
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT  Nr.17 din 21.07.2015 

 

       În ziua de 17.07.a.c. conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. 

„Alexandru Ioan Cuza” - reprezentată de general (r) prof.univ.dr. 

Mihai ILIESCU – preşedinte şi comisia de evaluare ştiinţifică 

formată din general-maior (r) dr. Ion GANEA, general-maior (r) 

dr. Marian BUCIUMAN, colonel (r) prof.univ.dr. Marius 

RUSSU, însoţiţi de general-maior (r) ing.dr. Vasile DOMNU şi 

general-maior (r) prof.univ.dr.Constantin MIHĂLCIOIU au 

participat la ceremonia de absolvire a Promoţiei 118 „REGELE 

FERDINAND-150” în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare 

„Carol I”, prilej de acordare a premiului anual de disertaţie de 

masterat – pentru anul 2015. 

      Acordarea acestui Premiu a devenit tradiţională, 

A.N.C.M.R.R. l-a instituit în urmă cu 23 de ani, - iniţial pentru 

lucrări de licenţă. 

       Este demn de menţionat că PROTOCOLUL de conlucrare 

A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” – U.N.Ap. „Carol I” şi 

acţiunea de acordare a Premiului a contribuit la stimularea 

studiului şi cercetării în rândurile celor ce urmau cursurile 

Academiei de Înalte Studii Militare şi în prezent ale U.N.Ap. 

       Menţionăm cu satisfacţie camaraderească că acordarea 

Premiului A.N.C.M.R.R. – însoţit de suma de 1000 lei, s-a 

bucurat de apreciere din partea studenţilor, masteranzilor şi 

societăţii academice din U.N.Ap. „Carol I”. 
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      Nu putem trece cu vederea că toţi camarazii din Comisia de 

evaluare sunt doctori în ştiinţe militare, profesori universitari, 

foşti conducători de doctorat,  de masterat, specialişti în 

domeniul strategic şi operaţional al acţiunilor militare, cu 

expertiză bogată şi o viziune modernă adaptată realităţilor 

concrete în domeniul militar şi al relaţiilor internaţionale. 

      În acest context, avem conştiinţa faptului că temele date spre 

rezolvare masteranzilor includ multe elemente noi, din domeniul 

gândirii şi artei militare, organizării şi conducerii acţiunilor şi 

operaţiunilor militare, că procesul de elaborare a disertaţiilor 

constituie un bun prilej de valorificare a „lecţiilor învăţate” în 

noile teatre de operaţii şi că faptul – ca atare – solicită un efort 

deosebit nu numai din partea autorilor dar şi a conducătorilor 

ştiinţifici. 

        Preşedintele A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” a 

înmânat Premiul – domnului maior Petre LUCA, autor al temei: 

„METODE  PENTRU EFIENTIZAREA PROCESULUI DE 

LUARE A DECIZIEI  PE TIMPUL OPERAŢIILOR DE NIVEL 

TACTIC”. 

       Tuturor absolvenţilor li s-au transmis felicitări camaradereşti 

şi urări de sănătate şi împliniri aşteptate la activitatea viitoare. 

       

BIROUL PERMANENT CENTRAL 


