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PRELIMINARII

Noua ordine mondială, a cărei configurație geopolitică și geostrategică rămâne fra-
gilă, necesită a fi analizată prin prisma unei abordări științifice riguroase, cu recurs la 
problematica-cheie dezbătută într-o perspectivă interdisciplinară, ce ar facilita semni-
ficativ analiza fenomenelor și proceselor produse pe dimensiunea politico-militară la 
nivel național, subregional, regional, continental și global. 

Cursul Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaționale repre-
zintă o materie interdisciplinară, fundamentată teoretic pe Ştiințele Politice și câteva 
domenii conexe. De aceea, planul de studiu a acestui curs și aplicarea cunoștințelor în 
cadrul lecțiilor practice impun adaptarea și aplicarea anumitor strategii în domeniul se-
curității naționale, regionale și internaționale, stabilite pe analiza conflictelor regionale 
și internaționale de rând cu prevenirea acestora. În cadrul disciplinei Managementul 
crizelor și prevenirea conflictelor internaționale se realizează o trecere graduală de 
la dimensiunea teoretică la reperele normativ-funcționale și configurarea practic-acți-
onală a vectorului politic-militar al coordonatei securitare la nivel național, regional și 
internațional. Aplicarea cunoștințelor teoretice este direcționată pe valorificarea apli-
cativă a procesualității din cadrul sistemelor politico-militare europene, euroatlantice, 
regionale și mondiale, raportată la conceptele de securitate și criză, definite din mai 
multe perspective și clasificate în funcție de caracteristicile distincte. 

Actualmente, abordarea fenomenului militar este realizată într-un cadru multidis-
ciplinar, iar domeniul militar, ca parte integrantă a sistemului social global, nu poate și 
perceput în afara contextului în care există și funcționează. Cunoașterea fundamentelor 
doctrinare și evoluția instituțiilor politice, precum și mecanismele de funcționare a aces-
tora este indispensabilă pentru liderii militari, care reprezintă și asigură funcționalitatea 
sistemului militar în vederea realizării obiectivelor stabilite de către puterea politică, pre-
cum și sistemul de relații conjugate între instituția militară și celelalte subsisteme sociale, 
în mod special, cu cel politic. Aplicarea materiei studiate de către militari oferă consis-
tență caracterului unitar al acțiunilor politice cu cele militare, asigurând eficientizarea și 
controlul civil asupra instituției militare.

Metodele și tehnicile interactive aplicate în cadrul seminarului includ metode de 
valorificare a potențialului individual, sarcinile fiind orientate preponderent pe metode 
de predare/învățare în grup (metoda predării/învățării reciproce, metoda învățării pe 
grupuri mici, metoda turnirurilor între echipe); metode de fixare și sistematizare a 
cunoștințelor și de verificare (harta cognitivă sau harta conceptuală, matricele, lanțu-
rile cognitive, diagrama cauzelor și a efectului); metode de rezolvare de probleme prin 
stimularea creativității (brainstorming, metoda Pălăriilor gânditoare, masa rotundă, 
interviul de grup, studiul de caz, incidentul critic, tehnica focus grup, sinectica); meto-
de de cercetare în grup (tema sau proiectul de cercetare în grup, portofoliul de grup).

La baza acestui caiet de seminar stă suportul de curs, fundamentat pe alte 4 su-
porturi de curs, elaborate de cadre didactice din România, peste 40 de lucrări de bază, 
manuale, articole științifice, strategii și alte documente relevante fără de care nu s-ar fi 
putut acoperi dimensiunea aplicativă a disciplinei.

Ruslana GROSU,
doctor în științe politice
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PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 1 – 2 ore

SUBIECTUL 1. Noțiuni introductive și obiectul de studiu al disciplinei „Mana-
gementul crizelor și prevenirea conflictelor internaționale”

1. Introducere în Managementul crizelor și obiectul de studiu al disciplinei 
„Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaționale”

2. Introducere în Managementul situațiilor de risc
3. Mediul internațional de securitate după încheierea războiului rece

Obiective de referință:
•	 să definească sintagmele „managementul crizelor” și „managementul situa- 

țiilor de risc”;
•	 să stabilească obiectul de studiu al disciplinei; 
•	 să formuleze scopul și obiectivele principale ale managementului crizelor;
•	 să opereze cu noțiunile fundamentale;
•	 să cunoască principiile managementului crizei;
•	 să determine etapele managementului crizei.

Cuvinte-cheie: risc, amenințare, situație de risc, criză, violență, conflict, management 
al crizei, management al situației de risc, crisis learning, actor, organizații internațio-
nale, mediu internațional de securitate, sistem de securitate.

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 1:
1. Definiți noțiunile situație de risc, criză, conflict.
2. Definiți sintagma managementul crizei din mai multe perspective.
3. Definiți sintagma managementul situației de risc.
4. Explicați diferența dintre managementul crizelor și managementul conflictelor.
5. Determinați obiectul de studiu al disciplinei Managementul crizelor și preve-

nirea conflictelor internaționale.
6. Indicați sfera de cuprindere a conceptului de management al crizelor și con-

flictelor armate.
7. Numiți cele trei motive de neacceptare a comunității internaționale a capaci-

tății sale de a-și gestiona și controla nivelul de conflictualitate.
8. Enumerați și descrieți trăsăturile actualului mediu internațional de securitate.
9. Enunțați punctual schimbările la care ar trebui supus sistemul politic al rela-

țiilor internaționale la etapa actuală.
10. Relevați prioritățile complementare în vederea consolidării celor fundamen-

tale și extinderii cooperării în contextul dezvoltării durabile. 
11. Argumentați necesitatea transformărilor spațiale și structurale ale NATO și UE.
12. Dezvăluiți semnificația expresiei „spațiu european unic”.
13. Analizați evoluțiile geopolitice în perimetrul spațiului european unic.
14. Definiți esența abordării comprehensive în managementul crizelor și explicați 

principiul de funcționare a acesteia.
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15. Denumiți și expuneți desfășurat conținutul celor trei elemente structurale in-
terdependente ale unui sistem de securitate (individual/colectiv, la nivel națio- 
nal/regional/internațional).

16. Determinați factorii generatori ai vulnerabilităților actualului sistem interna-
țional de securitate.

Sarcini:
1. Ordonați conținuturile definițiilor, urmărind corespunderea, a noțiunilor risc, 

situație de risc, pericol, vulnerabilitate, amenințare, provocare, criză, violență, 
conflict.

2. Elaborați schematic un tabel evocând diferențele dintre managementul crize-
lor și managementul conflictelor.

Bibliografie obligatorie la Subiectul 1:
1.   DUȚU, Petre. Managementul situațiilor de criză și prevenirea conflictelor arma-

te. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013. 22 p.
2.   GILPIN, Dawn R., MURPHY, Priscilla J. Crisis management in a complex world. 

Oxford: Oxford University Press, 2008. 210 p.
3.   PELEA, Crînguța-Irina. Gestionarea crizelor de imagine: criza din Tibet: 2008-

2009. Iași: Editura Lumen, 2010. 242 p.
4.   MUREŞAN, Mircea (coord.) Criza, conflictul, războiul. București: Editura Uni-

versității Naționale de Apărare „Carol I”, 2007.
5.   BLASCH, Erik, BADR, Youakim, HARIRI, Salim, AL-NASHIF, Youssif. Fusion 

Trust Service Assessment for Crisis Management Environments. În: ROGOVA, 
Galina, SCOTT, Peter (ed.). Fusion Methodologies in Crisis Management. Hi-
gher Level Fusion and Decision Making. Springer, 2016, p. 389-422.

PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 2 – 2 ore

SUBIECTUL 1. Repere metodologice în cercetarea și monitorizarea crizelor po-
litico-militare și a conflictelor armate

1. Modalități de cercetare și monitorizare a crizelor politico-militare și a conflic-
telor armate

2. Profilul variabilelor și sistemul referențial aplicat în studiul crizelor politico-mi-
litare și a conflictelor armate

Obiective de referință:
•	 să opereze cu noțiunile fundamentale;
•	 să determine etapele studierii managementului crizelor;
•	 să argumenteze necesitatea studierii crizelor și monitorizarea acestora;
•	 să releve importanța aplicării unei metodologii distincte în cercetarea crize-

lor politico-militare și a conflictelor armate.
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Cuvinte-cheie: relație cauzală, actor, mediu internațional de securitate, sistem de 
securitate, metode de cercetare, sistem referențial, monitorizare a crizelor, cercetare 
empirică a crizelor, variabile contextuale și transnaționale.

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 1:
1. Explicați relația cauzală dintre abordarea complexă și dinamica crizelor în 

studiile empirice și cercetarea acestora.
2. Numiți modalitățile de studiere a crizelor și conflictelor armate din perspec-

tiva sistemelor de referință.
3. Enumerați metodele aplicate în studiul crizelor și exemplificați uzanța aces-

tora.
4. Stabiliți criteriile de investigare a crizelor și conflictelor armate.
5. Enumerați câteva lucrări fundamentale care elucidează funcționarea siste-

melor de management al crizelor și conflictelor în cadrul unor structuri dis-
tincte la nivel regional și internațional. 

