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CUPRINS 
 

I. Stiinta militara  
 
REGIUNEA CASPICA – INTRE INTERESE ECONOMICE SI STRATEGICE 
    Lt.col.conf.univ.dr. MIHAI MARCEL NEAG 
REZUMAT 
Secolul al XX-lea si apoi inceputul acestui secol au fost in mare parte dominate de problema 
energiei, iar în conditiile unei globalizari economice si politice din ce in ce mai accentuate, o 
confruntare mai mult sau mai putin benefica, generata de accesul la resursele de energie si 
utilizarea acestora, probabil va continua. Sunt multi factori care au contribuit la aceste schimbari 
si la o noua abordare globala a problemei energiei, iar dintre acestia ii voi mentiona pe cei mai 
importanti, datorita posibilitatii lor continue de permanentizare: scaderea generala a preturilor la 
produsele de baza; restructurarea marilor companii petroliere si fuziunile spectaculoase intre 
gigantice companii de gaz si petrol in vederea realizarii unor proiecte concrete privind constructia 
de conducte si exploatarea unor mari depozite de combustibil care opereaza în zona Marii Caspice.  
 
DEZECHILIBRU SI CONTROVERSE:STATELE UNITE ALE AMERICII – EUROPA 
    Cpt.asist.univ. AURELIAN RATIU 
Stud.sg.maj. GHEORGHE ALEXANDRU 
REZUMAT 
Diferentele de opinie intre SUA si statele europene nu au aparut doar in problema Irakului, ci ele 
existau si pe timpul Razboiului Rece in privinta cursei inarmarii dintre SUA si Uniunea Sovietica, 
dar si a modalitatilor de interventie a americanilor in statele din „lumea a treia“. Problemele 
importante aflate in actualitate, in ceea ce priveste dezacordurile UE – SUA sunt in sfera securitatii 
si se refera la toleranta sau intoleranta la amenintarile la adresa intereselor vitale ale americanilor 
si europenilor la riscuri si incertitudini. Un alt grup de probleme ar fi neimpartasirea unor puncte 
de vedere comune in privinta rolului institutiilor (organizatiilor) si a legilor internationale sau in 
privinta echilibrului adecvat dintre folosirea fortei si utilizarea diplomatiei in afacerile 
internationale. Acest dezacord natural si istoric se manifesta si in cadrul disputei pe tema 
multilateralismului sau unilateralismului legitimitatii puterii americane in calitatea sa de lider 
mondial sau a asaltului americanilor indreptat impotriva noilor idealuri ale Europei.  
 
FAPTE SI EVENIMENTE POLITICO-MILITARE CE AU CONDUS LA MASACRUL DE LA 
SREBRENICA 
    Cpt.asist.univ. HORATIU ADRIAN NEAGOIE 
REZUMAT 
La aproape doisprezece ani de la terminarea razboiului sângeros si a crimelor teribile care au fost 
comise de catre membrii Armatei Bosniace Sârbe impotriva a peste 8.000 de bosniaci, Srebrenica 
simbolizeaza ceea ce inseamna genocid, suferinta si groaza. Srebrenica are insa o misiune sacra, si 
anume aceea de a avertiza ca ceea ce inseamna genocid nu mai trebuie sa se intâmple nimanui si 
niciodata.  

 
 
 
 
 
 



II. Management  
 
DIMENSIUNI CALITATIVE ALE MANAGEMENTULUI CARIEREI OFITERILOR DIN 
ARMATA ROMÂNIEI 
    Col.prof.univ.dr. BENONI SFÂRLOG 
Lect.univ. DANIELA COSMA 
REZUMAT 
Acest articol prezinta primele rezultate ale unui studiu de piata care se circumscrie urmatoarelor 
obiective: ridicarea standardului profesiei militare, optimizarea proceselor de selectie, formare si 
perfectionare, minimizarea excluziunii de pe piata muncii si oferirea unor oportunitati activitatii de 
cercetare-dezvoltare. Pentru realizarea acestor obiective specifice a fost necesara o analiza a pietei 
muncii civile (ofertantii, forta de munca, oferta si concurenta, grupul-tinta, impactul factorilor de 
mediu) si militare (identificarea tipurilor de activitati specifice domeniului apararii si optimizarea 
capabilitatilor umane disponibile). Solutionarea celor doua probleme reprezinta premisa 
formularii unor strategii de atragere a tinerilor spre profesia militara.  
 
