SORIN-VASILE NEGOIŢĂ, colonel în rezervă, este cercetător ştiinţific gradul III la Institutul
pentru studii politice de apărare şi istorie militară din Bucureşti din anul 2018. În prezent,
îndeplinește funcția de șef al secției programe studii de apărare.
Este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare în anul 1994 și al Colegiului Național de
Apărare în anul 2009, precum și al Academiei de conducere a Bundeswehr-ului din Hamburg,
Germania, în anul 2002. A activat o perioadă îndelungată (1998-2016) în structurile centrale ale
Ministerului Apărării Naţionale. În cadrul Statului Major General s-a implicat activ în domeniile
planificării şi organizării armatei, în timp ce la nivelul Departamentului pentru politica de apărare şi
planificare a condus structura de coordonare a activităţilor şi resurselor la nivelul secretarului de
stat. În ultima parte a carierei militare a îndeplinit funcţia de şef al Direcţiei cooperare internaţională
în domeniul apărării.
Principalele direcții de cercetare vizează următoarele: politica de apărare şi securitate europeană,
politica de apărare a României, rolul Germaniei în securitatea și apărarea europeană, Germania și
relația transatlantică.
A publicat o serie de studii şi materiale analitice în domeniile apărării și securităţii naţionale,
precum și al istoriei militare în publicaţiile de specialitate ale Institutului pentru studii politice de
apărare şi istorie militară (Monitorul Strategic și Revista de Istorie Militară), la Monitorul Apărării
și Securității și pe site-ul Asociației Servicii Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence
(I2DS2).
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security, as well as military history in the specialized publications of the Institute for Political
Studies of Defense and Military History (Strategic Monitor and Military History Review), at the
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