INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale
inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională”
– Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Conferința de închidere
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Hotel Marriott, 27.11.2015
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” a desfășurat vineri, 27 noiembrie 2015,
Conferința de închidere a Proiectului „Rețea transnațională de management integrat al
cercetării doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile: Științe militare, Securitate și
informații și Ordine publică și siguranță națională – Program de formare continuă a
cercetătorilor de elită – SmartSPODAS”. Proiectul a fost derulat de Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”, în calitate de beneficiar, și dezvoltat în parteneriat cu Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning – CPCEW și
Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART, Suedia.
Conferința finală a avut drept scop principal diseminarea rezultatelor de succes obținute
de-a lungul proiectului. SmartSPODAS a reprezentat primul pas pentru crearea unei rețele de
excelență în cercetare, inovare și cooperare în domeniile "Științe militare", "Securitate și
informații" și "Ordine publică și siguranță națională". În cadrul proiectului SmartSPODAS, prin
burse doctorale și postdoctorale s-a finanțat cercetarea de excelență și investiția în oameni,
urmărindu-se crearea unei puternice baze de date info-documentară în domeniile menționate,
precum și dezvoltarea instituțională în cercetare.
Proiectul SmartSPODAS a prezentat, așadar, un puternic caracter inovativ atât prin aria
curiculară abordată, cât și prin dimensiunea colaborativă ce a adus laolaltă entități relevante din
aria politicii externe, apărării și securității. Dincolo de beneficiile asimilate de grupul țintă, un
obiectiv remarcabil bifat în cadrul acestei întreprinderi academice rămâne infrastructura de
cercetare și analiză pe care generațiile viitoare o vor putea metaboliza în sectoarele proprii de
activitate.
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013, Axa prioritară: 1 „Educația și
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formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe
cunoaștere", domeniul major de intervenție: 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în
sprijinul cercetării".
Evenimentul și-a îndeplinit obiectivele, reunind 250 de doctoranzi și postdoctoranzi
implicați în cadrul proiectului în activități de cercetare științifică, cadre didactice și reprezentanți
ai Ministerului Apărării Naţionale, Organismului Intermediar pentru Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale și
Cercetării Științifice, creând astfel o platformă excelentă de discuții și vehiculare a informaților
relevante și de real interes privind finalitatea și rezultatele obținute pe perioada celor 18 luni de
implementare.
Mulţumim tuturor participanţilor!
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