6. Numiți entitățile și structurile în atribuțiile cărora intră supravegherea, mo-
nitorizarea, analizarea, expertizarea deciziilor politice și cu acțiunile necesa-
re în cazul crizelor și conflictelor, evocând separat funcțiile fiecărei structuri.

7. Analizați conținutul sistemului referențial de cercetare a crizelor și conflic-
telor armate: supravegherea, monitorizarea, analiza, expertizarea deciziilor 
politice, realizarea acțiunilor de răspuns.

8. Definiți noțiunile de variabile contextuale și variabile transnaționale.
9. Delimitați perimetrul noțional al variabilelor de tip hard și soft.

10. Menționați criteriile în funcție de subiectele-cheie elucidate în studiile ști-
ințifice asupra managementului crizelor și prevenirea conflictelor interna-
ționale.

Sarcini:
1. Identificați un studiu empiric sau lucrați pe cel propus de cadrul didactic și 

identificați variabilele experimentale.
2. Descifrați conținutul cuvintelor încrucișate în conținutul căruia sunt incluse 

narativele operante din Subiectul 1. (Anexa 1)

Bibliografie obligatorie la subiectul 1 (seminar 2):
1. BRECHER, Michael, WILKENFELD, Jonathan. A study of crisis. Michigan Uni-

versity Press, 2000. 322 p.
2. GILPIN, Dawn R., MURPHY, Priscilla J. Crisis management in a complex world. 

Oxford: Oxford University Press, 2008. 210 p.
3. REGESTER, Michael, LARKIN, Judy. Risk issues and crisis management in pu-

blic relations: a casebook of best practice. London & Philadelphia: Kogan Page, 
2008. 245 p.

4. ROGOVA, Galina, SCOTT, Peter (ed.). Fusion methodologies in crisis manage-
ment. Higher level fusion and decision making. Springer, 2016. 794 p. 

5. WILLIAMS Alison J., RECH Matthew F., JENKINGS Neil K., WOODWARD Ra-
chel (eds.). Companion to military research methods. Routledge, 2016. 452 p.
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PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 3 – 2 ore

SUBIECTUL 2. Definirea și evoluția noțiunii de criză. Crizele politico-militare: 
delimitări conceptuale și dinamică

Conceptualizarea crizei. Tipologia și fazele crizelor
1. Definiția crizei (Definirea situației de risc)
2. Evoluția conceptului de criză
3. Tipologia și fizionomia crizelor
4. Fazele crizei

Crizele politico-militare: delimitări conceptuale și clasificări
5. Criterii de clasificare a crizelor politico-militare internaționale
6. Analiza crizelor politico-militare
7. Analiza dinamică a situațiilor conflictuale
8. Analiza funcțională a situațiilor conflictuale 

Dinamica crizei politico-militare
9. Declanșarea crizei politico-militare
10. Modalități de luare a deciziilor și comportamentul actorilor
11. Sfârșitul crizei și rezultatele sale imediate 

Obiective de referință:
•	 să definească criza și situația de criză din mai multe perspective;
•	 să identifice etapele unei crize;
•	 să determine caracterul crizelor și structura situațiilor de precriză și criză;
•	 să analizeze sistemic fizionomia unei crize sau situații de criză; 
•	 să evalueze complexitatea crizelor din perspectiva dinamicii lor;
•	 să determine caracterul crizelor la etapa contemporană;
•	 să cunoască principalele crize politico-militare.

Cuvinte-cheie: criză, criză politico-militară, criză internațională, diferend, fiziono-
mia crizei, evaluare criterială, descriptori, etapă, dinamică a crizei, dinamică inver-
sată.

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 2:
1. Delimitați evoluția conceptuală a noțiunii de criză. 
2. Enumerați cele patru caracteristici ale crizei extrase din definiții.
3. Clasificați crizele în funcție de domeniu, context, spațiu/zonă, calitatea și 

caracteristicile entităților implicate, intensitate, durată etc.
4. Evidențiați și caracterizați etapele sau fazele unei crize în viziunea mai mul-

tor autori.
5. Identificați premisele apariției și lansării în mediul academic a sintagmei 

criză politico-militară.
6. Delimitați conceptual sintagma crize politico-militare.
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7. Denumiți și evaluați formele de interacțiune în cadrul unui diferend.
8. Evidențiați criteriile de clasificare a crizelor politico-militare internaționale.
9. Explicați semnificația noțiunii și exemplificați dinamica inversată.

10. Enumerați și descrieți instrumentele aplicate în analiza dinamicii situațiilor 
conflictuale.

11. Evocați elementele caracteristice sfârșitului crizei și exemplificați-le prin re-
cursul la anumite crize internaționale sau conflicte armate.

Sarcini:
1. Descifrați conținutul cuvintelor încrucișate în conținutul căruia sunt inclu-

se noțiunile fundamentale din domeniul Managementul crizelor. (Anexa 1)
2. Transpuneți din memorie într-o formă grafică etapele situației de criză. 

(Anexa 2)
3. Transpuneți din memorie într-o formă grafică dinamica crizelor. (Anexa 3) 
4. Ordonați fișele cu etapele/fazele crizei în funcție de autori. (Kahoot)

Bibliografie obligatorie la Subiectul 2:
1.  MANDU, Petrișor. Managementul crizelor. Suport de curs. Universitatea din 

Brașov, 2008.
2.  GILPIN, Dawn R., MURPHY, Priscilla J. Crisis management in a complex world. 

Oxford: Oxford University Press, 2008.
3.  BUŞE, Dorel. Managementul crizelor și conflictelor regionale. București: Editura 

Fundației România de Mâine, 2006. 368 p.
4.  BORODZICZ, Edward P. Risk, crisis and security management. Chichester: 

John Wiley & Sons, 2005. 260 p.
5.  CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. Cluj-Na-

poca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.
6.  CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 

Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.
7.  DUFOUR, Jean Louis. Les crises internationales de Pekin (1900) au Kosovo 

(1999). Paris: Complexe, 2001.
8.  HERMANN, Charles F. Crises in foreign policy: a simulation analysis. Indiana-

polis: Bobs Merril Co, 1969. 
9.  BRECHER, Michael, WILKENFELD, Jonathan. A study of crisis. Michigan Uni-

versity Press, 1997.
10. DEUTSCH, W. Karl. Crisis decision-making. The Information Approach, 1982.
11. IFTODE, Florinel. Analiza conflictelor internaționale. București: UNAp, 2006.
12. BURTON, John W. Conflict resolution; its language and processes. Lanham: 

Scarecrow Press, 1996.
13. DIAMOND, Jared. Momente decisive. Cum reacționează națiunile în fața crize-

lor și a schimbării. București: LITERA, 2020. 480 p.
14. DUȚU, Petre. Managementul situațiilor de criză și prevenirea conflictelor arma-

te. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013. 22 p.
15. KOVOOR-MISRA Sarah. Crisis Management. Resilience and Change. SAGE 

Publications, 2019.
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16. NICOLĂESCU, Gheorghe. Gestionarea crizelor politico-militare. București: 
Top Form, 2003. 

17. SORIN, Ioan, SCARLAT, Dumitru. Crize și tipuri de reacții militare. București: 
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2007.

18. VĂDUVA, Gh. DINU, M. Şt. Crizele politico-militare ale începutului de mile-
niu. București: Editura UNAp, 2005.

PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 4 – 2 ore

SUBIECTUL 2. Operaționalizarea și abordarea conceptelor de pace și război în 
conflictologia contemporană
Operaționalizarea și abordarea conceptelor de pace și război în conflictologia 
contemporană în conexiune cu alte constructe multidimensionale 

1. Continuumul pace – război
2. Teorii și curente privind problematica crizei și războiului
3. Competiție – criză – conflict
4. Războaie și diferende internaționale

Obiective de referință:
•	 să delimiteze conceptual constructele pace și război;
•	 să stabilească relația dintre competiție-criză-conflict;
•	 să determine caracterul crizelor la etapa contemporană;
•	 să cunoască principalele crize politico-militare.

Cuvinte-cheie: evaluare criterială, descriptori, dilema prizonierului, teoria jocurilor, 
teoria diversiunii, competiție, conflict, conflict asimetric, conflict de interese, conflict 
înghețat, conflict latent, conflict manifest, violență structurală, pace, război, conti-
nuum pace-război, triada competiție – criză – conflict, model de comportament.

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 2:
1. Enumerați și descrieți instrumentele aplicate în analiza dinamicii situațiilor 

conflictuale.
2. Relevați conținutul Dilemei prizonierului.
3. Argumentați premisele apariției conflictelor din ignorarea/negarea unor 

nevoi prin prisma anumitor teorii sau metode. 
4. Propuneți câteva tehnici de soluționare a conflictelor, indiferent de originea 

conflictului, bazate pe teoriile explicate anterior.
5. Definiți sintagmele conflict asimetric, conflict de interese, conflict înghețat, 

conflict latent vs. conflict manifest.
6. Explicați semnificația conceptului de violență structurală. 
7. Delimitați conceptual noțiunile de pace și război.
8. Explicați conținutul continuumului pace-război după R. Müller.
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9. Explicați conținutul continuumului pace-război în viziunea Centrului de 
Prevenire a Conflictului.

