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Comunicat de presă 
 
 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICĂ 
 „MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE ÎN SECOLUL XXI”  

(CODRM) 
 
 

În perioada 8-9 noiembrie a avut loc cea de-a XIII-a ediție a Conferinței 
Internaționale Științifice „Managementul Resurselor de Apărare în secolul XXI” 
(CoDRM). 

Evenimentul, desfășurat de Departamentul Regional de Studii pentru 
Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA)/Brașov – Centru de Educație 
și Instruire din Parteneriatul NATO, în co-organizare cu Secția Științe Militare a 
Academiei Oamenilor de Știință din România, Facultatea de Securitate 
Națională/Universitatea de Război din Varșovia, Polonia, Facultatea de Leadership 
Militar/Universitatea de Apărare din Brno, Cehia, Academia Militară a Forțelor 
Armate „Alexandru cel Bun” din Chișinău, Moldova și Universitatea „Transilvania” 
din Brașov, precum și în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu,  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Centru de Excelență 
NATO HUMINT de la Oradea și organizațiile neguvernamentale „Political Research 
Group” și „Global Agora”.  

Conferinţa îşi propune de fiecare dată să reunească laolaltă oameni de ştiinţă din 
structuri academice, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi şi nu în 
ultimul rând, „practicieni” ai managementului, pentru a face schimb de experiență şi a 
împărtăși rezultatele cercetării lor cu privire la cele mai diverse aspecte legate de 
gestionarea resurselor, în spiritul noilor schimbări generate de mediul actual de 
securitate. 
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Astfel, Conferința își confirmă de fiecare dată utilitatea fiind un for 
internațional, transatlantic de întâlnire a unor idei actuale în domeniul managementului 
resurselor de aparare.  

Au fost susținute  40 de lucrări cu 58 de autori din țări precum Cehia, Georgia, 
Moldova, Pakistan, Polonia, Tunisia și, bineînțeles, România. 

Sesiunile plenare au adus în prim plan teme de actualitate: resursele umane în 
domeniul militar - cu accent pe recrutare și educație, managementul resurselor în noul 
context geopolitic, sistemul de planificare, programare, bugetare și evaluare, NATO în 
fața noilor provocări de securitate și economice, modele econometrice. 

Invitații speciali au reușit pe parcursul celor două zile să sublinieze cele mai noi 
aspecte în domeniu și să coaguleze concluzii pertinente pentru proiecte viitoare 
comune. Evenimentul a beneficiat de prezența unor personalități de renume, 
reprezentanți ai unor instituții cu tradiție în mediul internațional, precum: 

doamna Jessica Beth ASCH, doctor, expert economist în cadrul RAND 
Corporation/SUA, domnul Luis Alberto MORALES, doctor/Institutul de 
Management al Resurselor de Apărare/Școala Navală de Studii Postuniversitare, 
Monterey/SUA, doamna Oana Antonia COLIBĂȘANU, doctor, vicepreședinte și 
analist principal/Geopolitical Futures și instructor în geopolitică la Institutul European 
din România, domnul Eleftherios THALASSINOS, profesor universitar 
doctor/Universitatea Pyreus/Grecia, domnul Maciej MARSZAŁEK, profesor 
universitar doctor și domnul locotenent-colonel inginer Andrzej SOBOŃ, lector 
universitar doctor/Facultatea de Securitate Națională/Universitatea de Război/Polonia, 
domnul locotenent-colonel inginer Jan DROZD, doctor, prodecan pentru relații 
publice și dezvoltare/Facultatea de Leadership Militar/Universitatea de Apărare/ 
Cehia, domnul colonel Sergiu PLOP, comandantul (rectorul) Academiei Militare a 
Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”/Moldova, domnul General de brigadă Iulian 
BERDILĂ, Șeful Direcției Planificare Strategică/Statul Major al Apărării, domnul 
colonel Florin-Eduard GROSARU, profesor universitar doctor, directorul 
DRESMARA, doamna Ileana TACHE, profesor universitar doctor/Universitatea 
„Transilvania”/Brașov, doamna Liliana FILIP, doctorand/„Political Research Group”.  

Motto-ul râmâne același Using Today’s Ideas to shape Tomorrow’s Future!, 
dar accentul din acest an a fost pus pe resursele umane, pe performanță, pe educație și, 
în special, pe învățământul militar.  

În încheierea Conferinței, Directorul DRESMARA a subliniat că învățământul 
militar trebuie să fie consolidat la nivel național și să se armonizeze cu sistemele 
internaționale, în special cu cel NATO. 
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