PROFILUL ŞTIINŢIFIC ŞI INTERESELE/ TEMELE DE CERCETARE
ALE CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT
Nr. crt.

Funcţia

Numele şi prenumele

1.

Prof.univ.dr. ALEXANDRESCU Gelu

2.

Prof.univ.dr. MINCULETE Gheorghe

3.

Prof.univ.dr. VASILESCU Cezar

4.

Prof.univ.dr. BÂRSAN Ghiţă

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
ŞTIINŢE MILITARE
1. Cercetări operaţionale cu aplicaţii în domeniul militar;
2. Managementul sistemelor informaţionale;
3. Aplicaţii ale teoriei deciziei în spaţiul de luptă modern.
1. Determinări relaţionale privind managementul riscurilor specifice sprijinului
logistic acordat structurilor organizaţiilor militare în timp de pace;
2. Managementul riscurilor specifice structurilor de sprijin logistic în operaţiile
întrunite;
3. Abordari relaţionale privind managementul lanţului de aprovizionare-livrare
specific marilor unităţi tactice în timp de pace;
4. Managementul lanţului de aprovizionare-livrare în pregătirea şi derularea
operaţiilor operativ-tactice;
5. Mecanismul dislocării forţelor întrunite şi realizării RSOI în operaţiile
derulate pe teritoriul naţional, precum şi în teatrele de operaţii multinaţionale.
1. Evoluţii actuale ale domeniului comenzii şi controlului în contextul folosirii
extensive a sistemelor informaţionale şi al existenţei mediului de luptă
cibernetic
2. Evoluţii actuale ale domeniului comenzii şi controlului în contextul
conflictelor de natura războaielor asimetrice şi/sau hibride
3. Caracteristici contemporane ale luptei armate în contextul conflictelor de
natura războaielor hibride
4. Sisteme de comandă şi control utilizate în managementul resurselor
informaţionale
1. Modelarea şi simularea acţiunilor militare
2. Adaptarea continuă a procesului de învăţământ militar pentru dezvoltarea
aptitudinilor tinerei generaţii în acord cu complexitatea mediul actual de
securitate
3. Modelarea mediilor continue deformabile pentru simularea comportării
structurilor mecanice cu aplicatii in domeniul tehnicii si tehnologiilor militare
4. Cadrul arhitectural C4ISR
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5.

Prof.univ.dr. PÎNZARIU Sorin

6.

Prof.univ.dr. PLEŞANU Toma

7.

Prof.univ.dr. GIURCĂ Ion

8.

Prof.univ.dr. HLIHOR Constantin

9.

Prof.univ.dr. IACOB Dumitru

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
5. Sisteme logistice avansate specifice domeniului militar
1.Logistica apărării
2.Logistica operaţiilor multinationale
3.Managementul resurselor de apărare
4. Arta operativă forţe terestre/ aeriene/ navale
1. Managementul cunoştinţelor în organizaţiile din domeniul apărării, ordinii
publice şi securităţii naţionale
2. Realizarea unei bănci de cunoştinţe pentru domeniul apărării, ordinii publice
şi securităţii naţionale
3. Tehnologii informatice pentru managementul riscului în organizaţiile militare
4. Analiza capitalului uman în organizaţiile militare
5. Proiectarea unui sistem integrat de management al riscului pentru
organizaţiile sistemului naţional de apărare
1. Istoria militară românească în epoca modernă şi contemporană.
2. Relaţii politice şi militare în cadrul Organizaţiei Tratatului de la Varşovia.
3. Relaţii politice şi militare româno-bulgare în secolul al XX-lea.
4. Războiul hibrid, consecinţe asupra securităţii naţionale şi de alianţă.
5. Instanţele militare, loc şi rol în asigurarea legalităţii în cadrul sistemului
militar în timp de război.
1. Rolul cercetării ştiinţifice şi a expertizei în fundamentarea politicilor şi
strategiilor de securitate şi apărare în epoca modernă şi contemporană
2. Şocurile geopolitice ale migraţiei şi securitatea in societatea contemporană
3. Puterea şi percepţia ei în relaţiile internaţionale
4. Militarii şi politica in societatea/ România secolului al XX-lea.
1. Gandirea critică – resursa strategică a apărării naţionale a Romaniei.
2. Comunicarea publică inteligentă (resurse; patologii; ipostaze şi extensii ale
războiului hibrid; riscuri şi terapii) – suport strategic al apărării naţionale a
României.
3. Apararea naţională a Romaniei prin gestionarea inteligentă a reţelelor
geostrategice si geoculturale de apartenenţă (NATO; UE; OSCE; reţele de
proximitate/Marea Neagra/ Rusia/Turcia/Europa de Nord si Europa de Sud;
reţele globale).
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10. Prof.univ.dr. NICA Dumitru