10. Explicați conținutul continuumului pace-război după E.-O. Czempiel.
11. Exprimați în termeni comparativi conținutul acestor două continuumuri.
12. Argumentați esența unor teorii și curente privind problematica crizei și răz-

boiului.
13. Relevați corelația la nivelul triadei competiție – criză – conflict.
14. Denumiți și caracterizați trăsăturile mediului înconjurător în cazul unei cri-

ze.
15. Enumerați și descrieți circumstanțele care conduc spre declanșarea unei crize.
16. Identificați tipurile de comportamente ale actorilor implicați în conflict și 

aduceți exemple relevante.
17. Evocați elementele caracteristice sfârșitului crizei și exemplificați-le prin re-

cursul la anumite crize internaționale sau conflicte armate.

Sarcini:
1. Descifrați conținutul cuvintelor încrucișate în conținutul căruia sunt inclu-

se noțiunile fundamentale din domeniul Managementul crizelor. (Anexa 1) 
2. Transpuneți din memorie într-o formă grafică continuumul pace-război în 

viziunea Centrului de Prevenire a Conflictului. (Anexa 4)
3. Transpuneți din memorie într-o formă grafică continuumul pace-război 

după R. Müller. (Anexa 5)
4. Transpuneți din memorie într-o formă grafică continuumul pace-război 

după E.-O. Czempiel. (Anexa 6) 
5. Transpuneți din memorie într-o formă grafică diagrama apărării, relevând 

relația triadei competiție – criză – conflict. (Anexa 7)

Bibliografie obligatorie la Subiectul 2:
1.  BUŞE, Dorel. Managementul crizelor și conflictelor regionale. București: Editura 

Fundației România de Mâine, 2006. 368 p.
2.  ARON, Raymond. Peace and War. A theory of international relations. New York: 

Doubleday & Co Inc, 1966.
3.  BORODZICZ, Edward P. Risk, crisis and security management. Chichester: 

John Wiley & Sons, 2005. 260 p.
4.  CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. Cluj-Na-

poca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.
5.  CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 

Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.
6.  DUFOUR, Jean Louis. Les crises internationales de Pekin (1900) au Kosovo 

(1999). Paris: Complexe, 2001.
7.  IFTODE, Florinel. Analiza conflictelor internaționale. București: Editura UNAp, 

2006.
8.  ROSER, Max, HASELL, Joe, HERRE, Bastian, MACDONALD, Bobbie. War and 

Peace. https://ourworldindata.org/war-and-peace. (accesat la: 13.08.2021).
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9.  BURTON, John W. Conflict resolution; its language and processes. Lanham: Sca-
recrow Press, 1996.

10. DIAMOND, Jared. Momente decisive. Cum reacționează națiunile în fața crize-
lor și a schimbării. București: LITERA, 2020. 480 p.

11. DUȚU, Petre. Managementul situațiilor de criză și prevenirea conflictelor arma-
te. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013. 22 p.

12. NICOLĂESCU, Gheorghe. Gestionarea crizelor politico-militare. București: 
Top Form, 2003. 

13. SORIN, Ioan, SCARLAT, Dumitru. Crize și tipuri de reacții militare. București: 
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2007.

14. VĂDUVA, Gh. DINU, M. Şt. Crizele politico-militare ale începutului de mile-
niu. București: Editura UNAp, 2005.

PLANUL SEMINARULUI

Seminar nr. 5 – 2 ore

SUBIECTUL 3. Managementul crizelor politico-militare în epoca post-război 
rece și dinamica factorului militar în evoluția managementului crizelor politi-
co-militare

Evoluții geopolitice în perioada războiului rece și post-război rece. Mecanisme, 
mijloace și instrumente de management al crizelor politico-militare

1. Mediul d securitate regional și internațional
2. Mecanisme, mijloace și instrumente de management al crizelor politico-mili-

tare

Obiective de referință:
•	 să determine caracterul intercondiționat al crizelor din perioada războiului 

rece;
•	 să caracterizeze principalele crize politico-militare din perioada războiului 

rece; 
•	 să stabilească acțiunile de management al crizei în funcție de nivelul său de 

manifestare.

Cuvinte-cheie: război rece, post-război rece, criză politico-militară, mecanism de ges-
tionare, instrument de management, caracter intercondiționat, actor, SES (Strategia 
Europeană de Securitate), PSAC (Politica de Securitate și Apărare Comună), PESC 
(Politica Externă și de Securitate Comună).

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 3:
1. Analizați evoluțiile geopolitice din mediul de securitate european în a doua 

jumătate a sec. XX.
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2. Analizați evoluțiile geopolitice din mediul de securitate internațional în a 
doua jumătate a sec. XX.

3. Definiți sintagmele război rece și post-război rece cu indicarea particularită-
ților fiecărei perioade.

4. Explicați esența caracterului intercondiționat al crizelor din perioada răz-
boiului rece.

5. Identificați mecanismele managementului crizelor politico-militare.
6. Evocați mijloacele aplicate în managementul crizelor politico-militare.
7. Denumiți instrumentele la care se face recurs în managementul crizelor 

politico-militare oferind exemple elocvente de aplicare a acestora.
8. Menționați profilul și contribuțiile actorilor europeni și ale blocului 

euroatlantic în managementul crizelor politico-militare.
9. Analizați conținutul Strategiei Europene de Securitate și obiectivele sale.

10. Definiți Politica de Securitate și Apărare Comună și enunțați obiectivele aces-
teia.

11. Definiți Politica Externă și de Securitate Comună și delimitați rolul acesteia.
12. Delimitați domeniile în care Politica de Securitate și Apărare aduce regle-

mentări.

Sarcini:
1. Analizați o problemă relevantă Subiectului 3 prin prisma Arborelui proble-

mei. (Anexa 9) 
2. Analizați o criză internațională sau un conflict armat completând Arborele 

conflictului. (Anexa 10)
3. Alegeți din fișele propuse doar cele șase domenii distincte – obiective stra-

tegice prioritare ale Uniunii Europene, care sunt reglementate de Politica 
Externă și de Securitate Comună. (soft Kahoot) 

Bibliografie obligatorie la Subiectul 3:
1. BUŞE, Dorel. Managementul crizelor și conflictelor regionale. București: Editu-

ra Fundației România de Mâine, 2006. 368 p.
2. CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. 

Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.
3. KINTIS, A. The EU’s foreign policy and the war in the former Yugoslavia. Lon-

don: Pinter, 1991.
4. HILL, C. Closing the capabilities – expectation gap. În: J. Peterson, H. Sjursen A 

common foreign policy for Europe? London: Routledge, 1998.
5. NICOLĂESCU, Gheorghe. Gestionarea crizelor politico-militare. București: 

Top Form, 2003. 
6. NOUSCHI, M. Mic atlas istoric al secolului XX. Iași: Polirom, 2002. 
7. FRUNZETI, Teodor. Geostrategie. București: Editura Centrului Tehnic-Edito-

rial al Armatei, 2009. 
8. MOŞTOFLEI, Constantin; SARCINSCHI, Alexandra. Tipuri de misiuni asu-

mate de Armata României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și implicațiile pen-
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tru învățământul desfășurat în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. Bu-
curești: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2005.

9. FRUNZETI, Teodor, ZODIAN, Vladimir. Lumea 2015. Enciclopedie politică și 
militară studii strategice și de securitate. București: Editura Centrului Tehnic – 
Editorial al Armatei, 2015.

10. BRZEZINSKI, Zbigniew (ed.). The geostrategic triad – living with China, Euro-
pe and Russia. Washington, DC: The CSIS Press, 2001.

11. CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 
Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.

12. DUȚU, Petre. Managementul situațiilor de criză și prevenirea conflictelor arma-
te. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013.

13. FRUNZETI, Teodor. Gestionarea crizelor în Războiul rece. În: Lumea militară, 
2006, nr. 1.

14. FRUNZETI, Teodor. Organizațiile internaționale în era globalizării. Sibiu: Edi-
tura Academiei Forțelor Terestre, 2000.

15. IOAN, Sorin, SCARLAT, Dumitru. Crize și tipuri de reacții militare. București: 
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2007.

16. PARISH, Thomas. Enciclopedia Războiului Rece. București: Univers Enciclope-
dic, 2002. 401 p.

17. HARRISON, Ewan. Sistemul internațional după războiul rece. București: Insti-
tutul European, 2010.

PLANUL SEMINARULUI
Seminarul nr. 6 – 2 ore

SUBIECTUL 3. Managementul crizelor politico-militare în epoca post-război 
rece și dinamica factorului militar în evoluția managementului crizelor politi-
co-militare
Dinamica factorului militar în evoluția managementului crizelor politico-mili-
tare 

1. Rolul forței militare în managementul crizelor
2. Conceptul „puterii” și conceptul „puterii militare”

Obiective de referință:
•	 să definească conceptul „puterii” și conceptul „puterii militare”;
•	 să explice implicațiile „factorului militar” și ale „forței militare” asupra asi-

gurării securității regionale și internaționale;
•	 să argumenteze ponderea factorului militar în managementul crizelor politi-

co-militare.

