ȘI CONTROL ÎN AFACERILE
MILITARE POST-RĂZBOI RECE
Prezenta lucrare abordează aspecte referitoare la cadrul operaţional
specific sistemului de comandă și control în afacerile militare post-Război
Rece şi sintetizează lecţiile învăţate rezultate din cele mai recente
conflicte militare.

ISBN 978-606-660-253-2

Valentin DRAGOMIRESCU
ACȚIUNILE DETAȘAMENTULUI ÎNAINTAT ÎN OPERAȚIA
OFENSIVĂ
Lucrarea analizează câteva idei referitoare la acţiunile detaşamentelor
înaintate în operaţia ofensivă, având în vedere că majoritatea lucrărilor de
specialitate recomandă ca, pe timpul dezvoltării ofensivei în adâncimea
dispozitivelor inamicului, să fie folosite cu preponderenţă detaşamentele
tactice care să exploateze intervalele sau flancurile neprotejate ale
inamicului şi să pătrundă rapid spre aliniamentele sau raioanele stabilite
prin misiune.

ISBN 978-606-660-249-5

Alexandru HERCIU
CONDUCEREA ȘI ÎNTREBUINȚAREA FORȚELOR
ÎNTRUNITE ÎN CONFLICTELE HIBRIDE

Prezenta lucrare abordează aspecte privind conducerea, executarea şi
fizionomia operaţiei militare în cadrul conflictelor de tip hibrid.

ISBN 978-606-660-254-9

Marius ROȘU
EVOLUȚIA GEOPOLITICĂ A REGIUNII EXTINSE A MĂRII
NEGRE ÎN PERIOADA POST-RĂZBOI RECE
Lucrarea de faţă îşi propune analiza şi relevarea evenimentelor
desfăşurate în Regiunea Extinsă a Mării Negre în perioada post Război
Rece. În această regiune fenomenele geopolitice care au urmat disoluţiei
Uniunii Sovietice s-au desfăşurat neîncetat, având loc şi în prezent. Această
dinamică a condus la schimbări geopolitice importante şi a dat un nou sens
proceselor de natură politică, economică, socială şi militară, multe dintre
ele manifestându-se cu multă acurateţe la nivel regional. Într-o astfel de
dinamică complexă, de reaşezare şi schimbare de paradigmă geopolitică, se
înscrie evoluţia Regiunii Extinse a Mării Negre în perioada de după
încheierea Războiului Rece.

ISBN 978-606-660-255-6

Col. conf. univ. dr. Marian STANCU
Locotenent colonel dr. Alexandru HERCIU
TRATAT DE TACTICĂ ÎN IMAGINI A BATALIONULUI
DE INFANTERIE
Lucrarea de faţă îşi propune să readucă în actualitate probleme de
tactică ale batalionului de infanterie, tratând principalele forme de luptă în
care acesta poate fi angajat, prezentând situaţii posibile şi modul de
rezolvare a acestora. Lucrarea se adresează în acelaşi timp planificatorilor
militari de la toate eşaloanele care pregătesc, planifică şi desfăşoară
exerciţii tactice de comandament pe hartă. Soluţiile prezentate constituie
doar variante posibile, nu singurele şi nici perfecte. Oferă totuşi, celor
interesaţi, un model şi un punct de plecare pentru dezvoltarea unor
concepţii mai ample.
ISBN 978-606-660-247-1

Alexandru HERCIU
EVALUAREA MEDIULUI OPERAȚIONAL HIBRID
DIN PERSPECTIVA LECȚIILOR ÎNVĂȚATE

Prezenta lucrare abordează aspecte referitoare la cadrul operaţional
specific operaţiei întrunite, integrate şi multinaţionale în cadrul conflictelor
de tip hibrid şi sintetizează lecţiile învăţate rezultate din cele mai recente
conflicte militare.

ISBN 978-606-660-253-2

Petrișor JALBĂ
EVOLUȚIA SISTEMULUI LOGISTIC ÎN CONDIȚIILE
IMPLEMENTĂRII CONCEPTULUI „LOGISTICĂ BAZATĂ
PE REȚEA”
Lucrarea abordează problematica logisticii operaţionale moderne în
cadrul afacerilor militare contemporane, aspect de natură strategică la
nivelul armatei române.

ISBN 978-606-660-259-4

Mihaiela BUȘE
GESTIONAREA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE
CA PROBLEMĂ DE SECURITATE
Lucrarea cu tema Doctrine politico-militare a fost elaborată din
necesitatea de a pune la dispoziţia studenţilor un curs care să le ofere
acestora o privire de ansamblu asupra principalelor doctrine care au
marcat evoluţia gândirii politice a umanităţii.
ISBN 978-606-660-260-0

Ion ANDREI
IMPORTANȚA PREGĂTIRII FIZICE ÎN PROCESUL
DE INSTRUIRE MILITARĂ
În carte sunt abordate aspecte legate de importanţa studierii, analizării
şi observării fenomenului „pregătire fizică” într-o armată, având în vedere
că aceasta se adresează unei categorii sociale speciale, cu rol vital în
existenţa unei naţiuni. Pregătirea fizică reprezintă şi este considerată în
toate armatele, un prim şi esenţial criteriu de selecţie în formarea unei
armate moderne.