11. Prof.univ.dr. ORZEAŢĂ Mihail

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
1.Auditul public intern al proiectelor finanţate din fonduri europene în
Ministerul Apărării Naţionale;
2.Armonizarea actului managerial al raportărilor financiare în Ministerul
Apărării Naţionale conform IPSAS 1;
3.Abordări relaţionale moderne privind contabilitatea principalelor elemente de
active şi cheltuieli în organizaţiile militare;
4.Noi abordări şi exigenţe legate de controlul financiar intern în organizaţii din
Ministerul Apărării Naţionale;
1.Efectele calităţii şi cantităţii tehnicii militare, a armamentului şi a muniţiei din
înzestrarea unei armate asupra capacităţii de luptă a acesteia.
2.Simularea – modalitate de creştere a nivelului pregătirii individuale şi
colective a unei armate naţionale şi reducere a costurilor instruirii personalului
militar.
3.Modalităţi de corelare a misiunilor şi a obiectivelor Armatei României cu
resursele materiale, financiare şi de altă natură alocate pentru securitate şi
apărare, în vederea menţinerii unei capabilităţi operaţionale credibile faţă de
aliaţi şi adversarii potenţiali.
4.Transformarea Forţelor Aeriene ale României în planurile conceptual,
organizaţional şi funcţional pentru a realiza integrarea în Spaţiul European Unic
(Single European Sky - SES) şi a-şi menţine credibilă capacitatea de descurajare
faţă de o eventuală agresiune, în condiţiile alocării unui buget mai redus decât
cel necesar.
5.Cerinţele înzestrării Armatei României pentru a menţine o capacitate
operaţională corespunzătoare standardelor NATO, în condiţiile alocării unui
buget mai redus decât cel necesar.
6.Principii şi metode de instruire a Armatei României pentru a menţine o
capacitate operaţională corespunzătoare standardelor NATO şi a răspunde noilor
tipuri de ameninţări la adresa securităţii naţionale, în condiţiile alocării unui
buget mai redus decât cel necesar.
7. Implementarea unui sistem C4ISR în Armata României care să îşi menţină
viabilitatea în condiţiile confruntărilor armate viitoare.
8. Planificarea şi proiectarea obiectivelor destinate apărării în oraşul inteligent.
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12. Prof.univ.dr. RĂPAN Florian

13. Prof.univ.dr. UDRESCU Mircea

14. Prof.univ.dr. ANASTASIEI TRAIAN

15. Prof.univ.dr. BĂLĂCEANU ION

Prof.univ.dr. ANDRONIC BENONE

16.