Cuvinte-cheie: factor militar, forță militară, putere, putere militară, capacitate mili-
tare, violență, triada puterii, parteneriat, cooperare instituționalizată, forță coercitivă, 
soft power, hard power, diplomație militară, alianță, coaliție.
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Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 3:
1. Definiți termenul putere, noțiunile putere militară și capacitate militară.
2. Explicați esența noțiunilor factor militar și forță militară.
3. Argumentați rolul forței militare în managementul crizelor politico-militare.
4. Explicați corelarea dintre conceptul de forță militară și cel de violență în di-

verse interpretări.
5. Stabiliți configurația instrumentului de forță a puterii – puterea militară, 

evocând principalii indicatori.
6. Determinați esența triadei puterii și conturați profilul actorilor internațio-

nali, fiindu-le relevată ponderea prin prisma acestei sintagme.
7. Explicați principiile de creare și funcționare a parteneriatelor în cadrul coo-

perării instituționalizate. (Anexa 8)
8. Exemplificați aplicarea forței militare în calitate de forță coercitivă.
9. Definiți sintagmele soft power și hard power, aducând exemple elocvente de 

actori internaționali cu un profil corespunzător.
10. Definiți diplomația militară și numiți activitățile prin care aceasta își poate 

atinge obiectivele. Argumentați poziția susținută.
11. Definiți termenii alianță și coaliție aducând exemple relevante din istoria 

relațiilor internaționale.

Sarcini:
1. Analizați o criză internațională/un conflict armat după modelul triadic pro-

pus. (Anexa 11)
2. Elaborați o schemă prin care să ilustrați capacitatea unui stat de a-și folosi 

potențialul militar, în conformitate cu politica de apărare și promovare a 
intereselor naționale, utilizând indicatorii și descriptorii studiați.

Bibliografie obligatorie la Subiectul 3:
1. BUŞE, Dorel. Managementul crizelor și conflictelor regionale. București: Editu-

ra Fundației România de Mâine, 2006. 368 p.
2. CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. 

Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.
3. HILL, C. Closing the capabilities – expectation gap. În: J. Peterson, H. Sjursen A 

Common Foreign Policy for Europe? London: Routledge, 1998.
4. NICOLĂESCU, Gheorghe. Gestionarea crizelor politico-militare. București: 

Top Form, 2003. 
5. MÎNDRESCU, Mircea. Dinamica factorului militar în evoluția managementu-

lui crizelor politico-militare. Rezumat la teză de doctorat. București: Editura 
Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2011. 70 p.

6. BĂHNĂREANU, Cristian. Puterea militară în secolul XXI: modalități de re-
alizare și manifestare a puterii militare în societatea democratică românească 
/ Cristian Băhnăreanu. București: Editura Universității Naționale de Apărare, 
2005.

7. ORZEAȚĂ, Mihail. Securitatea și continua transformare în secolul XXI. Eseuri. 
București: Editura Militară, 2004.
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8. FRUNZETI, Teodor, ZODIAN, Vladimir. Lumea 2015. Enciclopedie politică și 
militară studii strategice și de securitate. București: Editura Centrului Tehnic – 
Editorial al Armatei, 2015.

9. CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 
Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.

10. DIAMOND, Jared. Momente decisive. Cum reacționează națiunile în fața crize-
lor și a schimbării. București: LITERA, 2020. 480 p.

11. DUȚU, Petre. Managementul situațiilor de criză și prevenirea conflictelor ar-
mate. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013.

12. FRUNZETI, Teodor. Gestionarea crizelor în Războiul rece. În: Lumea militară, 
2006, nr.1.

13. FRUNZETI, Teodor. Organizațiile internaționale în era globalizării. Sibiu: Edi-
tura Academiei Forțelor terestre, 2000.

14. IOAN, Sorin, SCARLAT, Dumitru. Crize și tipuri de reacții militare. București: 
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2007.

15. PARISH, Thomas. Enciclopedia Războiului Rece. București: Univers Enciclo-
pedic, 2002. 401 p.

16. HARRISON, Ewan. Sistemul internațional după războiul rece. București: Insti-
tutul European, 2010.

PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 7 – 2 ore

SUBIECTUL 4. ONU și rolul său în gestionarea crizelor politico-militare 
1. Organizarea și sarcinile principale ale ONU
2. Proceduri ale ONU de gestionare a crizelor
3. Instrumente juridice de gestionare a crizelor în sistemul ONU

Obiective de referințe:
•	 să înțeleagă specificul managementului crizelor și prevenirea lor în cadrul 

organizațiilor internaționale;
•	 să cunoască premisele organizaționale și politice ale implicării ONU în ma-

nagementul crizelor;
•	 să aprecieze rolul ONU în gestionarea crizelor;
•	 să determine principiile de organizare a sistemului ONU cu privire la preve-

nirea crizelor;
•	 să identifice obiectivele ONU de răspuns la crize;
•	 să indice mijloacele ONU în managementul crizelor;
•	 să evidențieze cadrul procesului de planificare operațională a ONU de răs-

puns la crize;
•	 să evalueze nivelul de implicare al ONU în misiunile de menținere a păcii.

Cuvinte-cheie: organizație internațională, vocație universală, Adunarea Generală, 
Consiliu de Securitate, Secretar General, instituții ale ONU, proceduri ale ONU (de 
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prevenire și gestionare a instabilității, a crizelor și a situațiilor post-conflict), cadru 
politico-juridic, instrument juridic, misiuni ale ONU, operații sub egida ONU, Agenda 
pentru pace, acord general, organisme de apărare reciprocă, instituții interguverna-
mentale.

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 4:
1. Analizați profilul ONU și evocați parcursul istoric al acestei organizații in-

ternaționale.
2. Indicați obiectivele-cheie și structura ONU.
3. Delimitați atribuțiile Adunării Generale a ONU, ale Consiliului de Securi-

tate, ale Secretariatului General și conexiunea acestora cu managementul 
crizelor internaționale.

4. Descrieți procedurile ONU de prevenire și gestionare a instabilității, a crize-
lor și a situațiilor post-conflict, relevând caracterul lor de a evolua și adapta 
continuu la noile realități geopolitice.

5. Evocați cadrul politico-juridic al procedurilor ONU de prevenire a crizelor 
și managementul crizelor politico-militare.

6. Enumerați noile proceduri ONU de prevenire și management al crizelor 
potrivit documentelor oficiale.

7. Analizați instrumentele juridice aplicate în managementul crizelor în siste-
mul ONU.

8. Numiți tipurile de misiuni și operații sub egida ONU.
9. Explicați premisele creării Agendei pentru Pace și rolul acesteia în reglemen-

tarea conflictelor internaționale, menționând axele și condițiile esențiale 
pentru succesul unei operațiuni de menținere a păcii.

10. Interpretați în manieră complexă noțiunea acord general în viziunea Secre-
tarului General al ONU expusă în 1992 în Agenda pentru Pace, exemplifi-
când organismele de apărare reciprocă și instituțiile interguvernamentale de 
dezvoltare economică.

Sarcini:
1. Caracterizați acțiunile ONU de management al crizelor. (Anexa 12)
2. Evaluați criterial misiunile ONU de management al crizelor. (Anexa 12)
3. Detaliați particularitățile operațiilor ONU de management al crizelor. (Ane-

xa 12)

Bibliografie obligatorie la Subiectul 4:
1. Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping. New 

York: UN Department of Public Information, 1992. 53 p. https://digitallibrary.
un.org/record/145749. (accesat la: 21.08.2021).

2. Carta ONU. www.un.org. (accesat la: 18.08.2021).
3. CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 

Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.
4. CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. 

Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.
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5. BRICHAMBANT, Cf. Perrin. Les relations entre les Nations Unies et les syste-
mes régionaux, în culegerea „Le chapitre VII de la Charte des NU”. În: Colloque, 
SFDI. Paris: A. Pedone, 1995.

6. FRUNZETI, Teodor. Organizațiile internaționale în era globalizării. Sibiu: Edi-
tura Academiei Forțelor Terestre, 2000.

7. FRUNZETI, Teodor. Soluționarea crizelor internaționale. București: Institutul 
European, 2006. 269 p. 

8. GROŞEANU, Ion-Alexandru. Studiu comparativ NATO-UE-OSCE-ONU pri-
vind managementul crizelor. București: Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I”, 2013.