ISBN 978-606-660-201-3

Ion CĂLIN
DEFICIENȚE ÎN ACTIVITATEA DE ANALIZĂ
A INFORMAȚIILOR

În cadrul acestei lucrări sunt examinate aspectele esenţiale ale
procesului de analiză în activitatea de informaţii pentru apărare, privind:
capcanele din calea analistului pe întregul parcurs al etapelor procesului de
elaborare a produsului finit; influenţele analitice şi instituţionale;
influenţele asupra raţionamentelor, percepţiilor şi cauzalităţii.

ISBN 978-606-660-209-9

Niculai-Tudorel LEHACI
Marian STANCU
GESTIONAREA CRIZELOR DIN PERSPECTIVA NIVELULUI
OPERATIV DE COMANDĂ ȘI CONTROL
Lucrarea abordează problematica gestionării crizelor din perspectiva
nivelului operativ de comandă şi control în contextul unui mediu de
securitate internaţional tot mai fluid şi aflat sub auspiciul globalizării
riscurilor şi ameninţărilor.

ISBN 978-606-660-191-7

Iulian MARTIN
RAȚIONAMENT ȘI ARGUMENTARE ÎN PLANIFICAREA
OPERAȚIILOR
Prezenta lucrare analizează interacţiunile specifice ale spaţiului
decizional militar din perspectiva argumentelor şi raţionamentelor care
contribuie semnificativ la fundamentarea planificării acţiunilor militare.

ISBN 978-606-660-181-8

Gheorghe MINCULETE
ABORDĂRI MODERNE ALE MANAGEMENTULUI
LOGISTIC
(EDIȚIA A II-A)
Lucrarea abordează problematica referitoare la: conceptul modern de
management logistic în economia globală relaţionat cu managementul
lanţului de aprovizionare-livrare; managementul logistic militar tratat în
deplină transformare sistemică; elemente determinate ale binomului
management-marketing în aprovizionare, funcţional în cadrul
managementului logistic; concretizarea managementului logistic
operaţional, particularităţile managementului profesionist în domeniul
logistic militar.

ISBN 978-606-660-189-4

Sorin PÎNZARIU
Aurel ILIUȚĂ
Bixi MOCANU
SPRIJINUL MEDICAL ÎN OPERAȚIILE MULTINAȚIONALE
În această lucrare sunt analizate unele delimitări conceptuale din
domeniul Sprijinului logistic în operaţiile multinaţionale conduse de Alianţa
Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, dar şi o serie de particularităţi şi
caracteristici ale mediului operaţional din Afganistan.

ISBN 978-606-660-200-6

Constantin POPESCU

ELEMENTE DE TEORIE A STRATEGIEI MILITARE
Lucrarea abordează aspecte teoretice specifice strategiei militare,
abordată din dublă perspectivă, ca disciplină de studiu şi domeniu al artei
militare, evidenţiind rolul acesteia în identificarea modalităţilor de
constituire şi întrebuinţare a puterii militare pentru realizarea scopului
politic al operaţiei strategice, în deplină consonanţă cu ceilalţi vectori de
putere: politic, diplomatic, economic şi informaţional.

ISBN 978-606-660-196-2

Marian STANCU
Dragoș-Dumitru IACOB
FORȚELE EXPEDIȚIONARE – UN POSIBIL RĂSPUNS
LA PROVOCĂRILE MEDIULUI OPERAȚIONAL
CONTEMPORAN
La baza acestei lucrări a stat conceptul organizaţional şi operaţional al
Brigăzii „STRYKER”. Prezentăm câteva aspecte referitoare la fizionomia
viitoarelor operaţii militare şi la raţiunile care au stat la baza conceptului
„STRYKER”, abordând corelaţia dintre acestea şi pericolele, riscurile,
vulnerabilităţile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale.

ISBN 978-606-660-202-0

Marian STANCU
OPERAȚIA DE APĂRARE MOBILĂ A DIVIZIEI
MECANIZATE

Lucrarea abordează problematica planificării, organizării şi
desfăşurării operaţiei de apărare mobilă la nivelul diviziei
mecanizate. Ea se adresează planificatorilor militari din statele
majore ale unităţilor şi marilor unităţi tactice din Forţele Terestre ale
Armatei României şi nu numai.
ISBN 978-606-660-182-5

Radu TABĂRĂ
ROLUL ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE
ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI SANCȚIONĂRII CRIMELOR
DE RĂZBOI
Cartea abordează rolul şi eficienţa ONU, OSCE, NATO şi UE în
domeniul prevenirii şi combaterii crimelor de război şi a crimelor împotriva
umanităţii, pornind de la premisa că acestea au un rol fundamental în
gestionarea şi soluţionarea crizelor. Apariţia şi diversificarea organizaţiilor
internaţionale au fost determinate, în primul rând, de necesitatea prevenirii
conflictelor armate şi reglementării regulilor purtării acestora, precum şi de
menţinerea păcii şi are în vedere interdependenţele care apar în procesul de
dezvoltare a naţiunilor.

ISBN 978-606-660-172-6

Valerică CRUCERU
RĂZBOIUL HIBRID ÎN GÂNDIREA MILITARĂ AMERICANĂ
MONOGRAFIE
Monografia prezintă conceptul de război hibrid aşa cum este reflectat în
gândirea militară americană a ultimului deceniu, insistându-se pe legătura
apropiată dintre fuziunea ameninţărilor şi fuziunea capabilităţilor. Demersul
arată unde s-a ajuns cu stadiul cercetării ştiinţifice referitoare la definirea şi
înţelegerea conceptului şi expune principalele opinii despre implementarea
viitoare a acestuia, în cadrul sistemului naţional de securitate al S.U.A.

