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Rezumat: Într-un mediu operaţional extrem de dificil, prin complexitatea 

ameninţărilor şi a provocărilor specifice conflictelor contemporane, Uniunea Europeană 

îşi rezervă responsabilităţi din ce în ce mai mari, pentru asigurarea unui climat de 

securitate şi stabilitate. În acest context şi România se implică activ în activităţi 

conceptuale privind implementarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA) şi a 

Politicii de Securitate şi Apărare Comune (PSAC), asigurând astfel, o participare 

consistentă în numeroase misiuni civile şi în operaţii militare, desfăşurate sub egida 

acesteia. 

Lucrarea îşi propune atragerea atenţiei asupra necesităţii unei reforme a 

conţinutului unor programe universitare militare, cerinţă rezultată din modificările destul 

de rapide a modalităţilor de abordare a operaţiilor militare şi, totodată, identificarea unor 

instrumente de adaptare a cadrului legislativ militar naţional din domeniul educaţiei la 

particularităţile pieţei educaţionale europene. În acest sens, dorim a susţine faptul că 

principalele centre universitare care pot genera elemente de cultură de securitate şi 

apărare, prin programe educaţionale de formare şi dezvoltare continuă, vor rămâne cele 

tradiţionale care aparţin structurilor militare dacă vor înţelege că „specialistul” poate fi şi 

civil care că transmită în cadrul societăţii civile cunoştinţe dobândite pe timpul urmării 

unui astfel de program. 
 

Cuvinte-cheie: învăţământ militar universitar; reformă educaţională; parteneriat public 

privat. 
 

Abstract: In an extremely troublesome operational environment, given the 

complexity of specific threats and challenges of modern conflicts, the European Union 

assumes greater responsibilities in order to maintain a climate of security and stability. In 
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this context, Romania is actively involved in the process of implementation of European 

Security and Defence Policy (ESDP) and the Common Security and Defence Policy 

(CSDP), thus assuring significant participation in many civilian missions and military 

operations conducted under EU flag.  

This paper aims at drawing attention to the need of revising the content of some 

university military programs. This requirement results, on the one hand, from the rapid 

transformations in the profile of military operations and, on the other hand, from the 

necessity of updating the legislative framework of national military education to the 

specific market of European education. In this regard, we will support the view that the 

main military university centers which are able to generate elements of security and 

defense culture through educational and training programs will continue to be the 

traditional ones belonging to military structures, if we are able to understand that the 

“specialist” may also be a civilian who might transmit to the civilian society the knowledge 

acquired while going through such a program. 
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