General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
pirit enciclopedic, profesorul universitar dr. ing. Eugen Siteanu nu
a rămas cantonat numai în domeniul ştiinŃelor tehnice, specifice
perioadei de început a carierei sale didactice, ci şi-a lărgit mereu
orizontul cunoştinŃelor sale, de la managementul mentenanŃei, la managementul
organizaŃiei şi managementul crizelor, la conducerea politico-militară a statelor,
managementul calităŃii, la strategie militară şi până la securitatea naŃională
regională şi internaŃională. Pentru că la început a fost asistent şi lector (şi
cercetător) la Academia Tehnică Militară (ATM), iar după RevoluŃia din 1989 a
trecut la Academia de Înalte Studii Militare (AÎSM) în calitate de conferenŃiar la
Catedra Tactică – Tancuri, Tactică Generală nr. 1 şi Tactică Generală nr. 2, apoi
profesor şi Şef de Comisie Didactică la Catedra Logistică din Universitatea
NaŃională de Apărare „Carol I” (UNAp). Din anul 1997 şi până în august 1999 a
fost profesor la Catedra Securitate şi Apărare NaŃională din Colegiul NaŃional de
Apărare (CNAp), de unde a trecut în rezervă, în anul 1999, devenind profesor civil.
În noua sa calitate a continuat să fie profesor universitar asociat nu numai la
UNAp, ci şi la ATM, unde a predat tactică de tancuri, dar s-a titularizat ca profesor
universitar la Academia Informatizată de ŞtiinŃe Tehnice, Economice, de Drept şi
AdministraŃie (AISTEDA) în Catedra de Management, unde a fost promovat Şef de
Catedră şi apoi decan al FacultăŃii de Management (până în 2002).
În perioada 1977-1989, la ATM a scris o serie de manuale („Conducerea
asigurării tehnice de blindate, automobile şi tractoare”, „Cunoaşterea
automobilelor”, „Tactica asigurării tehnice de blindate, automobile şi tractoare în
luptă şi operaŃie”, „Metodica întocmirii, pregătirii şi desfăşurării aplicaŃiilor tactice
de asigurare tehnică”), cursuri („Misiunile asigurării tehnice de blindate,
automobile şi tractoare”, „Organizarea exploatării”, „Organizarea evacuării”,
„Organizarea reparării”, „Organizarea aprovizionării”, „Organizarea pregătirii
tehnice a personalului”, „Asigurarea tehnică de blindate, automobile şi tractoare în
luptă”) şi cărŃi („RecondiŃionarea pieselor”, „Motoare pentru autovehicule de luptă.
ÎntreŃinere tehnică şi reparaŃii curente”), precum şi numeroase articole şi
comunicări ştiinŃifice.
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În perioada 1990-1999 a scris mai multe manuale („Asigurarea tehnică a luptei
armate”, „Repararea autovehiculelor militare”, „Metodica întocmirii şi desfăşurării
aplicaŃiilor tactice de asigurare tehnică de blindate, automobile şi tractoare”,
„Asigurarea tehnică a batalionului in luptă”, „Exploatarea autovehiculelor
militare”, „Manual de logistică. Logistica batalionului de infanterie în luptă”),
cursuri („Asigurarea tehnică a forŃelor armate”, „InfluenŃa tehnologiilor începutului
de mileniu asupra principiilor operaŃiilor strategice”, „Logistica brigăzii
mecanizate în luptă”, „Principiile asigurării tehnice în luptă şi operaŃie“,
„ParticularităŃi ale asigurării cu armament şi muniŃie a unităŃilor şi marilor unităŃi
în luptă şi operaŃie“, „Asigurarea cu armament, muniŃii şi materiale tehnice a
batalionului în lupta de apărare şi ofensivă”, „Asigurarea tehnică a forŃelor
multinaŃionale ale Armatei României”, „Principiile asigurării tehnice”, „Asigurarea
tehnică a unităŃilor de aviaŃie, artilerie antiaeriană şi radiolocaŃie”, „Asigurarea
tehnică a unităŃilor de radiolocaŃie”, „Asigurarea tehnică de blindate, automobile şi
tractoare a Bg. Mc. în luptă”, „Asigurarea tehnică a U. şi M.U. din Marina
Militară”, articole, comunicări ştiinŃifice şi cărŃi („Autovehicule de luptă.