ISBN 978-606-660-173-3

Elena DUMITRU
COMUNICARE ȘI REDUNDANȚĂ ÎN SISTEMELE
INFORMAȚIONALE MILITARE
Analiza efectuată în această lucrare se bazează pe o amplă observaţie şi
analiză în ceea ce priveşte studiul sistemelor informaţionale, al comunicării
şi asigurării securităţii acesteia, precum şi al redundanţei, respectiv al
necesităţii armatei de a realiza sisteme informaţionale moderne, capabile să
contribuie la ridicarea eficienţei activităţilor informaţionale şi decizionale
pentru comanda şi controlul acţiunilor militare.

ISBN 978-606-660-215-0

Alexandru F. STOICA
MARII ACTORI STATALI ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
ÎN COMPETIłIA GLOBALĂ DE INTERESE
Lucrarea se constituie într-o analiză amplă a marilor actori statali ai
lumii contemporane şi a Uniunii Europene, cu accent pe resursele pe care
le au la dispoziŃie şi pe mecanismele de putere şi de interese, care
generează un anumit tip de comportament din partea acestora, cu implicaŃii
asupra securităŃii regionale şi globale. De asemenea, sunt descifrate o parte
dintre implicaŃiile generate de proiectarea intereselor marilor puteri în
cadrul „jocului” geopolitic şi geostrategic din zona de interes a României.

ISBN 978-973-663-126-9

Alexandru F. STOICA
ARHITECTURA GLOBALĂ DE SECURITATE – REPERE DE
ANALIZĂ
Lucrarea analizează arhitectura de securitate la nivel global, ca parte
componentă a mediului de securitate contemporan, mediu caracterizat de
„împuŃinarea” resurselor, în condiŃiile creşterii interdependenŃelor între
actorii săi şi amplificării fenomenului de globalizare. De asemenea, în carte
sunt analizate conceptul de securitate sub toate aspectele sale, mediul de
securitate
contemporan,
riscurile,
pericolele,
ameninŃările
şi
vulnerabilităŃile care se manifestă în cadrul acestuia, precum şi modul în
care resursele financiare, energetice, de apă şi de hrană potenŃează
securitatea sau insecuritatea globală, provocând crize sau conflicte.
Totodată, sunt analizaŃi actorii arhitecturii de securitate, cu accent asupra
organizaŃiilor globale şi regionale puse în slujba securităŃii.

ISBN 978-973-663-125-2

Dr. Daniel GHIBA
Chivu GHEORGHE

PROMOVAREA SECURITĂłII INTERNAłIONALE
PRIN PARTENERIAT ŞI COOPERARE – CHEIA
SUCCESULUI NATO
Centrul de greutate al succesului NATO a fost, este şi va fi asigurat de
capacitatea promovării securităŃii şi stabilităŃii prin cooperare, având la bază
valorile comune şi caracteristicile democratice ale unui sistem bazat din ce
în ce mai mult pe conceptul de dreptate crescută.

ISBN 978-973-663-095-8

Vasile Bogdan
PROTECłIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Studiul de faŃă este un document comprehensiv destinat evaluării,
analizei şi impunerii măsurilor specifice în domeniul protecŃiei
infrastructurilor critice.

ISBN 978-973-663-099-6

Vasile Bogdan

MISIUNEA AFGANISTAN 11/12
Pe durata ultimilor ani, Afganistanul a polarizat preocupările întregii
lumi. S-a menŃinut efortul de a găsi soluŃii pentru reducerea încordării
multivalente din zonă.

ISBN 978-973-663-100-9

DănuŃ TURCU

SECURITATEA INFORMAłIILOR

După începutul noului mileniu societatea modernă se găseşte într-o
structură informaŃională bazată pe accelerarea dezvoltării tehnologiei
informaŃiei şi comunicaŃiilor, condiŃia esenŃială a accederii la beneficiile
societăŃii informaŃionale fiind adoptarea timpurie a tehnologiei informaŃiei
şi comunicaŃiilor în toate domeniile de activitate.

ISBN 978-973-663-101-6

DănuŃ TURCU
CAPABILITĂłI EUROPENE
FACILITATE DE REłEA

CapabilităŃile facilitate de reŃea pot şi trebuie să asigure structura şi
conectivitatea necesare care să reducă timpul necesar procesului decizional
în vederea maximizării efectelor strategice, operative şi tactice propuse.

ISBN 978-973-663-102-3

Marilena MOROŞAN
Aurelia TIłA
SPRIJINUL LOGISTIC AL UNEI MARI UNITĂłI TACTICE
CARE ACłIONEAZĂ PE TERITORIUL NAłIONAL
ÎN CADRUL OPERAłIEI MULTINAłIONALE CONDUSĂ
DE NATO
Dezvoltarea societăŃii româneşti la început de mileniu implică
reproiectarea şi pregătirea instituŃiei militare, în sensul armonizării
eforturilor naŃionale cu cele ale UE şi comunităŃii internaŃionale, pentru
modelarea unei noi arhitecturi de securitate.