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
9. Influenţa domeniilor funcţionale ale logisticii asupra componentelor
cantitative şi calitative ale resursei umane din Forţele Armate ale României.
10. Rolul componentei economice în războaiele secolului XXI.
1. Strategii de întrebuinţare a Forţelor Aeriene în acţiuni de luptă şi operaţii
2. Doctrine si strategii de securitate şi apărare
3. Managementul riscurilor şi al crizelor în societăţile democratice
4. Studii comparative ale sistemului de învăţământ militar din Armata României
cu cel din statele membre NATO
1. Managementul logisticii sistemelor militare în operaţie şi luptă
2. Studierea proceselor de aliniere a logisticii militare româneşti la cerinţele
NATO
3. Studii de dimensionare a eforturilor de sprijin şi suport logistic pe bază de
centre de costuri
1.Evoluţia forţelor aeriene şi a rolului acestora în realizarea şi menţinerea
securităţii.
2.Consecinţele dezvoltării tehnologice cu impact asupra potenţialului militar al
puterii aeriene.
3.Utilizarea aviaţiei în scopuri militare în contextul schimbării paradigmei
conflictualităţii.
1. Artă militară/ artilerie şi rachete antiaeriene, geniu
2. Operaţii de stabilitate şi sprijin
3. Operaţii de stabilizare, reconstrucţie şi dezvoltare
4. Operaţii speciale
5. Educaţie fizică militară
1. Logistica operaţiilor multinaţionale ale Alianţei Nord-Atlantice şi influenţa
acesteia asupra logisticii armatei române.
2. Mutaţii semnificative în logistica Alianţei Nord-Atlantice şi măsurile şi
acţiunile ce se impun pentru modernizarea şi compatibilizarea logisticii armatei
române cu logistica armatelor alianţei.
3. Procesele constituirii marilor unităţi şi unităţi ale Armatei României în cadrul
mecanismului de proiecţie a forţei militare pentru desfăşurarea operaţiilor
Alianţei Nord-Atlantice.
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17. Prof.univ.dr. ANDREESCU ANGHEL

18. Prof.univ.dr. BOARU GHEORGHE

19. Prof.univ.dr. BĂDĂLAN EUGEN

20. Prof.univ.dr. BUCINSCHI VASILE

21. Prof.univ.dr. BUŢA VIOREL

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
4. Sprijinul logistic al marilor unităţi şi unităţi din Sistemul Naţional de Apărare
pe timpul declanşării agresiunii în zona geografică estică a României, în primele
zile ale operaţiei.
1.Terorism şi crima organizată
2. Doctrine si strategii de securitate şi apărare
3. Evaluări, modele strategice şi variante de acţiune în contextul diversificării
riscurilor şi ameninţărilor în mediul naţional/internaţional de securitate
4. Războiul hibrid, consecinţe asupra securităţii naţionale şi de alianţă
1. Componente electronice ale războiului informaţional. Războiul electronic şi
războiul cibernetic.
2. Operaţiile în cyberspatiu - parte componentă a operaţiilor informaţionale.
3. Componente tehnice şi tehnologice ale războiului electronic.
4. O posibilă configuraţie a războiului cibernetic.
5. Războiul informaţional în viziunea specialiştilor militari străini şi români.
6. Războiul hibrid.
1. Administraţie militară;
2. Modelare şi remodelare structuri militare.
3. Modelare concepte de ducere a acţiunilor militare.
1. Securitatea spatiului aerian;
2. Arta militară – Forţe Aeriene;
3. Educatie şi instruire in Forţele Aeriene;
4. Arta operativă şi tactică – Forţe Terestre şi Navale;
5. Aparare şi securitate naţională.
1.Razboiul hibrid.
2.Statistica matematică in domeniul militar.
3.Arta militară- studii de artilerie.
4.Tendinţe actuale in domeniul ştiinte militare
5.Actiuni militare împotriva blindatelor
6.Studiul operaţiilor gruparilor de forţe
7.Elemente dinamice ale câmpului de luptă modern
8.Starea şi condiţia invaţământului militar.
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Nr. crt.

