
NR.CRT PROPUNERI

943 Ameliorarea protectiei populatiei si trupelor in fata agresiunilor chimice si biologice

944 Analiză de conflict

945 Analiza, încercarea şi controlul integritatii, securităţii şi durabilităţii structurilor din 

domeniului spaţial, aerospaţial şi aeronautic

946 Aplicarea tehnologiilor de securitate pentru o crestere economica durabila

947 Armonizarea relatiilor NATO-UE

948 Asigurarea securitatii nationale in contextul implementarii scutului antirachetă

949 Cercetari in domeniul combaterii criminalitatii, terorismului, infractionalitatii 

cibernetice si situatiilor majore de urgenta.

950 Cercetari privind anticiparea, prevenirea si gestionarea amenintarilor la adresa 

securitatii societatii precum criminalitatea, terorismul, infractionalitatea cibernetica 

si situatiile majore de urgenta.

951 Clustere ale industriei de aparare, vector al securitatii nationale si dezvoltarii 

regionale

952 Comunicare publica in domeniul securitatii si apararii

953 Concepte si teorii avansate in domeniul apararii si securitatii cu aplicabilitate in 

sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala

954 CONFLICTUL IN RELATIILE INTERNATIONALE 

955 Cresterea calitatii imaginii la observarea pe timp de noapte

956 Cresterea eficientei sistemelor de protectie a frontierei

957 Cresterea sigurantei in functionare si securitatii sistemelor industriale

958 Dezvoltarea şi implementarea de metode, tehnici şi tehnologii moderne pentru 

asigurarea securităţii naţionale impotriva acţiunilor de natură agresivă sau teroristă

959 DIPLOMATIE SI RELATII INTERNATIONALE

960 drept si protectie umanitara

961 Eficientizarea proceselor de managementul al crizelor de securitate contemporane, 

interne si internationale

962 evaluarea migratiei substantelor chimice din ambalaje in alimente sau 

medicamente

963 Identificarea produselor si securizarea informatiei prin tehnologii optice si fotonice

964 impactul extrainstiţutional asupra strategiei naţionale de securitate a României

965 informatii si securitate nationala

966 infrastructuri critice

967 Intelligence și securitate națională

968 Intelligence și securitate națională

969 Introducerea inchisorilor private in sistemul penitenciar romanesc

970 Logistica institutiilor publice in sprijinul securitatii locale si teritoriale

971 Managementul securitatii fizice

972 ordine si siguranta publica

973 ordine si siguranta publica

SECURITATE



974 Produse si tehnologii moderne, economice si ecologice pentru sistemul integrat de 

securitate nationala.

975 Produse si tehnologii moderne, economice si ecologice pentru Sistemul National de 

Aparare

976 Produse si tehnologii moderne, economice si ecologice pentru Sistemul National de 

Aparare

977 Protectia infrastructurilor critice interconectate impotriva evenimentelor de risc 

extrem

978 Protecţia structurilor la acţiunea exploziilor

979 Protejarea infrastructurilor, sistemelor si serviciilor critice ale societatii 

informationale

980 Reducerea poluanților chimici prin prelucrarea industriala a legumelor si fructelor

981 Securitate energetica

982 Securitate maritimă

983 securitate militara si sociala

984 Securitate transfrontaliera prin dezvoltarea de tehnologii de scanare rapida a 

containerelor, camioanelor, avioanelor si a altor mijloace de transport 

international.

985 securitatea  alimentara-siguranta igienica a alimentelor 

986 Securitatea infrastructurilor critice

987 Securitatea resurselor de apa

988 Siguranta si securitatea in caz de cutremur

989 simplificarea sistemului legislativ in domeniul securitatii muncii pentru micii 

intreprinzatori

990 sisteme de supraveghere pe arie larga

991 Sisteme optice si optoelectronice

992 Sisteme, echipamente și tehnici pentru combaterea terorismului 

993 Solutii si tehnilogii destinate Proteciei Infrastructurilor Critice (PIC)

994 Tehnici de criptanaliza a sistemelor apartinand retelelor de crima organizata

995 Tehnici şi metode de prevenire, limitare şi anihilare a urmărilor şi efectelor 

atentatelor teroriste care vizează securitatea naţională (participanţi, influenţe, 

consecinţe)

996 TEHNICI VALIDATE STIINTIFIC PENTRU DETECTIA SIMULARII

997 Tehnologii si sisteme pentru securitate si aparare

998 Utilizarea tehnologiilor de securitate pentru o crestere economica durabila