ISBN 978-973-663-103-0

Aura CODREANU
DIMENSIUNEA INTERCULTURALĂ A MANAGEMENTULUI
RESURSEI UMANE ÎN CADRUL MISIUNILOR
MULTINAłIONALE. PREMISE TEORETICE, REALITATE
PRAGMATICĂ, PERSPECTIVE
Perspectiva propusă de această carte este aceea a managementului
integrat al resursei umane participante la misiuni multinaŃionale, cu o
atenŃie acordată felului în care aspectele de ordin intercultural specifice
acestui cadru de acŃiune a respectivei resurse pot fi mai eficient gestionate
prin intermediul „lecŃiilor învăŃate”.

ISBN 978-973-663-108-5

Dr. Dorin-Marinel EPARU

STRATEGII PRIVIND EVALUAREA PROCESULUI
DE INSTRUIRE A PERSONALULUI MILITAR

Lucrarea se adresează specialiştilor militari şi civili din domeniul
instruirii personalului şi analizează procesul de instruire din punct de vedere
multidimensional. De asemenea, sunt prezentate dimensiunile de evaluare
specifice acestui proces, precum şi direcŃiile de acŃiune pentru evaluarea
procesului de instruire.

ISBN 978-973-663-112-2

Constantin POPESCU

CONCEPTE STRATEGICE SPECIFICE MEDIULUI
DE SECURITATE CONTEMPORAN
Schimbările înregistrate în evoluŃia mediului de securitate sunt datorate
în cea mai mare parte fenomenului globalizării, care s-a accelerat, a devenit
multilateral şi generalizat, determinând o creştere tot mai evidentă a
nivelului de interdependenŃă şi interacŃiune a majorităŃii statelor lumii.

ISBN 978-973-663-113-9

Ion CHIORCEA
ROLUL COMPONENTEI NAVALE ÎN CADRUL
STRUCTURILOR DE FORłE ALE UE
PENTRU ASIGURAREA SECURITĂłII
PRIN COOPERARE LA MAREA NEAGRĂ
Transformarea rapidă a climatului de securitate la nivel global, dar în
special în Marea Neagră, face necesară o reevaluare permanentă şi o
analiză detaliată a factorilor simetrici/asimetrici care interacŃionează
asupra securităŃii zonale. Fenomene care păreau de mult depăşite şi
considerate ca inacceptabile în practica relaŃiilor internaŃionale au apărut
din nou pe harta situaŃiilor generatoare de riscuri majore de securitate.

ISBN 978-973-663-121-4

Filofteia REPEZ
SECURITATE NAłIONALĂ ŞI EUROATLANTICĂ (CURS –
partea a II-a)
Cursul Securitate naŃională şi euroatlantică – partea a II-a este
continuarea primei părŃi apărută la Editura UniversităŃii NaŃionale de
Apărare „Carol I”, în anul 2013, având aceeaşi motivaŃie – de a prezenta
într-o concepŃie coerentă şi unitară conceptul de securitate şi importanŃa
menŃinerii stării de securitate pentru fiecare individ, stat, regiune etc., şi
pentru bunăstarea şi dezvoltarea personală şi generală.
ISBN 978-973-663-132-2

Gheorghe STOIU
INFORMAłII, OPERAłII, EFECTE – ACTUALITATE ŞI
PERSPECTIVĂ

În lucrare sunt analizate modalităŃile de integrare a informaŃiilor în
cadrul operaŃiilor bazate pe efecte şi care sunt provocările şi premisele
implementării acestor operaŃii în Armata României. OperaŃiile bazate pe
efecte reprezintă un instrument eficient de răspuns la riscurile şi
ameninŃările mediului de securitate contemporan.

ISBN 978-973-663-134-4

Cristian DORCA
PRAXIOLOGIA OPERAłIILOR DE STABILITATE

OperaŃiile de stabilitate sunt, de regulă, destinate susŃinerii guvernului
naŃiunii gazdă sau a unei autorităŃi de tranziŃie, civilă sau militară. În
general, forŃele militare stabilesc sau restabilesc funcŃiile civile de bază şi
le protejează, până când o autoritate civilă sau însăşi naŃiunea gazdă este
capabilă să furnizeze aceste servicii pentru populaŃia locală.

ISBN 978-973-663-136-8

Mircea MOCANU
INTELLIGENCE DE LA REłELE LA DECIZIE
ŞI ACłIUNE

Lucrarea tratează problematica de actualitate a serviciilor de informaŃii,
aducând o viziune inovativă a ciclului de intelligence în condiŃiile
războiului bazat pe reŃea şi în abordare multidisciplinară.

ISBN 978-973-663-138-2

Ciprian IGNAT
CRIZELE INTERNAłIONALE ŞI AMENINłĂRILE
NUCLEARE

Lucrarea tratează gestionarea crizelor în relaŃiile internaŃionale cu
referire directă la complexele regionale de securitate cu risc nuclear
ridicat, precum şi riscurile nucleare la adresa României.

ISBN 978-973-663-139-9

Teodor FRUNZETI
Dorel BUŞE
DIPLOMAłIA APĂRĂRII
ŞI SECURITATEA INTERNAłIONALĂ
Volum de studii

Lucrarea este o culegere de articole având ca temă principală
diplomaŃia şi rolul acesteia în asigurarea păcii şi securităŃii internaŃionale.