9. IFTODE, Florinel. Analiza conflictelor internaționale. București: Editura 
UNAp, 2006.

10. NICOLĂESCU, Gheorghe. Gestionarea crizelor politico-militare. București: 
Top Form, 2003. 

PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 8 – 2 ore

SUBIECTUL 4. Contribuția OSCE la gestionarea crizelor politico-militare

1. Evoluția OSCE
2. Diplomația preventivă – obiectiv fundamental al OSCE
3. Proceduri, structuri și mecanisme ale diplomației preventive

Obiective de referințe:
•	 să înțeleagă specificul managementului crizelor și prevenirea lor în cadrul 

organizațiilor regionale;
•	 să cunoască premisele organizaționale și politice ale implicării OSCE în ma-

nagementul crizelor;
•	 să aprecieze rolul OSCE în gestionarea crizelor;
•	 să determine principiile de organizare a sistemelor OSCE cu privire la preve-

nirea crizelor;
•	 să identifice obiectivele OSCE de răspuns la crize;
•	 să analizeze specificul sistemului OSCE de management al crizelor;
•	 să cunoască despre implicarea OSCE în soluționarea conflictului din raioa-

nele de Est ale Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: CSCE, OSCE, interese divergente, statu-quo, postbelic, Actul Final 
de la Helsinki, Decalogul Helsinki, Documentul Stockholm, Documentul de la Viena, 
grad de destindere, actori politici majori, state mici, state mijlocii, marile puteri, Carta 
de la Paris, mecanisme de soluționare pașnică, diplomație preventivă, obiectiv funda-
mental, instrumente, proceduri, misiuni OSCE.
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Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 4:
1. Evocați parcursul evolutiv: de la CSCE la OSCE.
2. Analizați conținutul Actului Final de la Helsinki din 1 august 1975 și cele trei 

domenii principale de activitate.
3. Explicați esența sintagmelor Decalogul Helsinki și Documentul Stockholm.
4. Caracterizați gradul de destindere în relațiile Est-Vest prin prisma interese-

lor actorilor politici majori, explicând în manieră comparativă rolul statelor 
mici și mijlocii în raport cu cel al marilor puteri.

5. Definiți termenul statu-quo și concretizați importanța echilibrului dintre 
statu-quo și schimbarea inevitabilă.

6. Indicați conținutul Cartei de la Paris și rolul acesteia.
7. Numiți și caracterizați câteva categorii de mecanisme de soluționare pașnică 

a disputelor în arsenalul OSCE.
8. Evaluați criterial și celelalte mecanisme promovate de OSCE (Mecanismul de 

consultare și Cooperare Privitor la Activitățile Militare Neobișnuite, Cooperare 
cu privire la Incidente Întâmplătoare de Natură Militară, Previziuni referitoa-
re la Avertizarea Timpurie).

9. Definiți noțiunea de diplomație preventivă și prezentați-o ca obiectiv funda-
mental al OSCE.

10. Enunțați și caracterizați instrumentele și procedurile diplomației preventive.
11. Numiți și descrieți activitatea structurilor OSCE cu atribuții în sfera diplo-

mației preventive. 
12. Identificați și evaluați activitatea misiunilor OSCE în funcție de zonă sau 

tipul conflictului.

Sarcini:
1. Explicați valențele și limitele modelului OSCE de răspuns la crize. (Anexa 13)
2. Prezentați conținutul cadrului conceptual al ciclului conflictului în viziunea 

OSCE. (Anexa 14)

Bibliografie obligatorie la Subiectul 4:
1. CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 

Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.
2. CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. 

Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.
3. www.osce.org. (accesat la 12.08.2021). 
4. GROŞEANU, Ion-Alexandru. Managementul crizelor și dezvoltarea conceptu-

lui de avertizare timpurie (early warning) în cadrul Organizației pentru Secu-
ritate și Cooperare în Europa (OSCE). București: Universitatea Națională de 
Apărare „Carol I”, 2012.

5. GROŞEANU, Ion-Alexandru. Studiu comparativ NATO-UE-OSCE-ONU pri-
vind managementul crizelor. București: Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I”, 2013.
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6. IFTODE, Florinel. Analiza conflictelor internaționale. București: Editura UNAp, 
2006.

7. MANTA, Dănuț. Teoria operațiilor multinaționale. București: Editura AISM, 
2001.

PLANUL SEMINARULUI
Seminarul nr. 9 – 2 ore

SUBIECTUL 5. Rolul Uniunii Europene în managementul crizelor politico-mi-
litare

1. Uniunea Europeană – actor al apărării și securității internaționale 
2. Politica Externă și de Securitate Comună (PESC)
3. Politica Europeană de Securitate și Apărare (PESA)

Obiective de referință:
•	 să definească conceptele-cheie; 
•	 să opereze cu conceptele fundamentale: PESC, PESA, PEV și alte constructe;
•	 să înțeleagă specificul managementului crizelor și prevenirea lor în cadrul UE;
•	 să cunoască premisele organizaționale și politice ale implicării UE în mana-

gementul crizelor;
•	 să aprecieze rolul UE în gestionarea crizelor;
•	 să determine principiile de organizare a sistemului UE de prevenire a crizelor;
•	 să identifice obiectivele UE de răspuns la crize;
•	 să indice mijloacele UE aplicate în managementul crizelor;
•	 să analizeze specificul sistemului UE de management al crizelor.

Cuvinte-cheie: actor, cadru juridic unitar, construcție comunitară, instituții comu-
nitare, misiuni ale UE, cooperare, operaționalizare, capabilități europene, cooperare 
structurată, inovație procedurală, clauză pasarelă, cooperare consolidată, PESC (Po-
litica Externă și de Securitate Comună), mecanisme de funcționare, PESA (Politica 
Europeană de Securitate și Apărare), organisme permanente (politice și militare), co-
erență.

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 5:
1. Determinați premisele invocării Uniunii Europene a rolului de actor al apă-

rării și securității internaționale.
2. Prezentați parcursul evolutiv al Uniunii Europene, relevând cadrul juridic 

unitar al construcției comunitare.
3. Prezentați structura și funcțiile instituțiilor Uniunii Europene.
4. Enunțați misiunile UE și descrieți-le în funcție de domeniu și cooperarea cu 

alte structuri regionale sau internaționale, evocând facilitarea operaționali-
zării capabilităților europene.
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5. Argumentați necesitatea identificării unor soluții în diverse domenii (eco-
nomic, politic, securitar, social).

6. Definiți și analizați conținutul mecanismului de cooperare structurată și a 
inovației procedurale clauza pasarelă.

7. Explicați necesitatea și importanța constituirii cooperării consolidate.
8. Analizați premisele adoptării și rolul Politicii Externe și de Securitate Co-

mună (PESC) alături de obiectivele și principalele sale mecanisme de func-
ționare.

9. Analizați premisele adoptării și rolul Politicii Europene de Securitate și Apă-
rare (PESA) alături de obiectivele și principalele sale mecanisme de funcți-
onare.

10. Numiți și descrieți atribuțiile organismelor politice și militare permanente: 
Comitetul Politic și de Securitate, Comitetul Militar și Staff-ul Militar.

11. Explicați esența și conceptualizarea coerenței în managementul crizelor în 
viziunea Uniunii Europene.

Sarcini:
1. Explicați valențele și limitele modelului UE de răspuns la crize. (Anexa 15)
2. Prezentați conținutul procesului decizional de răspuns la crize în viziunea 

UE. (Anexa 16)

Bibliografie obligatorie la Subiectul 5:
1.   CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 

Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.
2.   CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. Cluj-Na-

poca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.
3.   Managementul crizelor în viziunea UE. Evoluția Politicii Externe și de Securita-

te Comună. Studiu de caz: Operația „ALTHEA”. București: Editura UNAp, 2014.
4.  JINGA, Ion. Uniunea Europeană în căutarea viitorului: studii europene / Ion 

Jinga. București: Editura C.H. Beck, 2008.
5. Politica de securitate și apărare comună. https://www.europarl.europa.eu/

factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securitate-si-aparare-comuna. (accesat la: 
11.01.2022).

6.   BUZAN, B. Popoarele, statele și teama. Chișinău: Cartier, 2000.
7. TIBIL, George. Provocările integrării europene în domeniul securității și apă-

rării. În: Ilie BĂDESCU, Ioan MIHĂILESCU, Elena ZAMFIR (coord.). Geopo-
litica integrării europene. București: Editura Universității din București, 2003.

8.   BĂRBULESCU, Gh. Uniunea Europeană: aprofundare și extindere. București: 
Editura Trei, 2000.

9.   POP, Adrian. Strategii de integrare europeană. București: Editura Sylvi, 2003.
10. BĂDESCU, Ilie, MIHĂILESCU, Ioan, ZAMFIR, Elena (coord.). Geopolitica in-

tegrării europene. București: Editura Universității, 2003.
11. MUREŞAN, Liviu, POP Adrian, BONCIU Florin. Politica europeană de securi-

tate și apărare – element de influențare a acțiunilor României în domeniul poli-
ticii de securitate și apărare. București: Institutul European din România, 2004.
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12. KOENIG, Nicole. EU Security Policy and Crisis Management. A quest for 
coherence. Oxon; New York: Routledge, 2016.

13. DELCOUR, L. The European Union, a security provider in the eastern neighbu-
orhood? În: European Security, 2010, 19 (4), p. 535–549.

14. BOGZEANU, Cristina. Rolul NATO și al UE în managementul crizelor din Bal-
canii de Vest. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 
2011. 62 p.

15. DUȚU, Petre. Politica europeană de securitate și apărare: cadrul de manifesta-
re și dezvoltare a intereselor de securitate națională. București: Editura UNAp, 
2007.

16. DUȚU, Petre. Provocările actuale pentru securitatea europeană. București: Edi-
tura UNAp, 2010.

17. FRUNZETI, Teodor. Soluționarea crizelor internaționale. București: Institutul 
European, 2006. 269 p. 

18. GHIBA, Mădălina-Daniela, PLEŞANU, Toma. Rolul Uniunii Europene în ges-
tionarea crizelor în spațiul european. În: Buletinul Universității Naționale de 
Apărare „Carol I”, iunie 2018, p. 85-95.