STADIUL DE INDEPLINIRE DE CATRE ROMÂNIA A CRITERIILOR DE CONVERGENTA 
REALA 
    Lt.col.conf.univ.dr. LEONTIN STANCIU  
Lect.univ.dr. CODRUTA MARIA FAT 
REZUMAT 
Adoptarea unei singure monede este un proces care implica schimbari economice interne majore 
tinând cont de situatia actuala. De aceea, alegerea momentului substituirii monedei nationale cu 
euro este o decizie care apartine fiecarei tari, fara niciun caracter unilateral. Astfel pregatirile 
temeinice si decizia interna de adoptare a monedei unice implica angajarea si permisiunea Uniunii 
Europene. Articolul de fata prezinta criteriile reale de convergenta si etapa actuala in care acestea 
sunt realizate.  
 
ANALIZA COST-BENEFICIU – METODA PENTRU UN MANAGEMENT AL RESURSELOR 
UMANE INTELIGENT 
    Conf.univ.dr. LUCIAN CERNUSCA 
REZUMAT 
Analiza cost-beneficiu poate fi facuta asupra multor functii ale unei organizatii. Printre masurile 
luate pentru reducerea costurilor, outsourcing-ul si balanta performantelor sunt cele mai des 
folosite si cele mai eficiente. Managementul recompenselor este folosit pentru a obtine un beneficiu 
maxim, in timp ce reducerea costurilor este promovata prin programele de training (instruire, 
educare) si dezvoltare. In acest articol, autorul explica beneficiile analizei cost-beneficiu cu accent 
pe resursele umane.  
 
IMPACTUL OPERATIUNILOR DE LEASING ASUPRA LOCATORULUI SI ASUPRA 
LOCATARULUI 
    Lect.univ.dr. EUGENIU MERCE 
Ec. DELIA-ELENA MERCE 
REZUMAT 
Pentru desfasurarea activitatilor lor, firmele au nevoie de active fixe. Important pentru firme nu 
este proprietatea in sine, ci utilizarea activelor fixe. Clasic, modalitatea de obtinere a dreptului de 
utilizare consta in cumpararea acestor active de pe piata folosind capitaluri proprii si credite 
bancare. O alternativa la modalitatea clasica de a cumpara activele fixe este leasingul. Leasingul 
ofera avantaje suplimentare fata de modalitatile clasice de finantare a activelor fixe: creste si 
diversifica posibilitatile de finantare a firmei; prin leasing se asigura recuperarea activelor de 
catre locator in timp scurt, in cazul falimentului locatarului; faciliteaza divizarea riscului intre 



locator si locatar, permite flexibilizarea contractului; ofera o serie de avantaje fiscale; creeaza 
avantaje prin costuri; asigura „beneficii“ contabile.  
 
LEADERSHIP-UL CA ELEMENT DINAMIC AL PUTERII DE LUPTA 
    Slt. IONUT BUZOIANU 
REZUMAT 
Leadership-ul este proiectia personalitatii si caracterul de a determina soldatii sa faca ce li se cere. 
Deprinderea in tehnicile leadership-ului este principala calitate in arta comenzii si contribuie 
foarte mult la succes, la toate nivelurile razboiului. Nu este vreo prescriptie pentru leadership; 
diferiti indivizi vor motiva soldatii in diferite feluri, de exemplu: prin convingere, prin 
constrângere, prin forta personalitatii, prin sarm sau prin combinatiile tehnice. Niciun lider militar 
nu va reusi daca nu stie organizarea structurii militare, oricum ar fi, mare sau mica, pe care are 
privilegiul sa o conducaã.  
 

III. Administratie Publica si Stiinte Sociale 
 
DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VORBIRE SI SCRIERE IN CADRUL ORELOR DE 
LIMBI STRAINE 
    Lect.univ.dr. GEORGETA OBILISTEANU 
REZUMAT 
Oricare ar fi abordarea folosita in predarea limbilor straine, important este ca profesorii sa nu se 
limiteze sa exploateze pasiv materialele audiovizuale, ci sa le integreze in diferitele activitati care 
dezvolta abilitatile de vorbire, citire si scriere ale studentilor. Integrarea materialelor audiovizuale 
se poate face cu ajutorul unei game largi de activitati didactice, din care lucrarea sugereaza doar 
câteva.  
 