ISBN 978-606-660-074-3

Ion PANAIT
TRANSFORMAREA CONFLICTELOR ŞI EVOLUłIA LUPTEI
ARMATE DUPĂ RĂZBOIUL RECE

Lucrarea tratează conflictele contemporane din perspectiva relaŃiilor
internaŃionale şi prin prisma artei militare. EvidenŃiază modul în care a evoluat
arta militară ca urmare a transformării conflictelor după Războiul Rece.

ISBN 978-606-660-088-0

Filofteia REPEZ
SECURITATEA NAłIONALĂ ŞI EUROATLANTICĂ
Partea I
Scopul acestui curs este de a prezenta într-o manieră
comprehensivă conceptul de securitate, dimensiunile securităŃii,
implicaŃiile procesului de globalizare asupra securităŃii şi, de
asemenea, politica de securitate naŃională ca domeniu al politicilor
publice şi strategia de securitate.
ISBN 978-606-660-022-4

Sorin TOPOR

O SCURTĂ ISTORIE A TERORISMULUI
Lucrarea abordează studiul fenomenului terorist global şi
relaŃionarea evoluŃiei sale cu anumite repere ale istoriei mondiale. FaŃă
de acestea, autorul îşi prezintă concluziile, reliefând importanŃa
cunoaşterii fenomenului şi înŃelegerea corectă a acestuia în vederea
stabilirii unei strategii corecte şi optime de limitare a efectelor sale
catastrofale.

ISBN 978-606-660-023-1

Valerică CRUCERU
THEORY AND PRACTICE IN MODERN GUERILLA
WARFARE (SHORT REVIEW)
Lucrarea tratează aspecte legate de teoria şi practica războiului
de gherilă modern, perceput ca element important al conflictelor
contemporane de natură neconvenŃională, manifestat prin
operaŃiile formaŃiunilor de partizani, ale mişcărilor insurgente
teroriste şi grupurilor criminale de pe mapamond.

ISBN 978-606-660-025-5

Teodor FRUNZETI

MANAGEMENT STRATEGIC
Lucrarea tratează conceptele de bază ale strategiei, analizând
cu precădere principalele tipuri de strategii, precum şi modelele
procesului de planificare strategică.

ISBN 978-606-660-030-9

Dr. Costinel NIłU
MASCAREA
ÎNTRE TRECUT ŞI VIITOR

Lucrarea prezintă aspecte privind operaŃiunea de mascare în
cadrul mai multor armate şi abordări de perspectivă ale acestui
concept.

ISBN 978-606-660-032-3

LaurenŃiu Răducu POPESCU
SPAłIUL COSMIC
DIMENSIUNE A ACłIUNILOR MILITARE
În lucrarea de faŃă, activitatea spaŃială este abordată la nivel
conceptual, dar şi din perpectivă istorică. Sunt prezentate noŃiuni
legate de spaŃiu şi orbitele sateliŃilor precum şi câteva informaŃii despre
sistemele/platformele spaŃiale ale principalelor puteri spaŃiale.

ISBN 978-606-660-049-1

Costinel NIłU

CUNOAŞTEREA ARMATELOR MODERNE
Lucrarea cuprinde elemente referitoare la modul de organizare,
înzestrare şi utilizare în teatrul operaŃii a structurilor militare, precum şi
tendinŃe în ceea ce priveşte adaptarea acestora la mediul operaŃional
actual.

ISBN 978-606-660-052-1

Mihail VASILE-OZUNU
Salameh NAWAF
George RĂDULESCU
SECURITATEA ECONOMICĂ ÎNTR-O LUME GLOBALIZATĂ
Tema acestei lucrări se înscrie atât în preocupările prezente, cât şi
în cele viitoare ale factorilor decizionali din România, pentru că, pe de o
parte, fenomenul de globalizare s-a accelerat, devenind multilateral şi
generalizat, determinând o creştere tot mai evidentă a nivelului de
independenŃă şi interacŃiune economică a statelor lumii, iar pe de altă
parte, pentru că fiecare stat este tot mai interesat de propria securitate
economică.

ISBN 978-606-660-054-5

Flavyus Victor DRAGOMIR
Adrian Constantin JILOVEANU
Răzvan Constantin POPESCU
MANUAL DE PREGĂTIRE DISPECER CENTRU
DE ALARMĂ
C.O.R.
- 541408constituie un manual pentru pregătirea atât a
Lucrarea
candidaŃilor în monitorizare şi recepŃionare a alarmelor, cât şi a
formatorilor în domeniul securităŃii private a clădirilor, a persoanelor şi
a obiectelor, a procedurilor de urmat în cazuri de furt, atac, ameninŃare,
calamitate. Manualul este completat cu noŃiuni de sănătate, siguranŃă la
locul de muncă, factori de stres, protecŃia mediului.
ISBN 978-606-660-056-9

Filofteia REPEZ

ASPECTE PRIVIND SECURITATEA ÎN AMERICA LATINĂ

Studiul de faŃă este structurat pe două secŃiuni majore care
abordează o scurtă incursiune prin istoria Ńărilor latino-americane şi
prezentarea unor tendinŃe şi evoluŃii privind securitatea în America
Latină după terminarea Războiului Rece.