19. GNESOTTO, Nicole. EU Security and defence policy (the first five years 1999-
2004). Paris: Institute for Security Studies – European Union, 2004.

20. GROŞEANU, Ion-Alexandru. Studiu comparativ NATO-UE-OSCE-ONU pri-
vind managementul crizelor. București: Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I”, 2013.

21. GYŐRFFY, Dóra. Trust and crisis management in the European Union – an in-
stitutionalist account of success and failure in program countries. Palgrave, 2018.

22. HOUBEN, Marc. International crisis management. The approach of European 
states. London; New York: Routledge, 2005. 316 p.

23. OAKES, Mark. European security and defence policy: nice and beyond. În: 
Research Paper, 01/50, 2 mai 2001, International Affairs and Defence Section, 
House of Common Library. http://www.parliament.uk. (accesat la: 24.07.2021).

PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 10 – 2 ore

SUBIECTUL 5. Rolul Uniunii Europene în managementul crizelor politico- 
militare 

1. Proceduri de prevenire și management al crizelor
2. Cooperarea UE în materie de securitate și apărare
3. Cooperarea UE-NATO

Obiective de referință:
•	 să opereze cu conceptele fundamentale și alte constructe relevante;
•	 să determine principiile de organizare a sistemului de prevenire a crizelor în 

viziunea UE;
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•	 să indice mijloacele UE aplicate în managementul crizelor;
•	 să aprecieze importanța relațiilor de cooperare în managementul crizelor;
•	 să analizeze mecanismele de funcționare a abordării comprehensive în mana-

gementul crizelor;
•	 să distingă rolurile specifice UE și NATO în managementul crizelor.

Cuvinte-cheie: pragmatism, securizarea politicii, profil tehnocratic, acțiune diploma-
tică, contribuție intenționată, contribuție sistematică, proceduri de prevenire, proce-
duri de gestionare, alertă timpurie, PEV (Politica Europeană de vecinătate), principii 
de cooperare, abordarea comprehensivă (cuprinzătoare, inițiativa pooling and sharing, 
declarația comună, cooperare bilaterală, misiuni militare, misiuni civile, operații mili-
tare, concepție comună de acțiune, conflict potențial.

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 5:
1. Numiți proceduri de prevenire și gestionare a crizelor dezvăluind mecanis-

mul de funcționare.
2. Definiți noțiunea de alertă timpurie și explicați mecanismul de funcționare.
3. Explicați necesitatea sau lipsa acesteia asupra constituirii de către UE a For-

țelor de Reacție Rapidă.
4. Argumentați ideea privind contribuția UE la gestionarea conflictelor din 

Ucraina începând cu 2014 și dezvoltarea acesteia ca actor de politică exter-
nă.

5. Analizați perspectiva stabilirii unei legături dintre edificarea statului și secu-
ritate în cadrul Politicii Europene de vecinătate (PEV) în contextul Războ-
iului din Ucraina din 2022.

6. Enumerați și dezvăluiți criteriile esențiale pentru calitatea de actor al UE în 
politica externă.

7. Descrieți măsurile concrete ale UE de stimulare a cooperării în domeniul 
securității și apărării.

8. Explicați principiile de cooperare dintre UE și NATO.
9. Comentați conținutul documentelor oficiale semnate între UE și NATO care 

reglementează cooperarea în managementul crizelor.
10. Explicați necesitatea abordării comprehensive (cuprinzătoare) și contextele 

în care a fost pusă în funcțiune.
11. Analizați conținutul inițiativei pooling and sharing și obiectivele acesteia.
12. Estimați conținutul noii declarații comune semnată la 10 iulie 2018 de către 

UE și NATO, menționând domeniile asupra cărora va fi consolidată coope-
rarea bilaterală.

13. Numiți și descrieți cele mai relevante misiuni și operații militare și civile re-
alizate de UE.

14. Argumentați necesitatea unei concepții comune de acțiune a statelor membre 
privind zonele de conflict potențial și măsurile care sunt necesare pentru 
gestionarea conflictelor (MENA).
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Sarcini:
1. Prezentați conținutul fazei de implementare a acțiunii de răspuns la crize în 

viziunea UE. (Anexa 17)
2. Explicați mecanismul de interacțiune în contextul abordării comprehen-

sive dintre actorii cu competențe și atribuții în managementul crizelor.  
(Anexa 18)

Bibliografie obligatorie la Subiectul 5:
1. CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 

Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.
2. CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. 

Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.
3.  Managementul crizelor în viziunea UE. Evoluția Politicii Externe și de Securita-

te Comună. Studiu de caz: Operația „ALTHEA”. București: UNAp, 2014.
4. Politica de securitate și apărare comună. https://www.europarl.europa.eu/

factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securitate-si-aparare-comuna. (accesat la: 
11.01.2022).

5. ATTINA, Fulvio. The European security partnership, NATO and the European 
Union. În: Jean Monnet Working Papers in Comparative and International Po-
litics No. 29.01, March 2001. http://aei.pitt.edu/398/1/jmwp29.htm. (accesat la: 
14.07.2021).

6. BUŞE, Dorel. Managementul crizelor și conflictelor regionale. București: Editu-
ra Fundației România de Mâine, 2006. 368 p.

7. KOENIG, Nicole. EU Security Policy and Crisis Management. A quest for cohe-
rence. Oxon; New York: Routledge, 2016.

8. HÄRTEL, André. EU Actorness in the conflict in Ukraine: between ”compre-
hensive” ambitions and the contradictory realities of an enlarged ”technical” 
role. În: Ethnopolitics, 2022. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17
449057.2022.2028421?src=getftr. (accesat la: 27.02.2022).

9. Cooperarea UE în materie de securitate și apărare. https://www.consilium.euro-
pa.eu/ro/policies/defence-security/. (accesat la: 12.01.2022).

10. BOGZEANU, Cristina. Evoluția relației NATO-UE față de determinarea polilor 
de putere / Cristina BOGZEANU. București: Editura Universității Naționale de 
Apărare „Carol I”, 2013. 58 p.

11. BOGZEANU, CRISTINA. Rolul NATO și al UE în managementul crizelor din 
Balcanii de Vest / Cristina BOGZEANU. București: Editura Universității Națio-
nale de Apărare „Carol I”, 2011. 62 p.

12. FRUNZETI, Teodor. Soluționarea crizelor internaționale. București: Institutul 
European, 2006. 269 p. 

13. GHIBA, Mădălina-Daniela, PLEŞANU, Toma. Rolul Uniunii Europene în ges-
tionarea crizelor în spațiul european. În: Buletinul Universității Naționale de 
Apărare „Carol I”, iunie, 2018, p. 85-95.

14. GNESOTTO, Nicole. EU security and defence policy (the first five years 1999-
2004). Paris: Institute for Security Studies – European Union, 2004.
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15. GROŞEANU, Ion-Alexandru. Studiu comparativ NATO-UE-OSCE-ONU pri-
vind managementul crizelor. București: Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I”, 2013.

16. HUNTER, Robert E. The European Security and Defense Policy – NATO’s 
Companion or Competitor. RAND Europe, 2002.

PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 11 – 2 ore

SUBIECTUL 6. Managementul crizelor politico-militare în concepția NATO
Profilul politico-militar al blocului NATO și ponderea ca actor pe arena inter-
națională

1. NATO și rolul său în managementul crizelor 
2. Managementul crizelor politico-militare în concepția NATO

Obiective de referință:
•	 să delimiteze și să opereze cu conceptele-cheie;
•	 să cunoască structura NATO și mecanismele de interacțiune dintre subdivi-

ziuni;
•	 să concretizeze rolul NATO în managementul crizelor politico-militare;
•	 să stabilească caracterul crizelor gestionate de NATO;
•	 să analizeze esența acțiunilor specifice forțelor armate NATO în procesul de 

management al crizelor;
•	 să aducă exemple elocvente de acțiuni ale forțelor armate în zonele de criză.

Cuvinte-cheie: NATO, bloc politico-militar, context geopolitic, structură militară, de-
cision making, apărare colectivă, capabilități militare, comandă militară integrată, 
politica NATO, prezervare a păcii, prevenire a războiului, consolidare a securității și 
stabilității, sarcini de securitate, Concept Strategic al Alianței, Sistem de Răspuns la 
Crize (NCRS).

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 6:
1. Explicați premisele creării blocului politico-militar NATO relevând contextul 

geopolitic.
2. Elucidați profilul NATO, obiectivele și aria de acoperire a activităților sale.
3. Prezentați structura militară a blocului NATO și atribuțiile fiecărui agent se-

parat.
4. Interpretați modalitatea de luare a deciziilor în cadrul blocului NATO.
5. Argumentați relația dintre subordonarea în cadrul Alianței și urmărirea 

obiectivelor naționale ale fiecărui stat membru.
6. Caracterizați atribuțiile în materie de securitate ale NATO.
7. Definiți esența apărării colective și explicați mecanismul de funcționare prin 

prisma capabilităților militare.
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8. Analizați structura de comandă militară integrată a blocului NATO.
9. Explicați conținuturile politicii NATO de prezervare a păcii, prevenire a răz-

boiului, consolidare a securității și stabilității în conformitate cu sarcinile sale 
de securitate fundamentale.

