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Nr.Crt. Tema de 

Cercetare 

Științifică  

Cadre 

didactice 

care 

realizează  

cercetarea 

Perioada 

realizării 

cercetării 

Modalităția 

de 

valorificare 

a cercetării 

Modalități de 

realizare 

1. Identity-

Building in 

International 

Relations – 

Essentializing 

Territorial 

Identities?  

Prof.Univ.Dr. 

Theodor 

Frunzeti ; 

Lect.Univ.Dr. 

Oana Brânda ; 

Noiembrie 

2016- 

Septembrie 

2017 

Studiu privind:  

Furrows of 

theoretical 

debates in 

identity-building 

Se va realiza de către 

domnul Prof.Univ.Dr. 

Theodor Frunzeti, precum și 

de către d-na  Lect.Univ.Dr. 

Oana Brânda a unui studiu 

intensiv privind implicațiile 

Școlii Geopolitice Critice în 

definirea oportunităților 

teoretice cu privire la 

studiul identităților 

teritoriale; Echipa formată 

din cei doi cercetători se va 

focusa pe studierea întregi 

literaturi de specialitate în 

producție științifică de sub 

egida Școlii Geopolitice 

Critice;  

Ca urmare a cercetării-

documentării făcute, va fi 

ales ca de implementare a 

studiului privind identitățile 

teritoriale: Orientul 

Mijlociu; 

Se prefigurează publicarea 

de două studii în reviste de 

vizibilitate internațională, 

indexate în baze de date 

internaționale din domeniul 

Științelor Sociale;  
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2. Studiile de 

Securitate 

Feministe și 

Conflictele din 

Asia-Pacific 

Lect.Univ.Dr. 

Oana Brânda ; 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

Martie 2017-

Aprilie 2017 

Organizarea 

unei mese 

rotunde cu tema: 

Securitatea 

Națională – Cel 

mai important 

bun comun. 

Perspective din 

cadrul 

continentului 

european și 

asiatic 

Organizare mesei rotunde se 

va efectua cu participarea 

cadrelor didactice şi a 

studenţilor departamentului 

de Științe Politice, Relații 

Internaționale și Studii 

Europene, precum şi cu 

participarea reprezentanţilor 

unor alte medii academice 

naţionale. Evenimentul este 

preconizat a se desfăşura în 

luna aprilie a anului 2017. 

3. Critical 

Infrastructures 

and the War 

Against Terror 

Lect.Univ.Dr. 

Oana Brânda ; 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

 

 

 

 

 

 

Aprilie 2017-

Iunie 2017 

 

 

 

 

Organizarea 

unui simpozion 

cu tema: 

Radicalization.

De-

radicalization 

and the 

Countering of 

Terrorism in 

Western 

Democracies 

Organizare simpozionului 

se va efectua cu participarea 

cadrelor didactice şi a 

studenţilor departamentului 

de Științe Politice, Relații 

Internaționale și Studii 

Europene, precum şi cu 

participarea reprezentanţilor 

unor alte medii academice 

naţionale. Evenimentul este 

preconizat a se desfăşura în 

luna iunie a anului 2017. 
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4. Territoriality, 

Spatiality and 

the Geopolitics 

of Information 

– Traditional 

versus New 

Media 

Lect.Univ.Dr. 

Oana Brânda ; 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

Iunie-Iulie 

2017 

Organizarea 

unui seminar cu 

participarea 

internațională cu 

tema:  New 

Media and 

Traditional 

Media in the 

Broadcasting of 

Geopolitical 

Events 

Organizarea seminarului cu 

participare internațională se 

va efectua cu participarea 

cadrelor didactice şi a 

studenţilor Departamentului 

de Științe Politice, Relații 

Internaționale și Studii 

Europene, precum şi cu 

participarea reprezentanţilor 

unor alte medii academice 

naţionale. Evenimentul este 

preconizat a se desfăşura în 

luna iulie a anului 2017. Se 

prefiguează atragerea 

specialiștilor de profil 

internațional în domeniile 

de inter-secționalitate dintre 

media și Relațiile 

Internaționale; 

5. Apărarea 

Colectivă în 

Cadrul NATO 

– între 

funcţionalitate 

şi impas 

Prof.Univ.Dr. 