ISBN 978-606-660-051-4

Valerică CRUCERU

REZISTENłA ARMATĂ PE TERITORIUL VREMELNIC
OCUPAT. OPERAłIA DE GHERILĂ
Lucrarea analizează posibilităŃile operaŃionale ale forŃelor de
gherilă, văzute ca structuri formate din elemente neregulate şi/sau trupe
regulate rămase infiltrate pe teritoriul naŃional vremelnic ocupat.

ISBN 978-606-660-064-4

Maria STOICOVICI

SECURITATE ŞI MIGRAłIE
Lucrarea este structurată şi elaborată în aşa fel încât să permită o
abordare sistematică, concretă şi pertinentă a unui fenomen care a
însoŃit dezvoltarea umanităŃii, dar care a cunoscut o diversificare fără
precedent în zilele noastre, antrenând populaŃia din toate colŃurile lumii.

ISBN 978-606-660-046-0

Daniel PINTILIE

PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR –
PROBLEMĂ DE SECURITATE NAłIONALĂ
Lucrarea tratează impactul criminalităŃii economico-financiare
asupra securităŃii naŃionale, precum şi cadrul legislativ naŃional şi
internaŃional privind prevenirea şi combaterea economiei subterane.

ISBN 978-606-660-058-3

Mircea MOCANU

INTELLIGENCE ÎN OPERAłIILE MILITARE
ALE SECOLULUI XXI
Lucrarea abordează problematica sprijinului informativ în
operaŃiile militare, în condiŃiile războiului bazat pe reŃea, cu
considerarea teoriei militare clasice, dar şi a abordărilor moderne
referitoare la abordarea comprehensivă şi operaŃiile bazate pe efecte.

ISBN 978-606-660-061-3

Maria CONSTANTINESCU
SISTEMUL DE PLANIFICARE, PROGRAMARE, BUGETARE
ÎN CONTEXTUL PLANIFICĂRII APĂRĂRII
ŞI AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR DE APĂRARE

Sistemul reprezintă un concept complex adaptat fiecărei Ńări
care îl utilizează, fiind considerat un instrument de management al
resurselor, un sistem, o succesiune de faze şi procese, o colecŃie de
tehnici, un cadru de gândire şi, în acelaşi timp, o filozofie de alocare a
resurselor.
ISBN 978-606-660-034-7

Filofteia REPEZ
Alexandru CRISTIAN
POLITICILE DE SECURITATE ALE CHINEI ŞI JAPONIEI
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI
Lucrarea face referire la politicile de securitate ale Chinei şi
Japoniei, state care acordă o atenŃie deosebită caracterului
multidimensional al securităŃii atât prin măsurile pe plan intern
din diverse domenii, cât şi prin promovarea pe plan extern a
relaŃiilor de coooperare cu diverse state şi organizaŃii.

ISBN 978-606-660-013-2

Teodor FRUNZETI

TEORIA ORGANIZAłIEI – curs universitar
Lucrarea tratează teoria organizaŃiei, pornind de la
începuturile ei, structura socială, tehnologia, structura fizică a
organizaŃiilor, precum şi noile direcŃii de dezvoltare în teoria
organizaŃională.

ISBN 978-973-663-995-1

Dipl. ing. dr. Isabela ANCUł
Dr. Ioana LEUCEA
(coordonatori)
UNIUNEA EUROPEANĂ: PROBLEME CONTEMPORANE
ŞI DE PERSPECTIVĂ
Culegerea cuprinde o selecŃie de texte autentice, specifice
problematicii Uniunii Europene, din domeniul securităŃii.
Lucrarea se adresează tuturor celor ce doresc să-şi completeze
cunoştinŃele despre securitatea umană, internaŃională, naŃională şi
colectivă, despre OSCE şi alte instituŃii europene. Sunt abordate,
de asemenea, probleme referitoare la drepturile omului, dar şi la
provocările actuale cu care UE se confruntă.
ISBN 978-606-660-015-6

Mihaela BUŞE
PERSPECTIVE ALE POLITICII DE SECURITATE ŞI
APĂRARE A ROMÂNIEI DETERMINATE DE POLITICA
EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ A UNIUNII
EUROPENE
Lucrarea analizează politicile de securitate şi apărare ale
României, respectiv ale Uniunii Europene.

ISBN 978-973-663-994-4

Gelu ALEXANDRESCU
Gheorghe BOARU
Constantin ALEXANDRESCU
SISTEME INFORMAłIONALE PENTRU MANAGEMENT
Lucrarea abordează principalele probleme privind componentele,
structura şi funcŃiile sistemelor informaŃionale pentru management,
având în vedere elementele comune în activităŃile informaŃionale,
decizionale şi operaŃionale ale tuturor organizaŃiilor, precum şi cele
specifice structurilor militare.

ISBN 978-606-660-011-8

Lucrarea tratează aspecte referitoare la procesul de planificare a
resurselor de capital în domeniul tehnologiei informaţiei (IT).

Cartea abordează un domeniu interdisciplinar încercând să
elucideze sensurile deopotrivă confuze şi ultraanalizate ale termenilor
informaţie şi globalizare, prin interpretarea definiţiilor enunţate de-a
lungul timpului de analiştii militari ai fenomenului.

Autorul tratează domeniul diplomaţiei dintr-o perspectivă
psihologică, abordând aspectele cele mai relevante legate de personalitatea
diplomatului.

Lucrarea aprofundează modul de organizare şi desfăşurare a
procesului de planificare a operaţiilor militare atât la nivel strategic, cât şi
la nivel operativ.