10. Delimitați specificul managementului crizelor politico-militare în concepția 
NATO.

11. Explicați esența și importanța Conceptului Strategic al Alianței din 1999.
12. Analizați deciziile Alianței luate la Summitul de la Praga din 2002 în privința 

poziției generale a blocului NATO în domeniul apărării.
13. Argumentați necesitatea creării unui Sistem de Răspuns la Criză (NCRS) și 

relevați obiectivele acestuia.
14. Enumerați și menționați conținutul elementelor componente ale Sistemului 

de Răspuns la Criză al NATO.

Sarcini:
1. Ilustrați printr-o schemă procesul decizional operațional în cadrul NATO. 

(Anexa 19)
2. Elaborați o planșă cu elementele componente ale Sistemului de Răspuns la 

Criză al NATO.

Bibliografie obligatorie la Subiectul 6:
1. BOGZEANU, Cristina. Rolul NATO și al UE în managementul crizelor din Bal-

canii de Vest. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 
2011. 62 p.

2. BUŞE, Dorel. Managementul crizelor și conflictelor regionale. București: Editu-
ra Fundației România de Mâine, 2006. 368 p.

3. CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. 
Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.

4. CRĂCIUN, Ioan, MANTA, Dănuț. Gestionarea crizelor în cadrul NATO. Bucu-
rești: Editura UNAp, 2004.

5. CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 
Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.

6. Doctrina pentru operațiile întrunite multinaționale. București, 2001.
7. FAHRON-HUSSEY, Claudia. Military crisis management operations by NATO 

and the EU. The decision-making process. Springer Fachmedien Wiesbaden, 
2019.

8. FRUNZETI, Teodor. Soluționarea crizelor internaționale. București: Institutul 
European, 2006. 269 p. 

9. GROŞEANU, Ion-Alexandru. Studiu comparativ NATO-UE-OSCE-ONU pri-
vind managementul crizelor. București: Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I”, 2013.

10. Guidelines for Operational Planning (GOP-2004).
11. HUNTER, Robert E. The European security and defense policy – NATO’s com-

panion or competitor. RAND Europe, 2002.
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12. ICHIMESCU, Cristian. Managementul crizelor în viziunea NATO. În: Buletinul 
Universității Naționale de Apărare „Carol I”, iunie, 2015, p. 212-218.

13. IOAN, Sorin, SCARLAT, Dumitru. Crize și tipuri de reacții militare. București: 
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2007.

14. MANTA, Dănuț. Curs: Conceptul Combined Joint Task Force – CJTF. Bucu-
rești: Editura UNAp, 2005.

15. MANTA, Dănuț. Managementul crizelor în NATO. Operații de răspuns la crize 
non-art.5. București: Editura UNAp, 2005.

16. MANTA, Dănuț. Teoria operațiilor multinaționale. București: Editura AISM, 
2001.

17. Manualul NATO, 2001. https://infocenter.md/wp-content/uploads/2015/02/
manualul-nato.pdf. (accesat la: 19.07.2021).

18. MÂNDRU, M., MANTA, D. Relații civili-militari-CIMIC – element central al 
Operațiilor Multinaționale. București: Editura AISM, 2001.

19. NICOLĂESCU, Gheorghe. Gestionarea crizelor politico-militare. București: 
Top Form, 2003. 

PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 12 – 2 ore

SUBIECTUL 6. Managementul crizelor politico-militare în concepția NATO
Profilul politico-militar al blocului NATO și ponderea ca actor pe arena inter-
națională

1. Manualul Sistemului NATO de Răspuns la Criză (NCRSM) 
2. Sistemul NATO de Răspuns la Criză (NCRS)

Obiective de referință:
•	 să concretizeze rolul NATO în managementul crizelor internaționale;
•	 să delimiteze scopul și capacitățile sistemului NATO de Răspuns la Criză;
•	 să descrie componentele Sistemului de Răspuns la Criză al NATO
•	 să distingă specificul de gestionare a crizelor în viziunea NATO, ONU, UE, 

OSCE;
•	 să cunoască atribuțiile organismelor NATO cu competențe în managemen-

tul crizelor;
•	 să analizeze esența acțiunilor specifice forțelor armate NATO în procesul de 

management al crizelor;
•	 să aducă exemple elocvente de acțiuni ale forțelor armate în zonele de criză.

Cuvinte-cheie: NCRSM (Manualul Sistemului NATO de Răspuns la Criză), organis-
me NATO, NAC (Consiliul Nord-Atlantic), DPC (Comitetul de Planificare a Apără-
rii), Statul Major Internațional, Comitetul Politic, PCG (Grupul de Coordonare Poli-
tică), SCEPC (Comitetul Superior pentru Planificarea Protecției Civile în Situații de 
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Urgență), autoritate militară supremă, Comitetul Militar, IMS (Statul Major Militar 
Internațional).

Itemi pentru evaluarea curentă la subiectul 6:
1. Detaliați conținutul Manualul Sistemului NATO de Răspuns la Criză 

(NCRSM) și scopul acestuia.
2. Numiți organismele NATO cu atribuții în domeniul managementului crize-

lor și concretizați obiectivele fiecărei structuri.
3. Enumerați funcțiile celei mai înalte autorități a Alianței – Consiliul 

Nord-Atlantic (NAC).
4. Indicați funcțiile celei mai înalte autorități în problemele privind politica de 

apărare cu implicarea structurii integrate a forțelor – Comitetul de Planifi-
care a Apărării (DPC).

5. Enumerați funcțiile și obiectivele Statului Major Internațional (IS).
6. Delimitați funcțiile și obiectivele Comitetului Politic.
7. Enumerați funcțiile, obiectivele Grupului de Coordonare Politică (PCG) și 

numiți aspectele în care acordă consultanță.
8. Numiți funcțiile, obiectivele Comitetului Superior pentru Planificarea Pro-

tecției Civile în Situații de Urgență (SCEPC) și numiți aspectele în care acor-
dă recomandări.

9. Enumerați funcțiile autorității militare supreme a Alianței – Comitetul 
Militar (MC).

10. Enunțați atribuțiile Statului Major Militar Internațional (IMS).

Sarcini:
1. Transpuneți într-o schemă structura militară a NATO.
2. Ilustrați grafic cele trei aspecte-cheie ale abordării comprehensive (cuprinză-

toare) din cadrul Conceptului Strategic adoptat în 2010.

Bibliografie obligatorie la Subiectul 6:
1.  BOGZEANU, Cristina. Rolul NATO și al UE în managementul crizelor din Bal-

canii de Vest. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 
2011. 62 p.

2.  CIUPEI, Ioan. Managementul crizelor politico-militare. Suport de curs. Cluj-Na-
poca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2011. 304 p.

3.  CRĂCIUN, Ioan, MANTA, Dănuț. Gestionarea crizelor în cadrul NATO. Bucu-
rești: Editura UNAp, 2004.

4.  CRĂCIUN, Ioan. Prevenirea conflictelor și managementul crizelor. București: 
Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, 2006.

5.  Doctrina pentru operațiile întrunite multinaționale. București, 2001.
6.  FAHRON-HUSSEY, Claudia. Military crisis management operations by NATO 

and the EU. The decision-making process. Springer Fachmedien Wiesbaden, 
2019.
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7.  GROŞEANU, Ion-Alexandru. Studiu comparativ NATO-UE-OSCE-ONU pri-
vind managementul crizelor. București: Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I”, 2013.

8.  Guidelines for Operational Planning (GOP-2004).
9.  HUNTER, Robert E. The European security and defense policy – NATO’s com-

panion or competitor. RAND Europe, 2002.
10. ICHIMESCU, Cristian. Managementul crizelor în viziunea NATO. În: Buletinul 

Universității Naționale de Apărare „Carol I”, iunie, 2015, p. 212-218.
11. MANTA, Dănuț. Curs: Conceptul Combined Joint Task Force – CJTF. Bucu-

rești: Editura UNAp, 2005.
12. MANTA, Dănuț. Managementul crizelor în NATO. Operații de răspuns la crize 

non-art.5. București: Editura UNAp, 2005.
13. Manualul NATO, 2001. https://infocenter.md/wp-content/uploads/2015/02/

manualul-nato.pdf. (accesat la: 19.07.2021).
14. BUŞE, Dorel. Managementul crizelor și conflictelor regionale. București: Editu-

ra Fundației România de Mâine, 2006. 368 p.
15. FRUNZETI, Teodor. Soluționarea crizelor internaționale. București: Institutul 

European, 2006. 269 p. 
16. IOAN, Sorin, SCARLAT, Dumitru. Crize și tipuri de reacții militare. București: 

Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2007.
17. MANTA, Dănuț. Teoria operațiilor multinaționale. București: Editura AISM, 

2001.
18. MÂNDRU, M., MANTA, D. Relații civili-militari-CIMIC – element central al 

Operațiilor Multinaționale. București: Editura AISM, 2001.
19. NICOLĂESCU, Gheorghe. Gestionarea crizelor politico-militare. București: 

Top Form, 2003.