Theodor 

Frunzeti 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

Aprilie 2017 Dezbatere cu 

tema: NATO -

Aspectele 

birocratice, 

decizionale şi 

funcţionale 

Evenimentul se va desfășura 

în luna aprilie 2017, 

profilându-se ca un 

eveniment cu participarea 

cadrelor didactice și a 

studenților Departamentului 

de  Științe Politice, Relații 

Internaționale și Studii 

Europene, precum și a 

reprezentanților mediilor 

academice și de cercetare 

naționale; 
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Data elaborării:     Elaborat de: 

01.09.2016                 Lect.Univ.Dr. Oana Brânda 

Directorul Centrului de Cercetare în Relații Internaționale, Geopolitică și 

Studii de Securitate 

 

 

 

6. Politica 

Externă și de 

Securitate 

Comună a 

Uniunii 

Europene 

post-Brexit 

Prof.Univ.Dr. 

Theodor 

Frunzeti 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

Aprilie-

Septembrie 

2017 

Studii privind: 

Rolul actorilor 

non-tradiționali 

în Politica 

Externă și de 

Securitate 

Comună a 

Uniunii 

Europene post-

Brexit: 

Parlamentul 

European;  

În orizontul de timp 

menționat, se vor elabora 5 

studii cu privire la 

posibilele re-definiri ale 

rolului Parlamentului 

European în cadrul PESC. 

Se vor căuta publicații 

periodice din străinătate, în 

vederea publicării acestor 

studii, în vederea creșterii 

impactului acestora în 

cadrul comunității științifice 

internaționale; 

7.  Școala 

Geopolitică 

Română  

Lect.Univ.Dr. 

Oana Brânda 

Asist.Univ.Dr. 

Adriana 

Sauliuc 

 

 

Iulie-

Septembrie 

2017 

Organizarea 

unei dezbateri 

privind: Școala 

geopolitică 

română – 

perspective 

pentru viitor? 

Dezbaterea este preconizată 

a fi organizată în luna 

septembrie a anului 2017, 

cu participarea cadrelor 

didactice, precum şi a 

studenţilor RISE, precum şi 

reprezentanţi ai mediilor 

academice naţionale. 
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RAPORT SINTETIC DE PRE-EVALUARE PRIVIND GRADUL DE REALIZARE A 

OBIECTIVELOR DE CERCETARE PRECONIZATE 
 

  Pentru anul universitar 2016-2017, Centrul de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de 

Securitate are planificate 7 teme de cercetare, după cum urmează: Identity-Building in International Relations – Essentializing 

Territorial Identities?; Studiile de Securitate Feministe și Conflictele din Asia-Pacific; Critical Infrastructures and the War 

Against Terror; Territoriality, Spatiality and the Geopolitics of Information – Traditional versus New Media; Apărarea Colectivă 

în Cadrul NATO – între funcţionalitate şi impas; Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene post-Brexit; 

Școala Geopolitică Română.   

Colectivul de cercetare a Centrului de Cercetare  în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate şi-

a planificat, ca modalităţi de valorificare a cercetării: elaborarea a 7 studii,  organizarea a unei mese rotunde, organizarea a două 

dezbateri, a unui simpozion, dar și a unui seminar cu participare internațională.  
S-a urmărit,  până la sfârşitul lunii septembrie 2017, încadrarea în termenele planificate şi angajarea tuturor membrilor 

Centrului de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate în realizarea obiectivelor propuse 

prin planul de cercetare.  Planul de față este în curs de implementare fiind definit și articulat în luna septembrie 2016. Se va întocmi un 

raport sintetic de evaluare propriu-zisă în luna septembrie 2017 pentru a verifica gradul de realizare efectivă a obiectivelor și a 

activităților de îndeplinire a acestora, comentând și asupra eventualității reportării unor activități de cercetare restante pentru următorul 

an: 2017-2018.  

 

 

Data elaborării:    Raportul sintetic de evaluarea fost elaborat de: 

01.09.2016 Lect.Univ.Dr. Oana Brânda 

Directorul Centrului de Cercetare în Relații Internaționale, Geopolitică și Studii de 

Securitate 

 

 

 

 