Lucrarea tratează aspecte ale psihologiei militare caracteristice
structurilor de informaţii.

Lucrarea analizează implicaţiile factorilor juridici şi religioşi ce
caracterizează societatea islamică în întregul ei asupra securităţii
internaţionale.

Lucrarea reprezintă un studiu asupra fenomenului de terorism
naval şi a măsurilor de contracarare a acestuia, din perspectiva globală şi
regională.

Volumul se constituie într-o introducere amplă în problematica
sistemelor aerospaţiale fără pilot uman la bord.

Continuând seria dedicată sistemelor fără pilot uman la bord,
lucrarea abordează de această dată întrebuinţarea acestor sisteme, mai
precis a acelora care acţionează în mediul aerospaţial.

Lucrarea prezintă principalele tipuri de briefing-uri folosite în
mediul militar şi oferă detalii privind formatul şi cerinţele specifice ale
fiecărui tip de briefing; pregătirea, repetiţiile şi prezentarea acestora;
folosirea mijloacelor vizuale ajutătoare şi a expresiilor de legătură uzuale.

Cursul îşi propune să pună la dispoziţia celor interesaţi o gamă
largă de aspecte, precum: politologie, armata în societatea democratică,
tendinţe şi orientări în doctrinele militare contemporane, revoluţia în
afaceri militare, alianţe şi coaliţii.

În cadrul transformărilor armatelor moderne, unul din scopurile
majore îl constituie realizarea superiorităţii decizionale.

Cartea conţine elemente paradoxale care încearcă să explice
aspectele haotice ale fenomenului militar şi pune în circulaţie elemente
externe interesante.

Lucrarea tratează reperele istorice şi geostrategice ale Zonei Extinse
a Mării Negre, actorii scenei politice, precum şi componenta comparativă
a securităţii în Zona Extinsă a Mării Negre.

Autorul abordează marketingul în economia digitală care se referă
la comerţul electronic şi marketingul prin internet, elemente specifice
mediului on-line.

Lucrarea tratează revenirea în forţă a geopoliticii, fapt determinat
de evoluţiile extrem de complexe din viaţa internaţională.

Autorul avansează ideea că sistemul internaţional, alcătuit din state
suverane, egale în faţa legii şi a lui Dumnezeu, rămâne un ideal.

Lucrarea este o cercetare sistematică asupra învăţământului militar
de aviaţie de la începuturi şi până în zilele noastre.

Autorul abordează o serie de aspecte care reprezintă
coordonatele principale ale transformării Armatei României.

Conţinutul lucrării constă din abordări personale,
constructive ale elementelor artei militare navale contemporane.

Cartea tratează problematica securităţii în Europa Centrală,
punând accent pe cooperare, ca dimensiune a securităţii.

Lucrarea reprezintă un studiu al autorităţilor asupra noului
profil strategic al României ca ţară membră NATO şi UE.

Lucrarea analizează mediul de securitate contemporan, precum
şi relaţia care s-a stabilit între Uniunea Europeană şi NATO.

Cartea tratează diplomaţia şi evoluţia sa, fiind descrisă şi
diplomaţia apărării în state membre NATO.

Manualul conţine reguli pentru comandanţi şi statele lor
majore, precum şi un set de scenarii destinate să faciliteze
integrarea normelor de drept în activităţile militare cotidiene.

Lucrarea abordează două concepte: securitatea şi globalizarea,
care necesită un studiu amănunţit pentru a înţelege natura
provocărilor manifestate în mediul internaţional.

Lucrarea tratează relaţiile internaţionale ca obiect de studiu,
conceptele fundamentale ale acestora şi nivelurile de analiză, precum şi
elementele caracteristice ale mediului internaţional.

Lucrarea abordează problema explorării şi exploatării
rezervelor de petrol din platoul continental al Mării Negre, precum
şi posibilele acŃiuni teroriste asupra platformelor maritime de foraj
şi extracŃie.

Studiul de faŃă îşi propune să aprofundeze suportul teoretic
privind identificarea şi condiŃionările complexe ale procesului de
pregătire şi desfăşurare a operaŃiilor postconflict, procesul decizional
la nivelul instituŃiilor internaŃionale şi europene de securitate şi
stabilitate, precum şi aspectele specifice ale activităŃilor desfăşurate de
către o structură de forŃe militare pentru pregătirea şi desfăşurarea
acestui gen de operaŃii.

Lucrarea defineşte şi argumentează exhaustiv sectoarele
principale ale securităŃii (militar, politic, economic, social şi de mediu),
dar important este şi faptul că, din perspectiva Şcolii de la Copenhaga,
aceste sectoare nu operează izolat unul de celălalt, ci fiecare defineşte
un punct central în cadrul problematicii securităŃii, ca şi un mod de a
ordona priorităŃile.

Lucrarea descoperă acele trăsături ale globalizării care
influenŃează desfăşurarea operaŃiilor militare la început de mileniu
şi, în acelaşi timp, reliefează caracteristicile specifice sprijinului
logistic care fac posibile finalităŃile dorite ale operaŃiilor bazate pe
efecte.