STILUL DIDACTIC – ELEMENT DE PERSONALIZARE A ACTIVITATII EDUCATORULUI 
    Lect.univ. STEFANIA BUMBUC 
REZUMAT 
Stilul profesional este marcat permanent de manifestarile unice, originale si irepetabile ale celui 
care il promoveaza, exprimând modul in care educatorul isi exercita puterile pe care i le confera 
statutul social, autoritatea cu care este investit, gradul de pregatire profesionala dobândit ca si 
competentele pe care le detine in acest sens.  
 
CORELATIA STIINTA-ARTA IN MODERNISM 
    DR. IOANA HOREA 
REZUMAT 
Se poate vorbi, in operele scriitorilor moderni, de o sincronizare la ultimele descoperiri stiintifice 
ale civilizatiei careia ii apartin, ducând la noi teoretizari si filosofii, la o noua optica si o abordare 
cu totul diferita a operelor literare, acestea capatând un alt statut, nemaifiind dicteuri ale muzei, ci 
lucrari complexe si interdisciplinare, care inglobeaza toate cunostintele acumulate de omul 
multilateral din spatele penelului: eruditul, scriitorul-om de stiinta, spiritul artist secondat de acela 
analitic, de care dau dovada cele mai stralucite personalitati ale epocii, minti carora aceasta dubla 
valenta le asigura genialitatea. Stiinta ne modifica scara de valori in doua moduri. Implementeaza 
noi idei intr-o cultura familiara si o supune presiunilor evolutiei tehnice pâna când se modifica, 
imperceptibil, dar din temelii, intreaga structura culturala a noastra.  
 
 
 
 
 



PARTICULARITATI ALE COMPORTAMENTULUI ANTISOCIAL. AGRESIUNEA 
PSIHOLOGICA 
    Lt.col. CAROL MOLDOVAN 
REZUMAT 
Problema supusa atentiei in articolul de fata, privind comportamentul antisocial si agresiunea 
psihologica, are un rol deosebit de important intr-o societate bazata pe concurenta, intrucât 
acestea pot fi manifestate prin cele mai neasteptate si diferite dimensiuni, iar impactul asupra 
psihicului omului este din ce in ce mai puternic. Articolul isi propune o preocupare atenta de catre 
cei interesati asupra comportamentului uman, care poate deveni agresiv in multe situatii si in 
special, daca exista o determinare sociala, cauzata de insatisfactii personale, afective, blazare 
profesionala, educatie negativa, inadaptare sociala etc. Prezentul studiu ofera un spatiu amplu 
problematicii agresiunii psihologice, care se manifesta in mod deosebit asupra proceselor psihice 
si induce la individ sau la grup, o stare anormala in gândire si comportament si care pot avea 
finalitati tragice. Dorim sa retinem atentia ca efectele agresiunii psihologice sunt totusi mai mari la 
acele persoane sau grupuri, care sunt mai sensibile din punct de vedere psihic. Prin acest articol 
dorim a sugera care sunt perspectivele privind investigarea comportamentului omului in societate, 
in general si modalitatile prin care pot fi modificate comportamentele anormale, utilizând 
principiul restructurarii pozitive, implicit evitarea, pe cât posibil, a agresiunii psihologice.  
 
SA INVATAM DE LA CEI PE CARE II INVATAM 
    Ref.exp. CARMEN VATAMANU 
Lect.univ. ANA MUNTEANU 
REZUMAT 
La inceputul anilor ’90, am aflat pentru prima data – studenta fiind – despre notiunea de 
curriculum bazat/centrat pe cel care invata si nu imi puteam imagina cât de diferit va fi in practica 
de cel traditional, care punea profesorul pe un piedestal de unde transmitea reguli si norme. In 
noul curriculum, procesul de colaborare dintre profesor si studenti primeaza. In ultimii ani, ca 
urmare a multiplelor schimbari si inovatii care au avut loc in metodica predarii limbii engleze, nu 
se mai concepe ca studentul sa nu fie in centrul atentiei. Lectiile vor deveni vizibil mai bune pe 
masura ce se incorporeaza in procesul de predare nevoile si dorintele celui care invata.  
 
 