Funcţia

Numele şi prenumele

22. Prof.univ.dr. CHIORCEA ION

23. Prof.univ.dr. DRAGOMAN ION

24. Prof.univ.dr. DUMITRU MARIN

25. Prof.univ.dr. MITULEŢU ION

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
1. Tehnologii şi aplicaţii militare asociate paradigmelor puterii navale în cea dea doua decadă a secolului XXI
2. Evoluţii şi tendinţe în aplicarea puterii maritime. Rolul componentei navale în
strategia maritimă a NATO/UE
3. Evoluţii şi tendinţe în aplicarea puterii maritime în cea de-a doua decadă a
secolului al XXI-lea. Noi provocări şi importanţa educaţiei fizice militare în
contextul operaţiilor militare moderne
1. Instrumente juridice din domeniul militar în dreptul internaţional public
2. Actele autorităţilor militare: doctrină, legislaţie, regim juridic, jurisprudenţă,
legalitate, control
3. Generarea păcii şi securităţii în secolul XXI. Umanizarea afacerilor globale în
mileniul al treilea
4. Dreptul internaţional aplicabil operaţiilor multinaţionale
5. Autorităţi şi instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea riscurilor şi
vulnerabilităţilor la adresa securităţii şi apărării
6. Drepturile omului în tradiţiile constituţionale ale statelor europene
7. Armonizarea legislaţiei militare româneşti cu acquis-ul NATO şi al Uniunii
Europene
1. Managementul resurselor financiare destinate apărării
2. Securitatea economică – suport al securităţii naţionale
Gestionarea eficientă a resurselor financiare şi materiale destinate apărării
3. Perfecţionarea activităţii de audit public intern în MApN
4. Corelaţia dintre dezvoltarea economică a statului şi consolidarea apărării
1. Evaluări, modele strategice şi opţiuni de răspuns în contextul diversificării şi
intensificării riscurilor şi ameninţărilor în mediul internaţional de securitate.
2. Evoluţia artei militare şi fizionomia noilor forme de conflict în viitor.
3. Dimensiunea non-cinetică a conflictului în contextul noilor provocări
existente în mediul operaţional.
4. Protecţia forţei în operaţiile convenţionale, neconvenţionale, asimetrice şi
non-cinetice.
5. Războiul hibrid între „soft power” şi „hard power” sau între “propagandă” şi
“distrugere”.
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26. Prof.univ.dr. NEAGOE VISARION

1.

Prof.univ.dr. CRĂCIUN Ioan

2.

Prof.univ.dr. DEAC Ioan

3.

Prof.univ.dr. DUMITRU Daniel

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
6. Abordarea cuprinzătoare a “culturii de operativitate”- element dinamic în
evaluarea puterii de luptă.
7. Evoluţia şi dinamica sistemelor, echipamentelor şi procedurilor de comandă şi
control în operaţia militară în era informaţională.
1. Direcţii de modernizare a forţelor terestre în contextul participării la apărarea
naţională, colectivă şi la operaţii multinaţionale în noul context geopolitic şi
geostrategic
INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
1. Dinamismul şi complexitatea relaţiilor internaţionale contemporane;
2. Schimbări paradigmatice în studiile strategice şi de securitatea după
încheierea Războiului Rece;
3. Aplicarea teoriei complexităţii în studiul securităţii contemporane;
4. Strategii şi mecanisme de gestionare a crizelor de securitate post-Război
Rece
1. Comunicarea strategică în securitatea euro-atlantică; Strategii narative
proactive pentru cultura de securitate
2. Comunicarea strategică în conflictele contemporane; Fenomenul fake news şi
cultura de securitate
3. Comunicarea strategică – componentă a culturii de securitate; Fluxuri şi
procese de comunicare strategică în comunicarea globală
4. Promovarea culturii de securitate în procesele de comunicare publică;
Securitatea naţională în societăţile multiculturale
5. Campanii de presă şi afectarea negativă a securităţii naţionale;
Multiculturalism şi securitate naţională prin prisma dreptului la liberă circulaţie
a persoanelor în/din România
6. Campanii de presă şi afectarea negativă a securităţii naţionale;
Multiculturalism şi securitate naţională în condiţiile creşterii mobilităţii
persoanelor în/din România
1. Studii de securitate. Securitatea naţională şi euro-atlantică
2. Politici şi strategii de securitate contemporană;
3. Creşterea rezilienţei României la ameninţările asimetrice, inclusiv hibride
4. Căi şi modalităţi de combatere a terorismului
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4.

