Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” organizează în zilele de 09 şi 10 aprilie
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională: “STRATEGII XXI”
având tema „Stabilitate şi securitate regională” .
Lucrările se vor desfăşura în plen şi pe secţiuni, în sediul din Şoseaua Panduri,
Nr. 68-72, sector 5 şi vor fi deschise de către comandantul (rectorul) Universităţii Naţionale de
Apărare “Carol I”, generalul-locotenent prof.univ.dr. Teodor Frunzeti, joi 09 aprilie ora 09.00.
Securitate şi apărare, e-learning şi software educaţional, management şi educaţie,
strategie militară, operaţii multinaţionale, drept, comunicare publică şi interculturală,
plurilingvism şi interculturalitate sunt doar câteva din secţiunile acestei manifestări ştiinţifice
ce va constitui cadrul unui dialog activ pe probleme actuale ale mediului de securitate.
Vor fi prezentate analize, opinii şi estimări asupra viitorului mediului de securitate, a
evoluţiei riscurilor şi ameninţărilor, a proiecţiei provocărilor în condiţiile creşterii complexităţii
exigenţelor faţă de arhitectura de securitate şi apărare, precum şi asupra impactului acestora
asupra teoriei şi artei militare.
La activitate vor participa preşedintele Centrului de Înalte Studii de Apărare din Italia,
reprezentanţi de seamă ai unor instituţii din Germania şi Ucraina, din universităţi şi institute de
cercetare din ţară, înalţi oficiali şi cadre de conducere din Armata României, Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul Administraţiei şi Internelor precum şi diplomaţi
militari acreditaţi la Bucureşti.
Un moment distinct al festivităţii de deschidere este lansarea volumului „Noul aliat:
regândirea politicii de apărare a României la începutul secolului XXI” avându-l ca autor pe
domnul George Cristian Maior, directorul Serviciului Român de Informaţii. Lucrarea definită
de autor ca o colecţie de articole pe o problematică extinsă, incită prin teme actuale ale
securităţii mondiale şi naţionale.
Manifestarea ştiinţifică se înscrie în preocupările actuale ale conducerii învăţământului
militar românesc şi îşi propune o valorificare superioară a potenţialului de cunoaştere a
problematicii de securitate şi apărare precum şi a rolului României în ecuaţia stabilităţii
regionale.
Punct de contact pentru detalii şi confirmarea participării: maior Cristian-Gabriel
Măciuceanu tel. 021.319.48.80. interior 481; fax 021.319.59.60
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