PLANUL SEMINARULUI

Seminarul nr. 13 – 2 ore

SUBIECTUL 6. Managementul crizelor politico-militare în concepția NATO

1. Organizarea pentru Managementul crizelor a Cartierului General NATO 
2. Centrul NATO al Situației
3. Comandantul Strategic al Operațiilor Comandamentului Aliat (SACEUR)
4. Transmisiunile NATO
5. Culegerea de informații pe timpul crizei
6. Măsuri pentru managementul crizelor
7. Măsuri preventive diplomatice, economice și militare 
8. Sistemul de Precauție NATO
9. Catalogul Opțiunilor Potențiale de Răspuns Militar la Criză

10. Forțele NATO distincte gestionării crizelor
11. Reguli de angajare
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12. Sistemul de Planificare a Operațiilor NATO
13. Operații de Răspuns la Criză ale NATO în afara art. 5

Obiective de referință:
•	 să cunoască procedurile aplicate de către structurile NATO;
•	 să distingă atribuțiile organismelor NATO cu competențe în managementul 

crizelor;
•	 să cunoască structura și mecanismele diverselor sisteme din cadrul NATO;
•	 să delimiteze esența acțiunilor specifice forțelor armate NATO în procesul de 

management al crizelor;
•	 să aducă exemple elocvente de acțiuni ale forțelor armate în zonele de criză.

Cuvinte-cheie: proceduri CMO (Organizația pentru Managementul Crizei a Cartie-
rului General NATO), Centrul NATO al Situației, SACEUR (Comandantul Strategic 
al Operațiilor Comandamentului Aliat), NICS (Sistemul Integrat de Comunicații al 
NATO), culegerea de informații, măsuri preventive (diplomatice, economice și milita-
re), Sistemul de Precauție NATO, Catalogul Opțiunilor de Răspuns Militar la Criză, 
Forțe NATO distincte, Sistemul de Planificare a Operațiilor NATO, operații de răspuns 
la criză, operații non-art. 5.

Itemi pentru evaluarea curentă la Subiectul 6:
1. Prezentați structura și procedurile Organizației pentru Managementul Cri-

zei a Cartierului General NATO (CMO).
2. Menționați profilul și atribuțiile Centrului NATO al Situației.
3. Enunțați atribuțiile Comandantului Strategic al Operațiilor Comandamen-

tului Aliat (SACEUR).
4. Numiți atribuțiile Sistemului Integrat de Comunicații al NATO (NICS).
5. Relevați importanța culegerii de informații pe timpul crizei și delimitați 

obiectivele acestei
6. Indicați și explicați conținutul măsurilor aplicate în managementul crizelor 

din perspectiva sinergetică.
7. Relevați importanța măsurilor preventive diplomatice, economice și militare 

aplicate în managementul crizelor.
8. Explicați esența și mecanismul de funcționare a Sistemului de Precauție 

NATO, care înlocuiește Sistemul de Alertă NATO.
9. Concretizați conținutul Catalogului Opțiunilor de Răspuns Militar la Criză.

10. Prezentați detaliat structura Forțelor NATO distincte gestionării crizelor și 
identificați tipurile.

11. Explicați mecanismele de funcționare a Sistemului de Planificare a Opera- 
țiilor NATO.

12. Expuneți fundamentele și principiile Operațiilor de Răspuns la Criză ale 
NATO în afara art. 5.
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Sarcini:
1.  Descifrați și transpuneți într-o formă grafică rezultatele schimbării în con-

textul abordării comprehensive în viziunea Ambasadorului Hans Wesseling. 
(Anexa 20)

2.  Ilustrați grafic și explicați modelul eficacității organizaționale privind operați-
unile de răspuns la criză ce nu fac obiectul art. 5 în cadrul NATO. (Anexa 21)
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nul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, iunie, 2015, p. 212-218.
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2001.
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PLANUL SEMINARULUI
Seminarul nr. 14 – 2 ore

SUBIECTUL 7. Integrarea cunoștințelor teoretice în domeniul managementului 
crizelor politico-militare și simularea unei acțiuni de răspuns la criză cu valori-
ficarea modelului de răspuns la criză aplicat de structurile cu atribuții în dome-
niul managementului crizelor.

Obiective de referință:
•	 să distingă rolul și contribuțiile ONU, OSCE, UE, NATO în managementul 

crizelor internaționale;
•	 să valorifice cunoștințele privind capacitățile sistemelor de răspuns la criză și 

atribuțiile ONU, OSCE, UE, NATO în managementul crizelor;
•	 să aplice diferențial și integral procesul de luare a deciziilor în cadrul ONU, 

OSCE, UE, NATO.
•	 să demonstreze capacitățile analitice în rolul atribuit în cadrul simulării;
•	 să integreze cunoștințele privind acțiunilor specifice ONU, OSCE, UE, NATO 

în procesul de management al crizelor.

Scenariile de simulare a unei acțiuni de răspuns la criză vor fi elaborate îm-
preună cu masteranzii în funcție de interesul pentru modelul aplicat de un 
anumit actor cu atribuții în domeniul managementului crizelor studiate în 
cadrul disciplinei.
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Anexa 1

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE LA SUBIECTUL 1 (SEMINARUL 2)

Sursa: elaborarat de autor.
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Anexa 2

DINAMICA STĂRII CONFLICTUALE

Sursa: Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, 2006.

Anexa 3
DINAMICA CRIZELOR

Sursa: Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, 2006.
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Anexa 4

CONTINUUMUL PACE-RĂZBOI

Sursa: Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, 2006.

Anexa 5

CONFICTUL CA FOND VIZIBIL. CONTINUUMUL DUPĂ R. MÜLLER

Sursa: Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, 2006.
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Anexa 6

CONTINUUMUL DUPĂ CZEMPIEL

Sursa: Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, 2006.

Anexa 7

DIAGRAMA DE APĂRARE

Sursa: https://twitter.com/PavanRaghavend8/status/1395631479128952834. (accesat 
la: 19.06.2021 )
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Anexa 8

PRINCIPIILE COOPERĂRII INSTITUȚIONALIZATE

Sursa: „The comprehensive Approach today and in the future. Prezentarea Ambasado-
rului Hans Wesseling (Civil-Military Advisor CIVAD) (accesat la: 12.10.2020)

Anexa 9

ARBORELE PROBLEMEI
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Anexa 10

ARBORELE CONFLICTULUI (DUPĂ ȘAPIRO)
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Anexa 11

TRIADA CRIZEI

Sursa: https://metaobserver.com/frameworks/the-conflict-triad/. (accesat la: 17.08.2021)

Anexa 12

ACȚIUNI, MISIUNI ȘI OPERAȚIUNI ONU

Sursa: GHIBA Daniel. Managementul crizelor. București: Editura UNAp „Carol I”, 
2017, p. 73.
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Anexa 13

MODELUL OSCE DE RĂSPUNS LA CRIZE

Sursa:  https://www.researchgate.net/publication/330635746_Averting_Conflict_in_
Europe_International_Crisis_Management_and_the_Role_of_OSCE_Field_Opera-
tions. (accesat la: 29.07.2021)

Anexa 14

CADRUL CONCEPTUAL AL CICLULUI CONFLICTULUI ÎN VIZIUNEA OSCE

Sursa: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748922339-03.pdf. (accesat la: 
11.08.2021)
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Anexa 15

MODELUL EUROPEAN PENTRU RĂSPUNSUL LA CRIZĂ

Sursa: Ioan Crăciun, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, 2006.
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Anexa 16

ACȚIUNILE DE RĂSPUNS LA CRIZĂ ÎN VIZIUNEA UE  
(PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR)

Sursa: http://www.eunpack.eu/sites/default/files/publications/Deliverable%204.1.pdf



46  

Anexa 17

ACȚIUNILE DE RĂSPUNS LA CRIZĂ ÎN VIZIUNEA UE  
(FAZA DE IMPLEMENTARE)

Anexa 18

ABORDAREA COMPREHENSIVĂ A MANAGEMENTULUI CRIZEI

Sursa: „The comprehensive Approach today and in the future. Prezentarea Ambasado-
rului Hans Wesseling (Civil-Military Advisor CIVAD) (accesat la: 12.10.2020)
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Anexa 19

PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL NATO

Sursa: https://www.researchgate.net/publication/242072694_Hybrid_Metaheuris-
tic_Planning_and_Military_Decision-Making_Commonalities_between_theory_and_
practice. (accesat la: 15.10.2021).
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Anexa 20

REZULTATELE SCHIMBĂRII ÎN CONTEXTUL ABORDĂRII 
COMPREHENSIVE ÎN VIZIUNEA AMBASADORULUI HANS WESSELING 

Sursa: „The comprehensive Approach today and in the future. Prezentarea Ambasado-
rului Hans Wesseling (Civil-Military Advisor CIVAD)(accesat la: 12.10.2020)

Anexa 21

MODELUL EFICACITĂȚII ORGANIZAȚIONALE ÎN CADRUL NATO 
PRIVIND OPERAȚIUNILE DE RĂSPUNS LA CRIZĂ NON-ART. 5 

 Sursa: Improving the Organisational Effectiveness of Coalition Operations (Améliora-
tion de l’efficacité structurelle des opérations en coalition). https://www.sto.nato.int/pu-
blications/STO%20Technical%20Reports/RTO-TR-HFM-163/$$TR-HFM-163-ALL.
pdf. (accesat la: 11.07.2021).