Prof.univ.dr. ROCEANU Ion

5.

Prof.univ.dr. REPEZ Filofteia

6.

Prof.univ.dr. TOPOR Sorin

7.

Prof.univ.dr. CHIRIAC Dănuţ

8.

Prof.univ.dr. FRUNZETI Teodor

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
5. Organizaţii şi sisteme de securitate
6. Securitatea economică şi energetică a României
1. Securitatea cibernetică
2. Managementul informaţiilor
3. Tehnologii şi resurse în domeniul securităţii
1. Securitate naţională - securitate energetică
2. Securitate societală şi securitate socială
3. Riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii umane
1. Apărare împotriva terorismului
2. Protecţia infrastructurilor critice
3. Război electronic
4. Securitate cibernetică
1. Globalizarea şi securitatea în condiţiile crizelor contemporane;
2. Politici şi strategii de securitate contemporană;
3. Securitatea naţională şi euro-atlantică în contextul noilor provocări;
4.Implicatii ale crizelor politico-militare contemporane asupra sistemului NATO
de răspuns la crize;
5.Implicaţii ale ameninţărilor hibride din spaţiul euroasiatic asupra securităţii
naţionale;
6. Riscurile, amenintarile si vulnerabilitatile specifice zonei Mării Negre şi
influenţa lor asupra securităţii naţionale a României;
7.Organizaţii şi sisteme de securitate la începutul secolului XXI;
8.Repere istorice ale evoluţiei instituţiei militare româneşti;
9. Relaţia dintre domeniul politic şi domeniul militar privind buna guvernare şi
securitatea statului;
10.Comunitatea de informaţii în condiţiile crizelor contemporane
1. Studii de securitate. Securitatea europeană şi euroatlantică;
2. Studii de securitate. Consolidarea profilului României în NATO şi UE;
3. Creşterea rezilienţei României la ameninţările asimetrice, inclusiv hibride;
4. Cooperarea NATO-UE, modalitate de consolidare a securităţii în Europa de
Sud-Est;
5. Gestionarea integrată a măsurilor de contracarare a ameninţărilor hibride;
NECLASIFICAT
8 din 9

OBS

NECLASIFICAT

Nr. crt.

9.

Funcţia

Numele şi prenumele

Prof.univ.dr. IORDACHE Constantin

Profilul ştiinţific şi interesele/ temele de cercetare
6. Rolul României în consolidarea securităţii în Regiunea Marii Negre;
7. Managementul strategic al informaţiilor din domeniul securităţii naţionale;
8. Optimizarea elaborării politicii de securitate naţională a României.
1. Aplicarea normelor dreptului internaţional umanitar în domeniul securităţii şi
apărării pentru protecţia juridică a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor în
situaţia de criză umanitară.
2. Evoluţii ale administraţiei publice în domeniul securităţii şi apărării pentru
respectarea drepturilor cetăţenilor in situatia de criza socială şi in teatrele de
operaţii militare multinaţionale
3. Mecanisme de aplicare a normelor dreptului international umanitar pentru
gestionarea legală a crizelor umanitare regionale şi a conflictelor armate
internaţionale .
4. Organizaţii de securitate, instituţii publice, instrumente şi mecanisme
juridico-administrative destinate pentru rezolvarea legală a crizelor umanitare şi
a conflictelor armate regionale in epoca contemporană.
5. Politici ale instituţiilor publice internaţionale şi naţionale de securitate pentru
rezolvarea legală a crizelor umanitare (ecologice) şi a conflictelor armate
regionale în epoca contemporană.

Date de contact: Tel. 021 319 48 80/179; E-mail: scoala.doctorala@unap.ro

Directorul Şcolii doctorale
Col.(r)
prof.univ.dr. ALEXANDRESCU GELU
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