În această lucrare se insistă asupra adevărului că „schimbarea
este un fenomen ce cuprinde toate compartimentele vieŃii sociale,
inclusiv, şi uneori cu precădere, armata. În plus, pentru ca schimbarea
să poată fi gestionată, ea trebuie să înceapă la nivelul care are
posibilitatea de a face acest lucru, şi anume, la nivelul deciziei”.

Lucrarea
abordează
problematica
informaŃiilor în domeniul militar.

managementului

Lucrarea tratează elementele conceptuale, structurale şi
aplicaŃii ale sistemelor informaŃionale, având la bază teoria generală
a sistemelor.

Lucrarea face o radiografie a cerinŃelor şi a standardelor
impuse agriculturii de U.E., ca urmare a integrării cu drepturi
depline a României şi prezintă influenŃele sectorului agricol asupra
securităŃii naŃionale a statului român.

Lucrarea prezintă o contribuŃie deosebită adusă la elucidarea unor
aspecte importante ale implicaŃiilor dreptului public în activitatea forŃelor
armate şi de securitate, cum ar fi: managementul crizelor generate de
ameninŃări neconvenŃionale de tip terorist; responsabilitatea autorităŃilor
militare în aplicarea DCA în operaŃiile militare moderne; perfecŃionarea
statutului juridic al militarilor în condiŃiile apartenenŃei la NATO;
impactul dreptului dezarmării asupra puterii militare a statelor; regulile
de angajare în contextul limitării forŃei la activităŃile militare naŃionale.

Lucrarea abordează infrastructurile critice moderne, cu
accent pe studii de caz contemporane.

Lucrarea abordează aspecte privind managementul logistic;
managementul lanŃului logistic; conŃinutul logisticii economice;
corelaŃia logistică-marketing..

Lucrarea tratează probleme referitoare la evoluţia educaţiei fizice
militare de-a lungul timpului, precum şi importanţa acesteia în
pregătirea militarilor din armatele moderne.

Lucrarea aduce îmbunătăţiri asupra modului de executare a unui
audit în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, a modului de analiză a
diferitelor situaţii ce apar pe timpul unui audit de performanţă
desfăşurat la un ordonator de credite, precum şi modul de întocmire a
documentelor în urma constatărilor auditorilor pe teren.

În această lucrare sunt prezentate atât principalele sisteme
fiscale internaţionale în evoluţie, cât şi evoluţia impozitului pe venit
în România. Totodată este abordată şi politica fiscală în uniunea
monetară, precum şi aspectele teoretice privind fiscalitatea.

Elementele de conţinut ale lucrării vizează în principal:
conceptul modern de management logistic; delimitări ale
managementului lanţului de aprovizionare-livrare; opţiuni generale
şi delimitări conceptuale privind managementul logistic militar;
management-marketingul
aprovizionării;
managementul
aprovizionării forţelor participante la operaţii multinaţionale;
managementul profesionist în structurile logistice militare.

Lucrarea abordează conceptele moderne de ducere a
acţiunilor militare în mediul urban, precum şi particularităţile
luptei ofensive pentru eliberarea localităţilor.

Lucrarea prezintă aspecte generale privind teoria şi
practica evaluării calităţii managementului resurselor umane,
managementului resurselor materiale şi managementului resurselor
financiare, în armata României.

Lucrarea analizează cadrul ştiinţific şi conţinutul doctrinar
al conceptului de apărare aeriană extinsă, definindu-i coordonatele
ştiinţifice şi organizaţional-manageriale, implicate de evoluţia
actualelor sisteme de apărare aeriană (întrunite/integrate) către
nivelurile superioare ale războiului aerian/aerospaţial.

Realizarea obiectivelor majore ale procesului de
profesionalizare a armatei şi ale procesului de integrare deplină în
alianţa NATO depinde decisiv de resursele de apărare şi calitatea
managementului utilizării acestora.

Glosarul cuprinde definiţii şi explicaţii în limbile engleză şi
română referitoare la noţiunile fundamentale şi practicile de
management al cunoaşterii. O atenţie particulară este acordată
conceptului de război bazat pe cunoaştere.

Optimizarea modului de evaluare a diferitelor activităţi care se
execută într-un comandament operaţional. Eficientizarea actului de
Comandă în Armata României.

Autorul trasează cadrul general al reingineriei – premiză a
inovării echipamentelor atipice – şi aplicabilitatea acesteia în
firmele producătoare de echipamente atipice (militare).

În al doilea volum, autorul tratează modul în care conceptul
reingineriei se aplică în Armata României, în perioada când
înzestrarea cu echipamente militare compatibile cu cele aflate în
dotarea aliaţilor din NATO este în plină desfăşurare.

Cartea este o analiză a războiului dintre Rusia şi Cecenia şi are
ca scop evaluarea conflictului din perspectiva unor principii
strategice. Învăţămintele rezultate pot fi folosite în pregătirea
forţelor armate.

Lucrarea tratează necesitatea adoptării sistemului de codificare
şi alocarea codului NATO; prezintă atât Sistemul de Codificare
Românesc-SICOR, stadiul actual al codificării, tendinţele pe plan
internaţional şi intern, cât şi un studiu de caz privind muniţiile de
infanterie.

Lucrarea abordează rolul şi structura ONU privind implicarea în
prevenirea crizelor şi soluţionarea eficientă a conflictelor
internaţionale.

Lucrarea îşi propune să analizeze raportul dintre instituţiile
politico-sociale şi organizaţiile de securitate din mediul
internaţional.

