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DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE, GEOPOLITICII ȘI 

STUDIILOR DE SECURITATE 

2016-2020 

 

Statut Juridic și Obiect de Activitate: Centrul de Cercetare în Domeniul 

Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate s-a constituit 

ca o structură de cercetare specifică în cadrul Departamentului de Științe 

Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, aferent Facultății de 

Științe Sociale, Politice și Umaniste a Universității Titu Maiorescu. Centrul 

a fost înființat la începutul anului 2016, nefiind înzestrat cu personalitate 

juridică.  

Centrul își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 

cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, a Ordinului nr. 3794/2011 

privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiintifice, precum şi 

pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, a 

Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a 

Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 

cu modificările şi completările ulterioare, dar și a documentelor interne 

precum: Strategia de Cercetare a Universității Titu Maiorescu, Strategia de 

Cercetare a Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste, dar și a 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI 

UMANISTE 

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE POLITICE, RELAȚII 

INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE 
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Strategiei de Cercetare a Departamentului de Științe Politice, Relații 

Internaționale și Studii Europene. Centrul este construit, în format inter-

instituțional, subordonându-se macro-structurilor de cercetare de la nivelul 

Universității Titu Maiorescu.  

Obiectul de activitate al centrului îl constituie formarea unui forum 

de specialiști în domeniile științifice menționate în vederea studierii 

permutărilor diverse din sistemul internațional, relațiile de cauzalitate 

dintre acestea și avansul normativ și teoretic rezultant din studierea 

sistemului internațional și sub-sistemelor, precum și inserarea contribuției 

altor contexte științifice colaboratoare la studierea trans-disciplinară a 

tematicilor cu impact major din perimetrul preocupărilor de cercetare ale 

centrului. 

Obiectivele strategice ale Centrului de Cercetare în domeniul Relațiilor 

Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate sunt concentrate în 

jurul prevederilor Strategiei de Cercetare a Universității Titu Maiorescu, 

precum și a strategiilor de cercetare ale sub-structurilor funcționale din 

cadrul universității, la care centrul este arondat. Acestea sunt următoarele: 

 Crearea unei set propriu de dispozitive metodologice, diferite de masa 

critică de metode și cicluri de metode și tehnici prin intermediul 

cărora sunt studiate Studiile de Securitate și Geopolitica, la nivel 

național (pentru orizontul de timp: 2016-2020); 

 Colocarea cercetării dintre cele trei domenii științifice, menționate în 

titulatura centrului, prin intermediul construirii unor piliere de 

cercetare – în cadrul cărora să funcționeze colectivele de cercetare 

(pentru orizontul de timp: 2016-2018); 

 Desăvârșirea responsabilităților colectivelor de cercetare, astfel încât 

centrul să demareze și procedura de acreditare a sa (pentru orizontul 

de timp: 2019-2020); 

 Înțelegerea modului de rulare și de desfășurare a proceselor de 

cercetare de la nivel național și dezmembrarea acestora în sud-

procedee, în vederea producerii de inovare, dar și construirea unei 

metodologii de cercetare proprii; 

 Alternarea creării unei metodologii proprii de cercetare cu 

verificarea constantă a producției intelectuale a centrului, dar și a 

fondurilor de cercetare accesate de colectivele de cercetare; 



 
3 

 Delimitarea unor structuri observaționale a feedback-ului cercetării 

empirice întreprinse în ariile de interes geopolitic și geostrategic 

pentru România. 

Aceste obiective vor fi subîntinse unor obiective specifice redate în 

planurile de cercetare, dispuse și formulate pe ani universitari. Obiectivele 

strategice menționate în această strategie vor reprezenta un raport 

permanent de comparație cu sistemele de coordonare a cercetării, propuse 

în cadrul planurilor anuale de cercetare. 

Tematici cu impact major în domeniul cercetării pe plan naționl adoptate 

de strategia Centrului de Cercetare în domeniul Relațiilor Internaționale, 

Geopoliticii și Studiilor de Securitate:  

 Cercetarea evoluției raporturilor geopolitice și geoeconomice între 

diverși actori ai sistemului internațional, precum și în diversele sub-

sisteme ale sistemului internațional; 

 Cercetarea variabilelor antropologice și sociologice ale diverselor 

sub-sisteme ale sistemului internațional; 

 Spațialitate, Conflictualitate, Securitate Maritimă și Securitate 

Spațială – cercetări transversale în noi domenii ale Studiilor de 

Securitate; 

 Cercetări asupra binomului conflict-schimbări climaterice pe 

continentul african; 

 Construirea păcii și rolul grupurilor vulnerabile în cadrul conflictelor 

netratabile; 

 Cercetări asupra binomului resurse/reconstrucție post-conflict în 

Asia și Africa; 

 Cercetări asupra Noțiunilor de Etică, Norme și Identități în cadrul 

Uniunii Europene; 

 Cercetări asupra potențialității unui regionalism de securitate 

european post-Brexit; 

 Cercetări asupra securității non-tradiționale în Lumea a Treia și 

politicile externe și de securitate ale actorilor extra-regionali; 

 Rolul Uniunii Europene în asigurarea păcii durabile în cadrul 

dimensiunii de gen, raportat la diverese conflicte în desfășurare pe 

glob; 

 Guvernanța globală și guvernanțe regionale – Securitate națională și 

privatizarea domeniului de securitate; 
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 Regionalism, Regionalizare și Securitate Non-Tradițională; 

 Politica de Cercetare a Uniunii Europene – Provocări pentru viitor; 

 Migraționismul global și Uniunea European – Testarea Modelului 

European Multi-Cultural.  

Principiile pe baza cărora este ghidată și supravegheată activitatea de 

cercetare a centrului sunt următoarele: 

 Princiul pro-activității în cercetare, și mai ales în inovare; 

 Principiul eticii și responsabilității personale pentru producțiile 

personale intelectuale în activitatea centrului; 

 Principiul dezvoltării personale în desfășurarea muncii de cercetare; 

 Principiul evaluăriii critice a rezultatelor cercetării; 

 Principiul asigurării calității prin introducerea unor grile de 

standarde interne și externe ale muncii de cercetare;  

Centrul de Cercetări în domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii 

și Studiilor de Securitate își are sediul în Universitatea Titu Maiorescu, 

București, având prerogativa de a-și deschide unități și în alte orașe din 

țară, în cadrul cărora Universitatea Titu Maiorescu are sucursale 

educaționale.  

 

Data elaborării:     Elaborat de, 

31.10.2016 Directorul Centrului de Cercetare 

în domeniul Relațiilor 

Internaționale, Geopoliticii și 

Studiilor de Securitate, 

 Lect.Univ.Dr. Oana Brânda 