ÎntreŃinere şi reparaŃii curente”, „InfluenŃa optimizării mentenanŃei asupra creşterii
viabilităŃii autovehiculelor de luptă în război”, „Eseu: Asigurarea tehnică a forŃelor
militare”). În anul 1996 a susŃinut la ATM teza de doctorat, „ConsideraŃii privind
influenŃa optimizării mentenanŃei asupra creşterii viabilităŃii autovehiculelor de
luptă în război”, care datorită puternicului caracter multidisciplinar, pluridisciplinar
şi interdisciplinar ar fi putut să fie admisă şi la UNAp pentru obŃinerea titlului de
doctor în ştiinŃe militare.
În perioada 1999-2004 a scris cărŃi în diverse domenii ştiinŃifice
(„Fiabilitatea produselor tehnice”, „Management general”, „Politica şi strategia
militară”, „Teste docimologice”, „MentenanŃa tehnicii şi echipamentelor militare
din înzestrarea forŃelor terestre”, „Decizia strategică”, „Logistica de producŃie”),
monografii („Monografie privind sisteme de mentenanŃă a autovehiculelor militare
pe timp de pace şi război”, „Monografie privind tehnologiile militare de vârf şi
impactul lor asupra înzestrării armatelor secolului XXI”), cursuri („Asigurarea
tehnică a forŃelor terestre”, „Logistica Brigăzii Mecanizate în ofensiva de mişcare”,
„MentenanŃa grupării de forŃe”, „MentenanŃa tehnici militare”, „FuncŃiile logisticii
în perspectiva integrării României în NATO”), articole („MentenanŃa tehnicii
militare (Partea I)”, „MentenanŃa tehnicii militare (Partea a II-a)”, „Un nou
procedeu al luptei armate”, etc.) şi comunicări ştiinŃifice („Psychosocial problems
of biomedical engineer’s integration into Romanian clinic. A managerial
perspective”, a 2-a ConferinŃă de inginerie biomedicală cu participarea
internaŃională INGIMED 2001, „Standardizarea în domeniul e-learning”,
Simpozionul “DISTLEARN 2002” cu participare internaŃională EdiŃia I – 30, 31
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octombrie 2002, „AISTEDA “Ion I.C. Brătianu”, ConsideraŃii privind
managementul educaŃiei la începutul mileniului trei”, Sesiune de comunicări
ştiinŃifice “MIRABILA SĂMÂNłĂ 2002”, „InfluenŃa stării tehnice şi de
întreŃinere a sistemului echipaj-tanc – mediu ambiant asupra capabilităŃii acestuia
de sustragere de sub loviturile inamicului”, A XXVIII-a Sesiune de comunicări
ştiinŃifice cu participare internaŃională organizată cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani
de la înfiinŃarea Academiei Tehnice Militare).
Din decembrie 2004 şi până la 1 decembrie 2005 a lucrat în calitate de
cercetător ştiinŃific principal la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
(CSSAS) din UNAp „Carol I”, iar din anul 2007 şi până în 2011 a fost profesor
universitar titular la Catedra de ŞtiinŃe Economice din Academia Comercială Satu
Mare (ACSM). Dar din anul 1999 şi până în 2011 a rămas fidel UNAp „Carol I” în
calitate de profesor asociat, împlinind în acest an 35 de ani de activitate didactică în
această prestigioasă instituŃie de învăŃământ din Armata României, care a avut
diverse denumiri (Academia Militară, AÎSM, UNAp) şi 15 ani în calitate de
profesor universitar.
Absolvent al Colegiului NaŃional de Apărare (CNAp) şi apoi profesor la
acest prestigios colegiu, a scris numeroase lucrări de securitate şi apărare dintre
care: „Securitatea naŃională, securitatea colectivă şi securitatea globală”,
„Securitatea naŃională prin securitatea colectivă”, „Monografia privind tehnologiile
militare de vârf şi impactul lor asupra înzestrării armatelor secolului XXI” şi altele.
La Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate a elaborat şi
publicat studii de securitate („Securitatea colectivă la începutul secolului XXI.
Contracararea riscurilor neconvenŃionale şi transfrontaliere – CBRN – la adresa
securităŃii continentală şi globală”, „Optimizarea utilizării sistemelor de armament
de mare precizie şi bătaie lungă în scopul adaptării acestora la acŃiunile
asimetrice.”) şi o serie de articole, pe acelaşi domeniu, în revista Impact Strategic
(„Pentru un real suport ştiinŃific şi tehnologic de vârf”, „Logistica în reŃea”,
„Principalii factori care influenŃează deciziile politico-militare”, „Necesitatea
consolidării SecurităŃii la începutul secolului XXI”, „Tehnologia acŃiunii militare”,
„Principalii factori care influenŃează deciziile politico-militare”). De asemenea şi în
următorii ani a continuat să scrie la revista Impact strategic („Securitatea colectivă
- un concept în evoluŃie”, „Globalizare şi decizie politică şi militară”, „Războiul
bazat pe cunoaştere (războiul cognitiv)”, „Managementul securităŃii naŃionale prin
securitate colectivă”, „Necesitatea teoriei securităŃii globale”), dar şi la revista în
limba engleză Strategic Impact („The main factors influencing the political military
decisions”, „The need for security strenghening of the beginning of the 21st
century”, „The tehnology of the military Action”, „The necessity of global security
theory”, „Collective Security - an evolving concept”, „Globalization and political
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and military decisions”, „National security management through collective
security”, „The Main Factors Influencing the Political-Military Decisions”).
Recent a scris următoarele cărŃi: „Oastea Română, Oaste Creştină”,
„PATRIE, OŞTIRE, EROISM”, „Managementul logisticii de producŃie”,
„Logistica de producŃie şi consum a sistemelor de apărare. Conceptele logisticii pe
întreg ciclul de viaŃă al sistemelor”, „Securitate NaŃională, Securitate Colectivă şi
Securitate Globală”, „Securitatea naŃională prin securitatea colectivă”, „Recrutarea
şi SelecŃia resurselor umane în armată”, „Bazele managementului logisticii”. A fost
referent oficial în numeroase comisii de doctorat din Universitatea NaŃională de
Apărare „Carol I”, din partea ACSM (Catedra de ŞtiinŃe Economice din Facultatea
Management Financiar-Bancar).
În perioada 2007-2011 a fost încadrat pe funcŃia de prof. univ. titular la
Catedra de ŞtiinŃe Economice, poziŃia nr. 2 din statul de funcŃii al Academiei
Comerciale Satu Mare (ACSM) unde a predat „Managementul aprovizionării şi
desfacerii” şi „Managementul calităŃii”, a elaborat manuale, cursuri şi a participat
la simpozioanele internaŃionale organizate de FundaŃia ACSM şi Academia
Română cu numeroase şi valoroase comunicări ştiinŃifice, dintre care enumerăm:
„Conceptul de dezvoltare economico-socială-ecologică durabilă“; „Dezvoltarea
culturii organizaŃionale pentru un management performant”; „Dezvoltarea durabilă
a României în condiŃii de instabilitate economico-sicială-ecologică durabilă” şi
altele, care au apărut în revista lunară de managementul calităŃii „Calitatea - acces
la succes”, în numerele speciale ale acestei reviste, sub titlul: The proceedings of
the International Conference „Sustainable development in conditions of economic
instability”, din anii 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011.
În toŃi aceşti ani a funcŃionat şi ca profesor universitar asociat invitat la
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, unde a scris cursuri, a Ńinut prelegeri
şi conferinŃe şi a participat la sesiuni de comunicări ştiinŃifice organizate de UNAp
„Carol I” şi la seminarii organizate de UNAp (CSSAS) şi AOŞR cum a fost, de
exemplu, Seminarul „Cooperarea regională-transfrontalieră – instrument de întărire
a securităŃii europene”, din 17.05.2011, la care a susŃinut lucrarea „Posibile acŃiuni
ale Uniunii Europene în domeniul cooperării regionale transfrontaliere”.
În cadrul UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I“, ajunsă astăzi la un
înalt stadiu de dezvoltare, domnul colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU, a
parcurs treptele devenirii spirituale datorită ajutorului permanent acordat de
minunatul colectiv de cadre didactice şi cercetători ştiinŃifici din această
prestigioasă instituŃie militară de învăŃământ din România.
Până în anul 2008 a fost secretar general de redacŃie la Revista de ŞtiinŃe
Militare, editată de SecŃia ŞtiinŃe Militare a Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din
România, iar din anul 2009 – membru al Consiliului Editorial al aceleiaşi reviste în
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care a scris un număr impresionant de articole (Tactica mentenanŃei, Unele aspecte
privind învăŃarea sugestiv-accelerată, Managementul MentenanŃei (Maintenance's
Management), Aspecte ale evaluării procesului de învăŃământ în condiŃiile noilor
standarde ale calităŃii, OrganizaŃia bazată pe cunoaştere şi războiul bazat pe
cunoaştere, Evaluare capabilităŃilor unei forŃe navale, ŞtiinŃă militară sau ştiinŃe
militare?; Războiul bazat pe efecte, Strategia militară şi alte tipuri de strategii,
Conceptul integronic al securităŃii infrastructurii critice (IC), Locul şi rolul
ştiinŃelor militare în universul ştiinŃelor, Actualitatea gândirii militare a
domnitorului Neagoe Basarab cu privire la război şi la armată, Noul concept
strategic pentru apărare şi securitate al NATO, adoptat la Lisabona, în luna
noiembrie 2010, Promovarea securităŃii internaŃionale prin cooperare, Înmânarea
Legiunii de Onoare, în Grad de OfiŃer, domnului general-locotenent prof. univ. dr.
Teodor Frunzeti, In Memoriam – general-locotenent prof. univ. dr. Codrescu
Costache); începând cu anul 2010 este totodată şi redactor al amintitei reviste.
A fost General Editorial Secretary al revistei „Journal of Military Science”
publieshed by the Military Science Section of the Romanian Academy of Scientists
şi apoi Assistent Editor, precum şi membru al „Series Editorial Board” al revistei
„Annals-Series on Military Sciences”, în care a scris multe articole (Assessing
Naval Forces Capabilities..., Military science or military sciences?; Effects-Based
war, Maintenance strategic management, The military strategy and other types of
strategies, The place and role of military science in the science universe, The
topicality of ruler Neagoe Basarab’s military thinking on war and army).
A participat în calitate de membru sau de director de proiect la următoarele
proiecte de cercetare dezvoltare: „Determinarea formei optime a segmenŃilor
motorului V-2-55”, ATM; „Analiza şi optimizarea posibilităŃilor de reparare a
blindatelor deteriorate în acŃiunile ofensive ale marilor unităŃi tactice şi operative
utilizând sistemele de prelucrare automată a datelor”, AÎSM; „Sisteme de
mentenanŃă în război”, AÎSM; „Necesitatea şi actualitatea participării structurilor
din forŃele terestre în operaŃia de stabilitate şi sprijin”, realizat în colaborare cu
ofiŃeri din armatele SUA, Italiei, Germaniei, Bulgariei şi Moldovei; „Sisteme de
arme specifice componenŃei terestre în operaŃiile întrunite” din programul de
cercetare-dezvoltare „Componenta terestră a operaŃiei întrunite. Mobilitate şi
contramobilitate în acŃiunile militare întrunite”, Program de cercetare-dezvoltare
internaŃional, obŃinut pe bază de competiŃie, NATO/PfP (România, SUA, Italia,
Germania, Bulgaria, Moldova) din „Planul de operaŃionalizare, instruire şi
cercetare-dezvoltare al Corpului 1 Armată Teritorial”, pe anul 2007, în calitate de
director de proiect. Acum, la încheierea carierei sale didactice universitare, care a
durat 35 de ani, îi urăm domnului colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen Siteanu o
viaŃă ştiinŃifică lungă şi plină de realizări.
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